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Občasník

250 rokov muzikantského cechu

N

a ustanovujúcej schôdzi cechu muzikantov
veľkobobroveckých sa okrem prijatia ,,Protokolu
artikulárneho“rozhodli postaviť trvalú pamiatku
- hmotnú nehnuteľnosť - kaplnku. Pri tejto záležitosti
požiadali predstaviteľa cirkvi, ktorým v tom čase bol
miestny farár vdp. Ignác Stupnický, ako aj vtedajších
predstaviteľov obce, o pridelenie ,,grantu“- pozemku.
Žiadosti obidve strany vyhoveli. Určili a darovali miesto
v strede obce Veľký Bobrovec. Po postavení kaplnku
vysvätil ,,slovutný“ duchovný, pán farár Stupnický, ktorý
v tunajšej obci pôsobil v rokoch 1756 - 1776 a dal jej
meno ,,Kaplnka Svätého kríža“. ,,Bratstvo“ - cech stanovilo na jej prevádzku a údržbu finančnú základinu vénum, do ktorej vložilo 30 zlatých rímskych. Každý
nový uchádzač o členstvo v ,,Bratstve“ musel do základiny prispieť sumou 1 zlatka a 20 grošov, po zavedení novej
rakúsko- uhorskej meny 4 koruny. Peniaze do cechovej
pokladnice získal cech z povinných odvodov z každej
produkcie. Boli to 2 groše od každého člena, ktorý v
produkcii účinkoval. ,,Bratstvo“ malo popri stavovskom
poslaní aj poslanie sociálne. Vedenie cechu bolo názoru,
že peniaze nemajú ležať bez úžitku. Majú plodiť ďalší
kapitál, ktorý má slúžiť ľudu. Pokladnica muzikantského
cechu sa tak stala prvou bankou - sporiteľňou v Bobrovci.
Z jej peňažnej hotovosti poskytovali pôžičky predovšetkým svojim členom na 5 % úrok, nečlenom za 7% .
V dobe veľkej úžery bol pre dlžníkov veľmi výhodný
úrok. Úrokové splátky sa používali na bežnú údržbu
kaplnky.

Číslo 4

(Pokračovanie)

