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ROČNÍK:

XXVI.

APRÍL-MÁJ-JÚN

Číslo 2

Naša jubilantka

Z obecného úradu

Pani Valéria Komorášová
sa dožila krásnych 100 rokov.
Narodila sa v Bobrovci dňa
14. 4. 1922, v remeselníckej
rodine Františka a Barbory
Komorášovcov, ako druhé dieťa. Napriek skromným pomerom vyštudovala gymnázium
M. M. Hodžu v Liptovskom
Mikuláši, kde jej spolužiakom
bol napr. pán profesor Jozef
Tomko, ako aj ďalší bobrovčania.Spomínala, ako
chodila partia študentov cez Trsticu, popri Janíčkovi,
zima – leto pešo do mesta, lebo autobus vtedy ešte
nejazdil.
Po skončení školy odišla pracovať na poštový úrad
do Rajca pri Žiline. Tam prežila aj vojnové časy.Odtiaľ ju preložili do Trenčína a nakoniec do Bratislavy
na Ústredné riaditeľstvo spojov, kde strávila väčšinu
svojho aktívneho pracovného života, až kým neodišla
do zaslúženého dôchodku. Zamestnanie u Spojov ju
bavilo, pretože, podľa svojich slov, mala rada prácu
s číslami.
Vo voľnom čase rekreačne športovala. A najradšej
hrala volejbal, aj v rámci medzipodnikových súťaží,
za družstvo Spojov. Udržiavala čulé kontakty s bobroveckou komunitou v Bratislave, ku koncu hlavne
s profesorom Tomkom, lebo ostatní jej rovesníci postupne pomreli. Sviežu myseľ si udržiavali navzájom
aj hádankami po telefóne na bobrovecké nárečové
slová, napr. „Valina, a ty vieš čo je to pílus ?“ My
z rodiny, ktorí sme študovali v Bratislave, alebo sme
tam z rôznych dôvodov cestovali, sme u nej vždy našli útočisko, pomoc a aj niečo dobré pod zub (hlavne
hladný študent).
Po smrti p. profesora Tomka zostala v Bratislave už
sama jediná z rovesníkov a tak sa rozhodla presťahovať bližšie k rodine, do zariadenia pre seniorov Golden Age v Liptovskej Ondrašovej, kde žije dodnes.
Aj keď je už na vozíčku, nestráca optimizmus a jasnú
pamäť. Vždy sa zaujíma o všetky novinky, ktoré sa
udiali v rodine a u známych.
Naša teta Valinka, ďakujeme Vám za všetko
a prajeme veľa pekných chvíľ v živote. Dúfajme, že
sa situácia zlepší a tie sľúbené bryndzové halušky si
v hore ešte spolu zajeme!
RK