Prvá renovácia kaplnky bola prevedená v rokoch 18081809, v rámci ktorej bol inštalovaný oltárik ,,Korunovania preblahoslavenej Panny Márie“. Kto ho vyhotovil
sa nezachovalo. Kaplnka bola znovu vysvätená 23. mája
1809 vtedajším bobroveckým farárom Jánom Scheboritsom /1807-1818/. Z tejto príležitosti cech doplnil
základinu kaplnky o 20 zlatých rímskych. Poslednú
dotáciu základiny cech ,,Bratstvo“ vykonal za farára
Adama Moyša /1817-1832/ dňa 18. mája 1825, kedy bola
prevedená kónická vizitácia fary. Zložil sumu 10 zlatiek.
Zoznam cechmajstrov - principálov ,,Bratstva“- cechu
muzikantov veľkobobroveckých. Od počiatku jestvovania cechu ,,Bratstva“ principálmi boli: zakladateľ cechu
Andrej Válek, Michal Hán - Stilo /od 2.10.1769/, Tomáš
Trizna - Staripán /1786/, Ján Potocký /od 2.2.1792/,
Andrej Ruskay /od 14.2.1796/, Michal Hán ml. /1785/,
Juraj Pastor /19.2.1809/, Matej Tomek /15.3.1814/,
Michal Vrabec /3.11.1820/, Michal Varečka /9.3.1821/,
Martin Vavrek - Kurička /1828/, Štefan Pastor /11. 2.
1842/, Ján Blahunka - Kuchárik /od 28.11.1869 až do
svojej staroby/. Koncom 19. storočia v dôsledku maďarizačného procesu zaniká titul principál a je nahradený
maďarským aťamešter. Od 20.2.1912 je aťamešterom
Juraj Ogáry. Po vzniku ČSR sa predsedom spolku
,,Bratstvo“ stal Michal Žila /od 5.3.1922/. Kapely bobroveckého ,,Bratstva“ boli povestné a vyhľadávané. Hrávali
na svadbách, zábavách, verejných a rodinných oslavách
nielen doma, ale aj v okolitých i vzdialenejších obciach
Liptova.
Miroslav Kornalský
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Cesty a chodníky v našej obci
Naša obec má z pohľadu ciest štátnu cestu, miestne, účelové, lesné a poľné cesty. Najviac každý deň je využívaná
štátna a miestna cesta.
V katastri obce sa nachádza 7 km štátnej cesty a 11,385 km
miestnej cesty.
Štátna cesta - Na podstatnej časti štátnej cesty, ktorá tvorí
spojnicu s Liptovským Mikulášom, bol v roku 2016 (od miestnej časti Škorupovo po začiatok Bobrovca) a aj pred niekoľkými týždňami (Bobrovec - Jalovec, Obecný úrad – Trstené)
položený nový asfalt. Týmto posledne položeným asfaltom sa
naša obec v rámci Liptova stala jednou z obcí s najlepšou
cestnou sieťou v spojení s okresným mestom. Zvýšil sa komfort cestovania a kvalita života naším občanom, ako aj návštevníkom našej obce. Za týmto dielom sú ukryté roky
systematickej práce, ako aj významná pomoc Ing. Evky Triznovej a Ing. Róberta Volaja. Bez ich pomoci by úsek Obecný
úrad – Trstené nemal taký ucelený charakter aký si v týchto
dňoch už môžeme užívať. V mene všetkých občanov im ďakujem.
Miestna cesta - Túto v rámci jej pasportu rozdeľujeme do
34 úsekov. V intraviláne sa nachádza 32 úsekov o dĺžke 7,915
km a v extraviláne 2 úseky o dĺžke 3,470 km. Z nich 2 úseky
o dĺžke 1,025 km boli obnovené v roku 2017, 16 úsekov sa
úplne alebo čiastočne obnovilo v rokoch 2011-2014 o dĺžke
4,158 km, 2 úseky sa obnovili v roku 2003 o dĺžke 0,335 km.
8 úsekov o dĺžke 5,097 km evidujeme s pokládkou staršou ako
15 rokov. Z dĺžky 5,097 km sa ešte v tomto roku plánuje
obnoviť cca 1,5 km.
Zároveň v roku 2017 sa plánuje položiť aj nový asfalt Volajovie ulica, ako aj časť cesty Jalovec – Vápenica za významnej finančnej pomoci nášho Urbárskeho spoločenstva.
Evidujeme aj nespevnené úseky o dĺžke 0,770 km. Na ich
dĺžke 0,304 km mohol byť položený nový asfalt, nebyť zásahu
niektorých našich občanov. Ďalšie úseky miestnych ciest nás
čaká obnoviť a vybudovať v ďalších rokoch. Do pasportu nie
je zaradená miestna komunikácia „Slnečný raj“. Po jej
kolaudácii a odovzdaní do vlastníctva obce bude jej 5 vetiev
o dĺžke 0,712 km zaradených do siete miestnych komunikácií.
Lesná cesta - Najdostupnejšia časť lesnej cesty (Vápenica –
hranica katastra s Bobrovčekom) bola zrekonštruovaná kvalitným asfaltovým povrchom. Predseda Urbárskeho spoločenstva spoločne s výborom dokázali podať kvalitný projekt
a vzápätí ho aj zrealizovať. Aj toto dielo zlepšilo kvalitu
dostupnosti jednotlivých častí nášho katastra a významne
prispelo ku atraktívnosti našej obce. Poďakovanie nás všetkých patrí predsedovi Ing. Tomášovi Hrtkovi a výboru Urbárskeho spoločenstva Bobrovec.
Chodníky v obci - Do roku 2010 mala obec 0,562 km
chodníkov. V roku 2013 bolo pri ich pasporte konštatované, že
máme 8 úsekov chodníkov o celkovej dĺžke 2,438 km, z toho
v roku 2011 pribudlo 1,876 km. Od roku 2014 až do dnešného
dňa pribudli ďalšie 4 úseky o dĺžke 1,141 km, celkovo tak má
obec k dnešnému dňu 3,579 km chodníkov. Plánujeme i naďalej budovať ďalšie úseky, lebo chodník je prvok bezpečného pohybu občanov po obci. Posledné nové dielo (chodník
a nová cesta smerom na Trstené), ktoré sme v predošlých
dňoch odovzdali do užívania občanom a našim žiakom na
zvýšenie ich bezpečnosti, má aj kritikov. Tým by som chcel

odkázať, že: „Kto nič nerobí, nič nepokazí”, hovorí sa. Dovolím si však aj tu podotknúť, že sa v tejto veci veľa urobilo a ak
sa aj niečo z pohľadu občana ,,pokazilo”, tak verte, že len pre
dobro veci o ktorú nám predovšetkým ide. Mrzí ma, že kritici
nie sú schopní doceniť aktivity, ktorými sa snažíme zvyšovať
komfort našich spoluobčanov.
S pozdravom, váš starosta

Kanalizácia
Analýzy poukazujú, že pripojenosť na verejnú
kanalizáciu je na Slovensku stále nízka. Počet obcí s počtom
obyvateľov pod 2000, do ktorej patríme, je 2 257. Z tohto
počtu je pripojených na verejnú kanalizáciu 587, čo je 41% a
bez verejnej kanalizácie je 1670 obcí, čo je 59%. Z tejto
skupiny je naša obec jedna z mála obcí, v ktorej je
dostupnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu pre nášho
občana prakticky 100%.
V roku 2012 bola v rámci budovania spoločnej kanalizačnej siete LVS, a.s. dobudovaná kanalizačná sieť v našej obci.
Napojenosť na kanalizáciu sa stala dostupnou pre každého
občana. Pri analýze napojenia sme v posledných týždňoch
dospeli k týmto výsledkom:
Počet domov s trvalým bydliskom je 529 a ich napojenosť
je 96%. Počet domov a chalúp, ktoré sa využívajú na
rekreáciu je 142, z nich je napojených 73%. V zmysle zákona
sa musí každý dom napojiť na kanalizáciu, pokiaľ mu to
technické možnosti umožňujú. Každému vlastníkovi domu,
chalupy či chaty, ktorý nie je napojený na verejnú
kanalizáciu, bude v nasledujúcich dňoch zaslaný list so
žiadosťou o doloženie spôsobu likvidácie splaškových vôd.
Obec v zmysle zákona prijala VZN č.2/2015, v ktorom sú
stanovené zásady likvidácie splaškových vôd.
starosta
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Zomrel akademický sochár Július Machaj
Vo veku nedožitých 86 rokov
zomrel v pondelok
18. septembra 2017
akademický sochár
Július Machaj.
Posledná rozlúčka s umelcom bola vo štvrtok
21. septembra o 13.00 hod.
v dome smútku na Hlavnom
cintoríne v Prešove.

J

úlius Machaj sa narodil 11. októbra 1931 v Bobrovci
v okrese Liptovský Mikuláš. Študoval na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave.
Od roku 1961 pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej
výchovy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, na prešovskom pracovisku.
Po jej rozdelení pôsobil do roku 2000 na Prešovskej
univerzite v Prešove. V roku 2001 mu bolo v Obci
Bobrovec udelené čestné občianstvo za celoživotné dielo,
vrelý vzťah k obci a šírenie jej dobrého mena.
Július Machaj patril k zakladateľskej generácii
novodobej tradície sochárstva na východnom Slovensku.
Do výtvarného života vstúpil východoslovenský umelec
ešte v 50. rokoch pomníkovou tvorbou. V roku 1959
nasledoval svojho staršieho kolegu Františka Patočku do
Prešova a spolu sa zaradili k prvej vlne mladých
absolventov, ktorí prišli na východné Slovensko. Po
príchode do nového pôsobiska bol postavený pred nové
ideovo-estetické úlohy a problémy, ktoré nastolila doba a
ktoré mu umožnili sformulovať základy povojnového
sochárstva v regióne.
Sochár tvoril väčšinou na objednávku – spočiatku to boli
pomníkové a pamätníkové úlohy – diela určené

kontkrétnym osobnostiam, udalostiam, najmä SNP a od
prelomu 50. a 60. rokov s rozmachom nového urbanizmu a
výstavby občianskych sídlisk a priemyselných stavieb
narastali objednávky pre potreby dotvárania nových obytných súborov a verejných priestranstiev - parkov, škôl,
obchodných centier, športových areálov. V tomto období
sa začal odvíjať aj sochársky osud Júliusa Machaja, za
takmer polstoročie jeho plynutia má na svojom konte
množstvo diel a snáď všetky druhy sochárskej tvorby monumentálnej i komornej - pamätníky, pomníky, fontány,
parkové sochy, dekoratívne diela, portréty, figurálne
kompozície, reliéfy, pamätné dosky, medaily a plakety,
drobnú plastiku. Z materiálov využíval kameň, bronz,
drevo, sadru, cín, olovo, sklo, hydronálium, umelý kameň.
Liptovský rodák si z domova doniesol tiež záujem o drevo,
poznanie drevorezbárskej liptovskej tradície. Vzťah k tejto
téme, využívanie princípov ľudového rezbárstva, jednoduchosti a uplatnenia detailu a ornamentu využil pri tvorbe
skupiny drevených a kamenných sôch - Sediaci akt, Stéla,
Mladucha, Žena a kvety, K noci sa chýli, Smútok, Nevesta,
Kvet – fontána. Osobitnou kapitolou prác zo 60. rokov sú
komorné kompozície z kameňa – Herec, Svedomie,
Neuznaný básnik, či Maska, v ktorých uplatnil istú, preňho
netypickú karikujúcu a akoby moralistickú nadsázku
vyjadrenú v ich výraze.
V pamätníkovej, ale aj komornejšej tvorbe 70. a 80. rokov uplatnil Július Machaj syntézu a prehodnotenie niektorých svojich postupov. Dospel v nich k charakteristickej monumentalizácii foriem, tvarov a objemov a naďalej
uplatňoval 2 princípy - skulpturálny i plastický.
V poslednom období sa sústreďoval najmä na drobnú
plastiku, diela drobného žánru a voľné kompozície
(Hudobníci, Na krst, Na trh, Vánok v svrčine, Vzdušný
vír...), ktoré tvoril z cínu, olova a v kombinácii so sklom.
zdroj internet

Hodnoty materskej školy Bobruška
! B – bystrosť – rozvíjať výchovno-vzde-

lávaciu činnosť materskej školy, a tak
vychovávať bystré a komunikatívne deti pripravené na život.
! O – ohľaduplnosť – vyrovnávať rozdiely na sociálnokultúrnej úrovni detí pred ich vstupom do základnej
školy.
! B – bezstarostnosť – vychovávať šťastné deti.
! R – radosť – rozvíjať u detí pocit radosti zo spolupatričnosti vo vzťahoch s ostatnými deťmi, v úcte
k regiónu a jeho histórií.
! U – usilovnosť – usilovne spolupracovať a otvorene
komunikovať s rodinami detí, zamestnancami
materskej školy a externými inštitúciami.