Upozornenie pre občanov
vlastniacich studňu a zároveň napojených
na verejný vodovod
Nie každá cesta k úsporám je bezpečná a legálna
Prepojenie vlastnej studne s verejným vodovodom
je zakázané, hrozí zdravotné riziko
O dôležitosti vody v súčasnom klimatickými
zmenami ovplyvnenom svete sa už povedalo mnohé. Liptov je región, kde je vody zatiaľ dostatok
a vodárenské zdroje nachádzajúce sa v okolitých
horách nie sú zaťažené kontamináciou z priemyslu a poľnohospodárstva.
Kvalitnú vodu z verejného vodovodu môžu obyvateľom regiónu závidieť aj v iných častiach Slovenska.
Všetko by bolo ideálne, až na jeden „neviditeľný“
problém, ktorý sa pokúsime vysvetliť. Zviditeľniť
neviditeľné je mottom tohtoročného Svetového dňa
vody, ktorý sa zameriava na podzemnú vodu.
Mnohí obyvatelia si v tomto období našli v schránke leták s textom: „Vŕtanie studní, voda zdarma, rýchla návratnosť. ... Voda je stále drahšia a vzácnejšia.
Preto si zabezpečte vlastný zdroj vody, vlastnú studňu
a znížte si náklady na vodu.“ Mnoho majiteľov rodinných domov napojených na verejný vodovod sa
z ekonomických aj praktických dôvodov, ako je zalievanie záhrad alebo napúšťanie bazénov, rozhodne
vybudovať si vlastnú studňu. Ich zámer je legitímny,
ak dodržia zákon. Nie vždy to tak je.
Nelegálne napojenie studní môže kontaminovať vodu
Neodborné a nelegálne napojenie studní na vnútorné rozvody napojené na verejný vodovod môžu
spôsobiť ohrozenie verejného zdravia pri možnej
kontaminácii verejného vodovodu a nelegálne je tiež
neoprávnené odvádzanie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou. Prepojenie vnútorných rozvodov napojených na verejný vodovod s potrubím z iného zdroja
vody predstavuje zdravotné riziko nielen pre majiteľa
a členov domácnosti, ale aj širšieho okolia. Riziko je
násobne vyššie, ak sa pre takýto krok rozhodne majiteľ penziónu, hotela alebo stravovacieho zariadenia.
Málo vlastných studní je zabezpečených dezinfekciou a zariadenia zabezpečujúce tlak vlastnej
studňovej vody v systéme vysoko prevyšujú svojím
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výkonom tlak vody dodávanej verejným vodovodom.
Tento rozdiel môže spôsobiť prienik kontaminovanej
vody do vnútorných rozvodov, ale aj ďalej do verejného vodovodu a ohroziť pitnú vodu v širšom okolí.
Preto je prepojenie iného zdroja vody s verejným vodovodom na Slovensku aj všade vo svete prísne zakázané, čo u nás upravuje zákon 442/2002 Z. z..
Nie všetko čo spraví „odborník“, je odborné
a legálne
Mnoho odhalených prípadov nelegálneho prepojenia verejného vodovodu s vlastnou vodou dodávajú
firmy alebo živnostníci „na kľúč“. Zákazníci veria,
že sú to odborníci a napojenie je bezpečné a v súlade s legislatívou. Okrem zdravotného rizika zároveň
neoprávneným vypúšťaním vody z vlastnej studne do
verejnej kanalizácie dochádza k ekonomickej škode
a podľa zákona má vlastník studne povinnosť nahradiť škody prevádzkovateľovi.
Pri budovaní studne je potrebné dodržať zákonný postup, ktorý zahŕňa projekt, povolenie na vodnú
stavbu a zároveň aj povolenie na odber podzemnej
vody, ktoré v rámci zákona o vodách povoľuje obec.
Výnimku z tejto povinnosti tvoria len studne, z ktorých sa voda čerpá ručne.
Ak je studňa už vybudovaná a napojená na nehnuteľnosť, je potrebné vykonať kontrolu, či rozvody
vlastnej studne nie sú v niektorej časti fyzicky spojené s vnútornými rozvodmi napojenými na verejný

vodovod. Oddelenie týchto systémov jedným alebo
viacerými ventilmi nie je z technického hľadiska prípustné.
Systémy musia byť oddelené fyzicky, teda musí
byť medzi nimi prázdny priestor, resp. musia byť
v nehnuteľnosti zavedené samostatné rozvody pre
pitnú vodu z verejného vodovodu a pre studňovú
vodu. Ak systém vykazuje znaky fyzického prepojenia, treba bezodkladne kontaktovať odborníka alebo
reklamovať napojenie u zhotoviteľa, aby systémy ihneď oddelil.
Zodpovední môžu doplatiť na nezodpovedných
Je potrebné aj skontrolovať, či je voda z vlastnej
studne po použití odvádzaná verejnou kanalizáciou
a či je táto skutočnosť uvedená v zmluve o odvádzaní odpadových vôd s vodárenskou spoločnosťou. Ak
nie, treba bezodkladne kontaktovať zákaznícke oddelenie vodárenskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť
meranie množstva vypúšťanej odpadovej vody a uzatvorenia dodatku k zmluve.
Bezpečnosť a kvalita vody stojí a padá aj na spotrebiteľoch. Žiaľ, nie všetci majú potrebné informácie
a sú zodpovední. Na nich však potom doplácajú tí,
ktorí si vyberú bezpečnú a legálnu cestu k úsporám,
resp. všetci, ktorí majú záležitosti týkajúce sa dodávok vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia použitej vody v poriadku.
starosta
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Rekonštrukcia mosta v Liptovskej Ondrašovej
V najbližších dňoch bude zahájená rekonštrukcia mosta v Liptovskej Ondrašovej. Jeho veľmi zlý
stav si vyžaduje odstránenie starého existujúceho
a výstavbu nového mostu. Výstavba uvažuje s úplnou
uzávierkou na danom moste, pričom doprava bude
počas trvania stavby odklonená na náhradnú trasu.
Podľa posledných jednaní so zhotoviteľom stavby
je predpokladaná dĺžka trvania uzávery 8 mesiacov.
Je však predpoklad, že tlakom zo strany mesta a dotknutých obcí sa dĺžka uzávery skráti. Postup prác
a uvažovaná organizácia dopravy sú nasledovné:
Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby, Metrostav DS a.s., by sa malo uskutočniť 16. 5. 2022.
Dočasné značenie, uzávierka a následne začiatok výstavby podľa informácií k 3.5.2022 by malo následne
prebehnúť približne do 25.5.2022 a tým spustiť obchádzka. V rámci uzávierky mosta a následnej výstavby dôjde k úplnej uzávere cesty (II/584) v mieste
novostavby mosta. Počas výstavby bude doprava vedená po obchádzkových trasách (cesty I/18, III/2221,
III/2213). Toto riešenie bolo zvolené preto, že nie je
možné most búrať a následne budovať po polovičkách.
Prenosné dopravné značenie je navrhnuté v zmysle
navrhnutej organizácie výstavby.