! Š – šikovnosť – vychovávať manuálne a pohybovo

zručné deti, viesť ich k úcte k histórií našej obce a ich
pôvodu.
! K – kreatívnosť – viesť deti ku kreatívnemu mysleniu,
schopnosti hľadať a spracovávať informácie a dávať ich
do súvisu.
! A – asertívnosť – podporovať a rozvíjať asertívne
správanie detí, rodičov a zamestnancov školy.
1. septembra 2017 začal nový školský rok 2017/2018,
v ktorom materská škola privítala vo svojich triedach 60
detí. Do materskej školy nastúpilo 25 nových detí, ktoré
navštevujú materskú školu po prvý raz. Naďalej
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pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu
„V Bobruške získaš krídla pre svoj let“, ktorého
koncepcia vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
a regionálnych podmienok našej materskej školy. Poskytujeme deťom komplexný výchovno-vzdelávací proces a
rozvíjanie v deťoch všestranne harmonicky rozvinuté
osobnosti, ktoré budú pripravené na vstup do základnej
školy aj do života.
Počas celého školského roku nás čaká bohatý program
pre všetky deti a ich rodičov. Už v mesiaci september nás
čaká Pochod smelých chrobáčikov, v októbri vystúpenie
pri príležitosti Dňa úcty k starším, v novembri Martinské
svetielko, v decembri Mikuláš a Bobruškin vianočný
zvonček.
Každý mesiac sa opäť budeme stretávať s pani
Kováčovou a deti budú mať príležitosť zajazdiť si na

Pranostiky:
-Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo
nás omrazí.
-Keď je na Obetovanie Panny Márie (21.11.) noc jasná,
čistá, krutá zima sa v januári chystá.
-Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.

koníkoch, čo slúži ako prevencia chorôb aj ako pomôcka
pre rozvoj správneho držania chrbátika a pohybového
aparátu. Deti rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky budú mať príležitosť zúčastniť na lyžiarskom
výcviku Bobruškinej školy v prírode či návštevy múzeí
a galérie v Liptovskom Mikuláši podľa daných ponúk.
Pevne veríme, že všetci načerpali počas letného
oddychu veľa energie a veľa nových síl, ktoré využijeme
pri práci. Prosíme všetkých rodičov o podporu našej
materskej školy a šírenie jej dobrého mena a každý dobrý
nápad, návrh aktivity, prípadná ponuka na organizáciu
nejakej aktivity a spoluprácu s externými organizáciami,
firmami alebo jednotlivcami bude vítaná a odmenená
minimálne veľkým úsmevom detí a ich spokojnosťou, že
zažijú opäť niečo nové.
Chceli by sme takisto poprosiť rodičov o rešpektovanie školského poriadku materskej školy, o dodržiavanie
príchodov detí do materskej školy v ranných hodinách
a to do 8.00 hodiny. Urobte radosť svojim deťom tým, že
budú mať možnosť sa ráno v materskej škole dosýta
pohrať spolu so svojimi novými kamarátmi.
Prajeme Vám pekný a úspešný školský rok plný
zážitkov, radosti a smiechu v našej Bobruške.
M.J.

Zrnko múdrosti:
Nijaká doba nie je taká, aby sme v nej nemohli
byť čestní.SHAKESPEARE
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Zo spomienok Moniky Moravčíkovej (Pokračovanie)

V

období nácviku na spartakiády prišla do Bobrovca mladá učiteľka Marienka Gorčáková /Homolková/.Videla, že mládež sa stretáva v Kultúrnom dome, prišla medzi nás a navrhla nám, že s nami
nacvičí v rámci LUT nejaký ucelený tanec - dievčatá a
chlapci. Mali sme v Bobrovci cimbalovú kapelu, jej
primáš bol pán Rudolf Žilla a tak sme sa dali do toho.
Vystupovali sme v Bobrovci, Liptovskom Mikuláši a
postúpili sme na oblastnú súťaž do Dolného Kubína.
Vystúpenie bolo vynikajúce, ale bol nám vytknutý nedodržaný predpísaný čas a k choreografii tiež boli podané
pripomienky. Tanec, ktorý sme doplňovali, mal byť začlenený niekde do stredu, pretože bol pomalý a my sme
ho zaradili na koniec. Keďže sme bola zohraná skupina,
prihlásili sme sa na I. spartakiádu ako krojovaná skupina
so stredoslovenským krajom. Náklady na spartakiádu
boli financované štátom. Ďalšie financie, ktoré sme chceli
použiť na súkromné účely v Prahe, sme si zarobili vystúpením pre Bobrovčanov v Besede, rozdelili sme si ich
spravodlivým dielom a tak sme si mohli prezrieť krásy
Prahy. A nastal deň nástupu cesty do Prahy. Aké bolo naše
prekvapenie, keď na stanici v Liptovskom Mikuláši bol
pripravený vlak - S P A R T A K I A D A- /svinské vagóny/.
Vagón s lavicami dookola bez hygienického zariadenia,
len v kúte WC - vedro. Vlak bol zrýchlený: LM-ŽAPŘEROV-HK-PARDUBICE-PRAHA, ale aj tak to bol
pre nás zážitok. Cestovali sme cez deň. Ubytovanie
nebolo ako v dnešnej dobe. Boli sme ubytovaní v škole a
spali sme na zemi. Na Strahove na umývanie sme mali
žľaby, ako sú teraz žľaby na lúkach pre dobytok. Cvičili
sme vo važeckých krojoch, čiže si viete predstaviť naše
pocity v tedajšom horúcom počasí.

sa mnohí naučili plávať. Vyšňania ku vyšnému mlynu.
Na Jalovčianke boli ešte hatanice vyše Sekanovie mlyna
a taktiež niže, pod Bánovie vŕškom. No najväčšiu radosť
sme mali, keď nás naši rodičia pustili na výlet do hory.
Dohodli sme sa, že pôjdeme na tri dni do koliby pod
Parichvost. Starý otec Evky Vrabcovej - Volajovej nás
vyviezol pred dolinu aj s batožinou a tak sme sa vydali na
náš výlet. V kolibe bolo ohnisko a okolo neho sme si
poukladali čečinu, na ktorej sme spali. Druhý deň sme sa
vybrali na výstup na Baníkov. Aké bolo naše prekvapenie,
keď v Parichvostej doline sme sa mohli guľovať na snehu,
zostatok po lavíne, ktorá spadla asi v roku 1950, teda aj
náš výlet je z toho obdobia. Konečná zástavka Baníkov.
Mali sme zaužívané, že cez pôst sme sa v stredu a nedeľu
stretávali pri kostole, kde pri kríži sme zaspievali pôstne
pesničky a potom sme išli na vyšný koniec na zvonicu,
kde sme tiež spievali pôstne pesničky. V roku 1951 prišiel
do našej obce mladý pán farár, prof. Štefan Figura. Keď
nás počul spievať pri kostole, prišiel medzi nás a po
odspievaní povedal nám niekoľko poučných myšlienok a
tak sme sa s ním spriatelili.
V auguste 1951 bol aj on s nami na výlete pod Parichvostom. Naučil nás pesničku, ktorú sám zložil. Túto
sme si dodnes zachovali.
Tu je pieseň:
Ach oravské vrchy či ste osiralé, vždy smutné Vás vidím,
či z blízka či z diale,
ach oravské vrchy, obraz mojej duše,
vždy smutné a bôlne je vaše ovzdušie.
Často Vás pozerám, v zármutku hlbokom,
opustený stojác so slzavým okom,
a tíško načúvam, čo šelestí tráva
čo smutného vraví, šepoce Orava.
A načúvam kúsi tichú pieseň v diali,
jak si holubienka za holúbkom žiali
pozerám na chmáry, ach žalosť veliká,
mladosť moja mladosť, len mi tak uniká.
Vynoria sa hviezdy, smutne trblietajú,
akosi sútrpne na mňa pozerajú,
ja hľadám tú svoju, tu mi čosi vraví
márne tvoje snahy tá sa neobjav.

Spomínajúc na svoju mladosť mám pred očami ako
dnes. Túžba po prázdninách bola aj pre nás veľmi veľká.
Ale tie sme využívali ináč ako dnes. Okrem hier na
Pastovníku, na Zvonici, pri potoku - Jalovčianke sme
museli pomáhať doma. Keď bolo obdobie žatvy, my
mladší sme prestierali provriesla na uviazanie snopov zo
zbožia, zahrabávali sme slamu, či chodili po vodu do
studničiek, kde bola dobrá čerstvá voda. Po skončení
týchto prác sme utekali k vode. Nižňania do koledáka - to
bola hatanica niže kaplnky Janka Nepomuckého, kde sme

Jeho činnosť s mládežou sa nepáčila predstaviteľom
vtedajšieho zriadenia a tak jedného, krásneho, slnečného
dňa, keď si hral na organe v kostole, prišli pre neho.
Zobrali ho len tak ako bol v bielej košeli a nedovolili mu
ísť po žiadne veci na faru.

Fotografia väznených kňazov zo začiatku päťdesiatych rokov zo sústreďovacieho
tábora v Močenku.
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V Tatranskej Javorine
Knieža Hohenlohe roku 1885 dal vo vzácnej časti
Vysokých Tatier postaviť lovecký zámoček. Ten privítal
14. septembra 2017 bobroveckých dôchodcov. Dozvedeli sa v ňom celú pohnutú históriu zámočku, zvernice a
Tatranskej Javoriny. Až v roku 2004 prešiel zámoček do
správy Kancelárie prezidenta SR a od roku 2015 je vo
vyhradené dni prístupný verejnosti, medzi ktorú sa
zaradili aj členovia JDS z Bobrovca.
Ešte pred príchodom do Belianskych Tatier sa
účastníci zájazdu zastavili v Ždiari. V Ždiarskom dome
obdivovali krásne ždiarske kroje, ktoré správcová
požičala našim piatim dobrovoľníkom predstavujúcim
ždiarsku svadbu, plnú humoru. K zábave prispel aj náš
vždy ochotný pán farár Michal Marlenga.
Spišská Belá bola ďalšou zástavkou. Na cintoríne sa
poklonili pamiatke pána kanonika Karola Hudáča. Záver
zájazdu patril prehliadke kaštieľa v Strážkach, ktorý po
vymretí dedičov vlastní Slovenská národná galéria.
Priestory zdobia hlavne obrazy bývalého majiteľa grófa
Medňanského a jeho príbuzných.