Obchádzková trasa pre tranzitnú dopravu:
Doprava bude odklonená na náhradnú obchádzkovú trasu, už v meste Liptovský Mikuláš. Táto vedie
smerom na Liptovský Michal, po ceste I/18, následné
na cestu III/ 2221 smer Bešeňová, po ceste III/2213
po križovatku s cestou II/584 smer Zuberec, respektíve Liptovský Trnovec ( Aquapark). Obchádzková trasa je obojsmerná a bude využívaná všetkými druhmi
motorovej dopravy. Dĺžka obchádzkovej trasy 39,70
km. Trasa je obojsmerná.

Obchádzková trasa pre miestnych obyvateľov obcí Bobrovec, Trstené, Jalovec,
Pavlova Ves, Bobrovček, Lipt. Behárovce,
Liptovský Trnovec, Beňušovce, Liptovská
Ondrašová a autobusovú dopravu:
Obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách a ceste tretej triedy. Vjazd dopravy mimo vyššie uvedených obcí bude zakázaný obojsmerne. Trasa
obchádzky smer z Liptovského Mikuláša je vedená
na začiatku po miestnej komunikácii (Tehelňa, cez
Mútnik) následne sa napája na cestu III/2332 cez
obec Trstené do Bobrovca (okolo obecného úradu,
pozor zmena prednosti v jazde), s odbočením na cestu III/2321 smer Liptovská Ondrašová a napojením
za predmetným mostom na cestu II/584 smer Zuberec. Dĺžka obchádzkovej trasy 8,36 km.
Trasa obchádzky smer Liptovský Mikuláš je
vedená na začiatku po miestnej komunikácii ul. Ondrašovská, s otočením na okružnej križovatke na ul.
Pongrácovskú, následne na ul. Sama Bohdana Hroboňa s prepojením na cestu II/584 za mostom smer Liptovský Mikuláš. Dĺžka obchádzkovej trasy 0,97 km.
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Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v LM si vyhradil právo stanoviť dodatočné
podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si
to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
alebo verejný záujem.

Dôležité upozornenie!
Počas uzávierky bude zmenená organizácia dopravy na miestnych komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš a ceste III/2332, a to zjednosmernením niektorých úsekov z dôvodu nedostatočnej šírky vozovky
ako aj zvýšením bezpečnosti a prejazdnosti.

POZOR! Zmena prednosti v jazde na
križovatkách v obci Trstené a Bobrovec
(pri OÚ).
Bližšie podrobnosti o obchádzkových trasách
s dočasným značením nájdete na stránke obce
www.bobrovec.eu
				
starosta

***

Majitelia psov
Príchodom teplejších dní dochádza k väčšiemu
voľnému pohybu psov po obci. Preto upozorňujeme
majiteľov psov na zákaz ich voľného pohybu na verejných priestranstvách, pri ktorom dochádza k ich
znečisťovaniu. Ak pes znečistí verejné priestranstvo
je držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, povinný exkrementy bezprostredne odstrániť.
Prosíme občanov o spoluprácu, aby upozornili na
nezodpovedných majiteľov psov a tak nedochádzalo
k znečisteniu aj chodníkov, ktoré potom zamestnanci
OÚ musia čistiť.
						
starosta

Nelegálne
skládky odpadu
V poslednom období sa znova vytvárajú nelegálne skládky odpadu. Naposledy sme čistili priestor
nad zavlažovacou nádržou (Bejvoč), kde sa nachádzali matrace a súčiastky z áut. Takéto čistenie katastra obce od nelegálnych skládok navyšuje náklady v odpadovom hospodárstve, čo sa odzrkadlí vo
zvýšenom poplatku za komunálny odpad.
Aj v tomto prípade prosíme občanov, ktorí majú
vedomosť kto nám v okolí obce vytvára nelegálne
skládky, aby túto skutočnosť nahlásil na OÚ.
Naša obec má vyčlenené miesto na objemný
komunálny odpad a preto je nepochopiteľné, že sa
medzi nami ešte nájdu občania a vytvárajú nelegálne skládky.
Upozorňujeme, že nelegálne skládky sa väčšinou nachádzajú na pozemkoch súkromných osôb,
ktoré tento odpad musia zo svojho pozemku odstrániť na vlastné náklady.
starosta

***
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Oznam
Z dôvodu zvyšovania elektrickej energie obce
a mestá na Slovensku pristupujú k znižovaniu intenzity osvetlenia verejných priestranstiev ba až k jeho
vypínaniu v nočných hodinách. Aj naša obec z dôvodu šetrenia elektrickou energiou pristúpila dňa
07.04.2022 ku skúšobnej prevádzke nášho verejného osvetlenia a to tým, že bola vypnutá každá druhá
chodníková lampa. Bol zvolený postup, ktoré lampy
nechať svietiť a ktoré vypnúť a to takým spôsobom,
že v križovatkách a v miestach, ktoré sme potrebovali
nechať osvetlené daná lampa svieti a následne ďalšia
každá druhá bola vypnutá. Bol zisťovaný pohyb občanov v nočných hodinách a bolo konštatované, že
pohyb obyvateľov obce po 21: 30 hod. je minimálny
ba až žiadny.

***

Oznam
V najbližších dňoch sa budú roznášať Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok
za komunálny odpad na rok 2022. Žiadame občanov, aby doručenku na obálke podpísali a vrátili do
schránky pri vchode do budovy Obecného úradu
v Bobrovci a následne uhradili. Ďakujeme!

zariadili aj presun na konkrétne miesto. Mnohí naši
občania počas sviatkov, kedy chcú byť rodiny spolu
boli ochotní vykonávať službu a to tým, že pripravovali raňajky a večere. Požiarnici slúžili na striedačku
24 hodín, pán Roman Frian a Martin Lisý pripravovali chutné obedy a pán starosta s poslankyňou Zdenkou
Vejčíkovou robili zásoby. Čiže sviatky pre mnohých
boli dňami kedy človek myslí na druhých a rodina
ide trošku bokom, ak celá nie je vo výkone. Touto
cestou by som sa všetkým ochotným ľuďom chcela
poďakovať. Ale pomoc zatiaľ nekončí. ,,Ostali“ nám
3 skupiny ľudí v blízkom okolí, tým by sme chceli
pomáhať, kým to budú potrebovať a nevrátia sa do
svojej vlasti. Preto organizujeme zbierky hlavne potravinové, ale aj hry pre väčšie deti, prijali by aj staršie ešte funkčné bicykle, dáždniky.....
V intervaloch im budeme doručovať veci, ktoré
potrebujú. Ak by vás to nezaťažilo môžete napríklad
aj pri bežnom nákupe dokúpiť trvnlivé potrviny a doniesť na obecný úrad nemusíte ak vám nevychádza
veľa, mnohokrát postačí aj 1 liter oleja, 1kg ryže,
1 balíček hrachu....
Všetko prijmeme a keď sa nazbiera znova odovzdáme.
Obec v prvej vlne zriadila transparentný účet.
Ak by ste chceli prispieť finančne môžete tak spraviť prostredníctvom vkladu - POMOC UKRAJINE.
č. účtu: SK71 0200 0000 0045 7730 3151

Správa daní a poplatkov

***

***

Obec informuje
Súčasná doba nám priniesla niečo na čo my mladší
nie sme zvyknutí. Mnohí starší občania zažili okupáciu aj vojnu a ak by sme sa ich opýtali, či by ešte chceli niečo také zažiť, určite by krútili hlavou. Aj mnohí
z nás krútime hlavou najmä nad tým čo sa deje. Nechápeme a nerozumieme. Počas Veľkonočných sviatkov našlo útočisko v našej telocvični 43 občanov
z Ukrajiny. Začala druhá vlna pre našu obec. Z prvej
vlny ostali len dve Ukrajinky, ktorým sa podarilo zohnať ubytovanie a prácu ochotnej pracovníčky z nášho úradu. V ďalšej vlne to už bolo horšie. Obyvatelia
Ukrajiny nevedeli kde pôjdu, vačšina z nich nevedela čo má ďalej robiť. Spoliehali sa na našu pomoc.
Pomoc sme koordinovali s okresným úradom odbor
a CO. Pracovníci pre mnohých našli ubytovanie,