Domov sme prišli po jedenástich hodinách unavení, ale
plní zážitkov, za čo patrí poďakovanie obci za dopravu a
dôstojnému pánovi za udržiavanie veselého ducha.
A.Olšovská

Dôchodcovia nie sú na odpis
Aktívnou a neodmysliteľnou súčasťou našej obce sú
dôchodcovia. Viac ako 25% z nich sú členovia našej
základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Nebaví ich sedieť doma a čakať na smrť. Do spoločenského života sa zapája každý podľa svojich možností:
14 členov relaxovalo v našich kúpeľoch, 26 omladlo v našej spevácko – tanečnej skupine, 35 prišlo na brigádu a
8 členov športovalo na okresných športových hrách seniorov.
Zúčastňujeme sa na všetkých podujatiach v obci –
špacírka, výstavy a kultúrne podujatia. Starší občania
môžu ísť vzorom pre našu mládež, ktorá si myslí, že
čiapka je súčasťou hlavy a neskladajú si ju ani pri jedení,
ani pri iných situáciách, keď čiapka patrí do ruky.
Posledným veľkým podujatím, na ktorom sme sa
aktívne zúčastnili bolo vo Východnej Stretnutie na
hranici. 19. septembra sme v amfiteátri spolu so súborom
zo Závažnej Poruby predviedli murárske tradície v tancoch, spevoch a obradoch. Diváci videli vystúpenia
23 seniorských súborov zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Na záver to najlepšie.
Aj tento rok excelovali naši športovci. Rudolf Pikala
a Alexander Kusý nás reprezentovali na krajských
športových pretekoch v Rabči a na celoslovenské postúpil
Rudolf Pikala. Priniesol si odtiaľ jednu zlatú a jednu
bronzovú medailu. Gratulujeme!
A. Olšovská

• Stretnutie na hranici vo Východnej
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Záhradkárske okienko
Zveľadenie ovocných stromov v obci
Základná organizácia SZZ z Bobrovca organizovala
s predsedom Republikového výboru SZZ Bratislava
Ing. Eduardom Jakubekom a 4 členmi dňa 10. a 11.
augusta 2017 v našej obci orezávanie ovocných stromov.
Navštívili záhrady členov základnej organizácie, ktorí
ich pozvali. Orezanie a tiež dobrá rada určite prispeje
k správnemu pestovaniu stromov a k dobrej úrode.
Radikálne obrezanie bolo prevedené aj v školskej
záhrade, kde je potrebné vykonať dokončovacie práce.
Veľká vďaka patrí obecnému úradu, ktorí finančne
prispel na občerstvenie prítomných.
Ak bude v budúcom roku záujem o štepenie a rez
stromov zo strany občanov, bude z našej strany ochota
zavolať opäť odborníkov k nám do obce.
ZO SZZ v Bobrovci ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali
na tejto akcii.
K.D.

Ponúkam lisovanie ovocia
Všetky druhy: jablká, hrušky, ríbezle.
Ďalej ponúkam: mletie ovocia a
zeleniny na ostatné účely.
Zľava pre členov SZZ.
Bobrovec 463 , tel.: 0902 245 569

Viete že ...
...pred 70 rokmi (1947) zomrel Michal Žilla,
muzikant a posledný predseda muzikantského
cechu.
...pred 40 rokmi (1977) zomrela Anna Vojtková,
vzorná učiteľka a spoluzakladateľka detského
folklórneho súboru Iskrička.
...pred 30 rokmi (1987) zomrel pán kanonik Karol
Hudáč, ktorý 28 rokov správoval našu farnosť.
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Športové okienko

Cyklistické preteky s Peťkou Vlhovou
portový klub v spolupráci z obecným úradom
usporiadal dňa 16. 7. 2017 Cyklistický pretek s
Petrou Vlhovou. Na štart pred obecným úradom sa
postavilo 94 pretekárov. Najväčšiu radosť mali deti do
6 rokov na 100 metrovej trati. Najrýchlejšia bola Zuzka
Hriadeľová pred Karolínkou Kello a Adelkou Blaščíkovou. V kategórii chlapcov sa najlepšie umiestnil Maťko Lisý pred Tobiaškom Glonekom a Danielkom
Krajčim.
V náročnejšej kategórii po nádrž sa najlepšie
umiestnila 1. Emma Kmeč, 2. Nela Frianová, 3. Dianka
Guothová a z chlapcov 1. Tomáš Kmeť, 2. Oliver Krajči
a 3. Viktor Jílek.
Pretekári do 13 rokov mali cieľ pri Jaloveckom moste
a najlepší čas dosiahla 1. Lenka Gazdová, 2. Janka Spilá,
3. Danielka Pikalová a chlapci 1. Filip Kello, 2. Matej
Rusina a 3. Martin Spilý.
Starší pretekári mali cieľ pod Vápenicou. Kategóriu
do 17 rokov vyhrala Anna Mária Uhrínová pred Dominikou Kellovou a Adrianou Lepišovou, z chlapcov bol
na 3. mieste Walter Šinko.
Medzi ženami bola najlepšia Lenka Kellová, 2. Petra
Gazdová a 3. Oľga Táboryová.Veľkú radosť nám spravila Dominika Gerecová, ktorá sa nebála postaviť na štart
a dokázala, že aj ľudia s telesným hendikepom môžu
súťažiť. Na záver by som chcel poďakovať všetkým
sponzorom, ale najmä KOVO VLHA a SKI TEAM
VLHA, ktorí venovali pre všetkých pretekárov hodnotné
ceny.
Pozdraviť pretekárov a odovzdať ceny prišla samotná
PETRA VLHOVÁ – dvojnásobná víťazka Svetového
pohára v zjazdovom lyžovaní. Medaila z jej rúk bola pre