Zrnko múdrosti:
Človek nemôže byť hrdinom bez lásky
k blížnemu.
LESSING

Pranostiky:
1. Keď hrmí skôr než sa stromy začnú rozvíjať,
bude zlá úroda.
2. Ak v máji neprší, jún to dovŕši.
3. Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkami,
ale zem ožíva hubami.
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Základná škola
Školský rok je v plnom prúde. V priebehu marca
prebehli nasledovné súťaže a žiaci sa zúčastnili týchto exkurzií:
Dňa 1.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.
V I. kategórii (2.– 4. ročník) súťažilo 23 detí. Školskému kolu súťaže predchádzali triedne kolá. Porota
hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem
účinkujúcich. Medzi najúspešnejších žiakov patrili:
Poézia:
1. miesto: Tobiáš KAJAN (4.B)
2. miesto: Adela BLAŠČÍKOVÁ (2.A),
Danika VYDARENÁ (2.B)
3. miesto: Tamara JURÁŠOVÁ (4.A),
Michal DANČO (3.A)
Próza:
1. miesto: Tomáš KUNA (3.A)
2. miesto: Zuzanna LIS (4.B)
3. miesto: Zuzana HRIADELOVÁ (4.B), Timea
KRÁLIKOVÁ (4.B)

Koncom februára - 23.2.2022 sa v priestoroch školskej klubovne uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín II. a III. kategórie poézie a prózy. Zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich, z toho 12 prezenčne
a z dôvodu karantény štyria žiaci cez zoom. Súťažiaci nás na chvíľu preniesli do pútavých príbehov
a krásnych básní. Všetkým patrí veľká pochvala, no
umiestniť sa nemohli všetci.
Poézia:

II. kategória
1. miesto: Sofia RUSINOVÁ(5.A)
2. miesto: Liliana MAJERČIAKOVÁ (5.A)
3. miesto: Ronja GRITTERSOVÁ (5.A)
III. kategória
1. miesto: Ema KMEČ (8.A)
Próza:
II. kategória
1. miesto: Dorota BLAŠČÍKOVÁ (5.B)
2. miesto: Anna HRIADELOVÁ (6.A)
3. miesto: Nina MOČILIAKOVÁ (5.A),
Kristína MACHAJOVÁ (5.B)
III. kategória
1. miesto: Simona KUNOVÁ (8.A)
Okresné kolo sa uskutočnilov dňoch 12. a 13.4.
v Liptovskom Mikuláši.

22.3.2022 sa konalo okresné kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko, na ktorej školu reprezentovala Anna Hriadelová zo 6.A triedy.
29. a 30. marca 2022 sa konali okresné kolá Pytagoriády (online). V utorok súťažili naši úspešní
riešitelia školského kola 3., 4. a 5. ročníka a v stre-

du to boli šiestaci a siedmaci. Najväčšiu konkurenciu
mali tretiaci. Do okresného kola postúpilo až 164 tretiakov z celého okresu. Úspešnou riešiteľkou sa stala Juliana Kellová, ktorá obsadila 21. miesto. Z našich štvrtákov sa najlepšie darilo Viktórii Kratkovej
a Danielovi Krajčimu, ktorí sa umiestnili zhodne na
36. mieste z 86 súťažiacich.
Aj medzi piatakmi máme úspešných riešiteľov.
Dorota Blaščíková z 5.B sa umiestnila na 3. mieste
a Jakub Kuna z 5.A na 4. mieste zo 43 súťažiacich
piatakov.

Exkurzia Močariská
Dňa 30.3.2022 sa žiaci
5. A a 5. B triedy zúčastnili exkurzie do Barín
pod Jalovcom. Dievčatá
Ninka Močiliaková a Sofia Rusinová z 5. A triedy
sa podelili s nami o zážitky z exkurzie: Odchádzali sme zo školy o 7:40
hod. cez Trstianske lúky.
Bolo oblačno a ku koncu
troška spŕchlo. Zvieratá
v okolí nám spríjemnili
cestu – žaby, srnky, diviaky. Pracovníci z múzea Ochrany prírody a jaskyniarstva nám robili po celý čas program. Rozdelili sme sa
do skupín po 6 žiakov. Naša skupinka mala prvé stanovište - geológiu. Skúmali sme teplotu zeme, vody,
potoka. Mali sme prednášku o horninách a mineráloch
okolia. Videli sme žulu, rulu a kremeň. Spoznávali
sme názvy hôr napr. Ráztoka, Babky, Mních, Choč.
Na druhom stanovišti sme spoznávali vodný hmyz.
Na treťom stanovišti sme sa išli prejsť k dlhým trstinám. Cestou nám pracovníčka múzea rozprávala o
rastlinách, rôznych trávach, stromoch a truse zvierat.
Na štvrtom stanovišti sme hádali mená rýb. Potom
sme hrali hluchý telefón a naháňačku tak, že sme si
podávali ryby ako štafetu. Na piatom stanovišti sme
videli plazy a obojživelníky, určovali druhové mená
zvierat, rozprávali sa o nich a dozvedeli sme sa veľa
ďalších nových zaujímavostí.