Š

mnohých obrovským zážitkom. Jej húževnatosť a talent
je pre nás všetkých inšpiráciou zlepšovať sa a dosahovať
čo najlepšie športové úspechy. Tešíme sa na nasledujúci
ročník a Peti budeme v novej sezóne držať palce.
To, že bobrovčania radi športujú sme dokázali aj
v sobotu 19. augusta na preteku Bobrovecká korčuľa.
Veľmi náročnú trať zvládlo 32 pretekárov. Teší nás, že
hlavne menšie deti svojou účasťou získavajú športové
návyky a zdokonaľujú sa vo viacerých športoch.
Motiváciou do ďalších rokov by sme chceli prilákať na
štart čoraz viac detí. Kompletné výsledky z obidvoch
pretekov a fotky si môžete pozrieť na internetovej
stránke www.bobrovec.eu
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, čo
pomohli pri organizovaní pretekov, ale aj pretekárom za
účasť.
Verím, že o rok sa stretneme v ešte väčšom počte.
J.K.
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Vyhodnotenie Klubu priateľov koní Liptova
Dňa 2. 9. 2017 usporiadal Klub priateľov koní
Liptova už XIII. ročník záprahových a furmanských
pretekov – Deň chovateľov koní. Záprahových pretekov
sa zúčastnilo 8 pretekárov, ktorí súťažili v dvoch
disciplínach
1. Parkúr dvoj-záprahov (dvoj kolový) a
2. Rýchlostný parkúr dvoj-záprahov.
1.
1.
2.
3.

súťaž:
Ladislav Gašparovič – Čierny Brod
Imrich Vanko – Horné Saliby
Milan Gajan – Bobrovec

2.
1.
2.
3.

súťaž:
Michal Švagerko – Poprad
Imrich Vanko – Horné Saliby
Milan Gajan – Bobrovec

Furmani súťažili tiež v dvoch disciplínach:
Furmanský slalom na voze a Ťažký ťah s postupným
pripínaním dreva. Predstavilo sa 14 súťažiacich.
1.
1.
2.
3.

súťaž:
Ján Nébus – Lendak
Marián Kurpaš – Štôla
Michaela Ižipová – Turčianske Teplice

2. súťaž:
1. Miroslav Šulava – Klubina
2. Milan Ševčík – Vitanová
3. Jozef Gibala – Čierny Balog
V súťaži o najustrojenejší záprah vyhral Jozef
Bukčuliak z Martina. Medzi furmanmi získal toto
ocenenie Radoslav Moravčík z Liptovského Hrádku.
Vďaka dobrému počasiu sa preteky tešili početnej diváckej kulise.
Milan Gajan

Úspechy Gabiky Gajanovej
Všade sa píše v superlatívoch o Gabriele Gajanovej. Pre nás občanov
bude už navždy Gabika výnimočnou.
Leto - pre nás čas dovoleniek a prázdnin, a pre Gabiku čas tréningov
a súťaží.
Po talianskom Grossete na Majstrovstvách Európy jej k bronzovej
medaili, pribudlo 29. augusta 2017 zlato na Atletickej lige v Trnave
(800 m ženy) a 9. septembra 2017 v Plzni na Českej extralige 3. miesto
(800 m ženy) s osobným rekordom 2,0551 min.
Posledný veľký úspech zažila 16. septembra v Brne na Európskom
finále juniorských družstiev. Krásne umiestnenie: 1. miesto beh na 800
m a k tomu 1. miesto – štafeta na 100- 200 - 300 - 400 m. Nie nadarmo
sa v novinách píše „Gabriela Gajanová – atletický objav roka!“
Blahoželáme a prajeme úspešnú cestu na bežeckých dráhach!
(Materiál dodal otec Milan Gajan,
napísala Anna Olšovská)
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Narodili sa:

Poďakovanie

jún 2017
- Dorota Mičánová
júl 2017
- Liliana Gregorová
august 2017 - Juraj Mateáš
- Jakub Hrtko

Uzavreli manželstvo :
august 2017
- Roman Mišovič & Adriána Tulisová
- Adrián Kašák & Anna Šušolíková
september 2017
- Lukáš Hamerský & Jana Gonšenicová
- Filip Balvoň & Katarína Triznová

Ďakujem občanom Bobrovca, príslušníkom Bobroveckého hasičského zboru z Bobrovca, ktorí pomáhali
hasiť požiar na Jalovci dňa 19. júla 2017.
Taktiež ďakujem za finančnú zbierku vyhlásenú
v Rímsko-katolíckom kostole v Bobrovci za účelom
pomoci našim postihnutým občanom, ako aj za všetku
poskytnutú pomoc.
Napriek obetavému prístupu a nasadeniu pri požiari,
aj profesionálneho hasičského zboru sa škody na dvoch
rodinných domoch podpísali na neobývateľnosti týchto
príbytkov a ich majitelia tak prišli o strechu nad hlavou.
Ing. Koloman Žalúdek
starosta obce Jalovec