Návšteva bobroveckej knižnice
Marec je už tradične mesiacom knihy. Kto si
lásku ku knihám zamiluje už od ranného detstva,
tomu sa otvoria nové obzory, veľa sa dozvie, zlepší si
slovnú zásobu - veď nie nadarmo sa hovorí, že „koľko kníh prečítaš, toľkokrát si človekom“.
Žiaci štvrtého ročníka z ŠKD pravidelne navštevujú miestnu knižnicu.
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Tento raz si však „teta knihovníčka“ ako ju my voláme, pripravila pre nás aj zaujímavú aktivitu. Začala nám čítať známu rozprávku od autorky Marianny
Grznárovej o Maťkovi a Kubkovi, ako vatru preskakovali.
Žiakov pani Hanka počas čítania zahŕňala rôznymi otázkami, či rozumejú
takému alebo onakému
slovu, počas príbehu tiež
vyfarbovali vatru a dokonca zašívali nohavice.
Bolo to veľmi milé,
zaujímavé a poučné čítanie - rozprávka nebola
„ nudná“ a deti si samozrejme okrem samotného
zážitku odniesli domov
aj nové knižky na čítanie.
V dňoch 25.3. a 30.3. navštívili žiaci prvého
stupňa miestnu knižnicu. Pani knihovníčka Anna
Kustrová deti privítala a pripomenula im dávny príbeh o zberateľovi kníh Matejovi Hrebendovi. Deti sa
dozvedeli nové informácie aj o procese výroby knihy
a ako je potrebné s ňou zaobchádzať, aby mohla slúžiť aj iným čitateľom, ďalej ako sa knihy delia podľa
veku čitateľa a podľa jednotlivých žánrov. Pozreli si,
v ktorých častiach knižnice sú knihy určené pre deti.
Niektorí žiaci si mali možnosť vyskúšať čítanie Braillovho písma.Už aj naši najmenší žiaci – prváci - radi
siahajú po knihách s písanými príbehmi, ktoré ich
prenesú do sveta fantázie. Na záver deti odchádzali
od pani knihovníčky s prísľubom, že si prídu knižky
požičať.
Ďakujeme pani knihovníčke Kustrovej a prajeme
jej veľa chuti a inšpirácie do práce.
V marci sa piataci na dejepise učili o písme a
o tom, ako vznikali prvé knihy. Pri porovnaní vzniku knihy v minulosti a dnes vznikol nápad na projekt
– vytvoriť si vlastnú, ručne písanú (a niektorí aj
ručne kreslenú) knihu. Dohodli sme sa na 4 témach,
o ktorých budú písať: Môj život, Hmotné pamiatky
v mojom okolí,
Písmo, Ako vzniká kniha. Knihy
musia mať pevný obal a 5 ručne
napísaných strán
s ilustráciami –
mohli to byť aj vytlačené obrázky.
Podmienkou bolo, aby aspoň jeden obrázok bol ručne
nakreslený alebo vyfarbený. „A tak vznikli prvé knihy.“ Každý žiak svoju knihu prezentoval. Porozprával,
o čom písal a či využil niečiu pomoc. Nakoniec žiaci
hlasovali, ktorá kniha sa im najviac páčila. Deti najviac ocenili vlastnú tvorbu.