Opustili nás:
august 2017 - Ing. Vladimír Volaj, 80-ročný
september 2017 - Hedviga Janíková, 93-ročná

Blahoželáme :

Veľké ďakujeme

Gizele Vrabcovej k 92. výročiu narodenia
Emílii Lisej k 91. výročiu narodenia
Robertovi Janovcovi k 91. výročiu narodenia
Oľge Blaščíkovej k 90. výročiu narodenia
Juliane Rakovej k 90. výročiu narodenia
Valerianovi Šinkovi k 90. výročiu narodenia
Božene Fašiangovej k 89. výročiu narodenia
Johane Belániovej k 89. výročiu narodenia
Anne Navrátilovej k 89. výročiu narodenia
Emílii Machajovej k 89. výročiu narodenia
Ľudmile Lisej k 87. výročiu narodenia
Zuzane Ondrejkovej k 87. výročiu narodenia
Jurajovi Šusterovi k 87. výročiu narodenia
Anne Blahunkovej k 86. výročiu narodenia
Anne Šeďovej k 86. výročiu narodenia
Mária Blahunkovej k 86. výročiu narodenia
Vladimírovi Šeligovi k 86. výročiu narodenia
Márii Šinkovej k 85. výročiu narodenia
Márii Fendekovej k 85. výročiu narodenia
Márii Machajovej k 80. výročiu narodenia
Milanovi Gajanovi k 80. výročiu narodenia
Márii Lisej k 75. výročiu narodenia
Emílii Kunovej k 75. výročiu narodenia
Štefanovi Gromovi k 75. výročiu narodenia
Štefanovi Dzurecovi k 75. výročiu narodenia
Márii Kusej k 70. výročiu narodenia
Milote Kellovej k 70. výročiu narodenia
Jenovéfe Fáberovej k 70. výročiu narodenia
Jolane Tekeliakovej k 70. výročiu narodenia
Štefanovi Ambrozymu k 70. výročiu narodenia

Ďakujeme všetkým, ktorí nám rôznym spôsobom pomohli v našej ťažkej situácii po požiari
nášho rodinného domu, ktorý nás postihol dňa 19. júla
2017. Osobitne sa chceme poďakovať Ing. Mirke
Triznovej, Ing. Ladislavovi Sedlákovi a Mgr. Michalovi Marlengovi za zorganizovanie finančnej
zbierky a Ing. Tomášovi Pieterovi za technické riešenie a organizovanie postupu stavebných prác.
Úprimná vďaka
Ján a Marta Tášikovci

Voľby do VÚC 2017
Oznamujeme občanom,
že dňa 4. novembra 2017
sa uskutočnia voľby do VÚC.
Voľby sa budú konať
v 2. budove Základnej školy v Bobrovci
v čase od 7,00 hod – 22.00 hod.
matrika
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Výstava ovocia a zeleniny
Dňa 30. 9. - 1. 10. 2017 sa konala
v Kultúrnom dome v Bobrovci
výstava

Ovocia a zeleniny
Všetkým ochotným občanom chceme poďakovať za to,
že priniesli výpestky, ale aj tým ostatným,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
pri organizovaní výstavy a skrášlení výstavného miesta.
Ďakujeme aj Dychovej hudbe z Bobrovca, ktorá
spríjemnila nedeľné popoludnie svojimi melódiami.

Pozvánky
Obecný úrad v Bobrovci vás srdečne pozýva
na kultúrne podujatie

,,Strieborná jeseň“,
ktoré sa bude konať pri príležitosti mesiaca októbra
- ,,Úcta k starším“
v Kultúrnom dome v Bobrovci

dňa 22.10.2017 o 15:00 hod.
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,,Choď ako môžeš“

Stretnutie s Mikulášom

Obecný úrad Bobrovec a Športový klub – lyžiarsky
oddiel Bobrovec vás srdečne pozýva
na športové podujatie v behu do vrchu
pod názvom „Choď ako môžeš“.

Na 5. december sme pozvali do našej obce
Mikuláša aj so svojimi pomocníkmi anjelikmi.
Privítame ho pri kaplnke muzikantského cechu
o 15:30 hod., kde spolu rozsvietime obecný
vianočný stromček.

XXXIV. ročník plánujeme
uskutočniť 4. novembra 2017.
Štartovať sa bude už tradične pod Kameňolomom
s cieľom pri chate Pod Náružím. Trať je dlhá 3700 m
s prevýšením 600 m. Preteku sa môžu zúčastniť aj
neregistrovaní bežci a deti základnej či materskej
školy. Tešíme sa na vašu účasť, či už ako pretekárov
alebo divákov, ktorí výraznou mierou prispievajú k
vytvoreniu potrebnej súťažnej a priateľskej atmosféry.
organizátori

Predvianočný jarmok

Bobrovecká veselica
18. 11. 2017
Kultúrny dom o 19:00 h.
Cimbalová hudba
Kapustnica a droby
Vstup v krojoch

Pozývame vás na predvianočný jarmok,
ktorý plánujeme uskutočniť
dňa 10. 12. 2017
v Kultúrnom dome v Bobrovci.
Okrem oblátok, medu a rôznych výrobkov
od šikovných majstrov bude možnosť
ochutnať aj výborné bobrovecké droby.
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