***

Bábkové divadlo
V rámci marca - mesiaca knihy, si žiaci 5.A a 5.B
na hodine literárnej výchovy pripravili bábkové divadlo. Rozprávky si vymysleli žiaci sami. Za 5. A
- Zuzana Kyzeková - O troch princeznácha za 5. B
Filip Pieter rozprávku s názvom Obuvník a traja
synovia. Na výtvarnej výchove si sami vyrobili kulisy a papierové bábky, tzv. javajky. Rozprávky sme
prepísali do formy scenára a rozprávku sme dramatizovali. Žiaci sa predviedli v rôznych úlohách, kde
prejavili herecký talent. Texty rozprávok si môžete

prečítať na stránke našej školy.
V roku 1993 bol 22. marec Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Svetový deň vody. Trieda
8.A si na tento deň pripravila zábavné úlohy pre žiakov II. stupňa, aby si aj takýmto spôsobom pripomenuli význam vody pre život. Najprv v každej triede
prečítali článok o vyhlásení Svetového dňa vody,
potom žiaci vypĺňali kvíz, kde boli otázky týkajúce
sa vody z rôznych vyučovacích predmetov, nakoniec
mali riešiť zábavnú úlohu – skladanie obrázkov, chytanie rybičiek, prenášanie vody v lyžici. Žiaci pracovali v skupinách. Všetci sa dobre zabavili a popritom
si aj zopakovali učivo.
Na prvom stupni žiaci 4.A triedy spoločne v menších skupinách vypracovali triedne projekty na tému
Podoby vody. Tu mohli žiaci naplno rozvinúť svoju
kreativitu a výsledkom tejto aktivity boli práce: Kolobeh vody v prírode + jej skupenstvá; Antarktída,
Zem ľadu a snehu; Od prameňa k moru; Voda a jej
výskyt v prírode. Druhou aktivitou bol kvíz (v písomnej podobe), ktorého témami boli: Využívanie vody
na osobnú spotrebu v domácnosti a Spotreba vody
v priemysle vo svete. Žiaci museli na základe údajov uvedených v dvoch tabuľkách samostatne zistiť
správne odpovede. V prvej časti využili jednoduché
matematické operácie a využívať aj poznatky z príbuzných predmetov. V druhej časti pracovali s percentami v grafoch.

Finančná gramotnosť
Zodpovednosť voči peniazom – priviesť deti k správnemu porozumeniu významu peňazí nie je jednoduché. Pýtajú sa rôzne otázky: Koľko to stojí? Môžem
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si to kúpiť? Mám toľko peniažkov? Prečo sa mi tak
rýchlo minuli? Deti si nevedia predstaviť hodnotu
peňazí a práve z tohto dôvodu si žiaci v 2.B triede
urobili malý obchod, v ktorom deti nakupovali, rátali koľko majú dať peňazí, koľko im treba vydať...
a inscenovali ďalšie podobné situácie, s ktorými sa
stretávajú v každodennom živote.
EKO projekt životné prostredie
Na hodinách technickej výchovy mali žiaci danú tému – Znečisťovanie žvotného
prostredia.
Na projekte pracovali žiaci 2. stupňa. Po skupinkách si mali vytvoriť rôzne útvary z ľubovoľného materiálu, ktoré si mali doniesť. Na prácu využívali priestory
dielní. Žiaci si vyskúšali svoje zručnosti pri práci
s pílkou, drevom a rôznymi materiálmi, kde prejavili
svoju kreativitu.

Cezhraničná obchodná akadémia biznisu
v obcí Poronin a Bobrovec
„Cezhraničná obchodná akadémia v obci Poronin
a obec Bobrovec“ bol spolufinancovaný z programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
V mesiacoch november a december 2021 sa v rámci cezhraničnej spolupráce žiaci 8. ročníka (Emma
Kmeč, Patrik Poproč, Simona Kunová, Nela Frianová, Alica Jurkovičová, Filip Močiliak, Diana Guothová a Romana Zichová) zúčastnili vzdelávacích
workshopov zameraných na podnikateľské zručnosti.
Aktivity mali byť vykonávané v obci Poronin,
ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa všetky
stretnutia realizovali on-line formou počas víkendov.
Projekt bol rozdelený na viac častí – vzdelávanie
učiteľov, vzdelávanie žiakov, ktorí tvorili vlastné biznis plány zamerané na región Liptova. Deti pracovali
v dvoch skupinách, každá skupina vytvorila vlastnú
prezentáciu svojho podnikateľského plánu. Počas
jednotlivých on-line stretnutí, ktorých sa zúčastnili
žiaci poľských škôl a našej obce, deti prezentovali
svoje podnikateľské nápady, kde prekvapili svojou
kreativitou.
Bonusom pre žiakov bola aj študijná
návšteva obce Zakopané (5.3.2022),
kde deti navštívili Prírodné vzdelávacie centrum v
Poľských Tatrách

spojené s prednáškou i prehliadkou centra, previezli
sa lanovkou na Kasprov vrch a na konci boli odmenení darčekom za spoluprácu a účasť. Študijná návšteva bola zhrnutím série workshopov, počas ktorých
študenti z obce Poronin a obce Bobrovec vytvorili
svoje prvé podnikateľské projekty.
Testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa konalo v stredu
6. apríla 2022.

Fotogaléria
pokusy – chémia, biológia – práca
s mikroskopom, technika – varenie
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Jar v Bobruške
„ Slnko, slnko, poď na naše líčka,
dáme, ti jabĺčka, keď ich bude dosť,
hraj mu pre radosť.“
Týmto pozdravom slniečku, začíname s deťmi
v Bobruške každé ráno. Príroda ožíva, detské líčka
pošteklené prvými jarnými lúčmi slnka sa začínajú
červenať, vybiehajú na nich chutné malé pehy. Ožívajú stromy, akoby jar do nich vdýchla nový život. Tak
ako prileteli bociany do Bobrovca a oživili Jar, tak to
ožíva množstvom aktivít aj v našej materskej škole.
V marci naši
„predškoláci“absolvovali týždenný lyžiarsky kurz
v Jasnej. Včielky
a Svetlušky dokázali, že si zvládnu
sami obuť lyžiarky, zapnúť lyže, robiť prvé oblúky. Hrou sa učili ovládať lyže, meniť smer jazdy,
získali kontrolu nad rýchlosťou. Zdatnejší lyžiari
sa dostali aj na veľkú kabínkovú lanovku. Týždeň
plný zimných radovánok sme zakončili návštevou
na Chopku, kde sa deti odfotili pri drakovi Damiánovi a zažili pravú zimnú fujavicu.

Dni plynú, prešli Veľkonočné sviatky a hneď po
prázdninách čakal deti v Bobruške hudobný výchovný koncert s témou pri príležitosti Dňa Zeme. Deti
spievali tancovali a dokázali, že majú bohaté poznatky o našej planéte a o zvieratách, ktoré na nej žijú.
Posledný aprílový týždeň sa deti zúčastnili plaveckého kurzu, na mestskej plavárni v Liptovskom
Mikuláši. Počas neho prekonávajú strach z vody, učia
sa ponárať a postupne si osvojili jednotlivé prvky plávania.
Začiatkom mája čaká predškolákov „Škola v prírode“, kde deti strávia 3 noci a 4 dni bez mamičiek
a ockov. Je pre nich pripravené množstvo aktivít: lesná pedagogika, stretnutie s Horskou záchrannou službou, rôzne outdoorové aktivity. Držte nám palce, aby
nám prialo počasie! Ani sa nenazdáme a bude jún,
kedy sa v dome kultúry uskutoční slávnostná akadémia, kde deti pozdravia svojich rodičov a starých rodičov slávnostným programom a predškoláci získajú
osvedčenia o absolvovaní povinného predprimárneho
vzdelávania.
Školský rok v Bobruške sa blíži ku koncu, no napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa nám podarilo uskutočniť množstvo aktivít, o ktoré deti počas
posledných dvoch rokov prichádzali. S prianím pekných slnečných dní sa s Vami milí čitatelia lúčia deti
a kolektív Materskej školy v Bobrovci.
E.G

Rodičia pozor!
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Rodinná stopovačka

Jar je tu

27. 3. 2022 sa v našej obci uskutočnila vôbec prvá
Rodinná stopovačka organizovaná nami, animátormi
z eRka Bobrovec. Snažili sme sa o spojenie detí a ich
rodičov, tak aby boli zapojené celé rodiny a strávili
týmto spôsobom pekné nedeľné popoludnie. Spočiatku sme začali stretnutím na fare, kde sme si povedali
o pravidlách celej hry, rozdali menovky a po tomto
úvode sme sa rozdelili na stanovištia. Každý tím, teda
každá rodina postupovala po stanovištiach inak, tak
aby sa na jednom stanovišti nestretli naraz viacerí.
Témou celej stopovačky bolo Stvorenie sveta. Rodiny
na stanovištiach mali mnoho úloh, ktoré museli plniť,
od prekážkovej dráhy, kvízu cez rôzne jazykolamy.
Celú akciu sme zakončili pred pobožnosťou krížovej
cesty, tak aby sme sa jej mohli zúčastniť. Ďakujeme
všetkým zúčastneným a tešíme sa na stretnutie pri
ďalších podujatiach.
V.P.

Po celkom štedrej zimnej
nádielke už všetci nedočkavo vyzeráme na prvé kvety,
včielky i motýle a teplejšie
slnečné lúče. Jar je tu a aj
včielky sa prebúdzajú. Všetci
vieme, ako veľmi sú včely pre ľudstvo prínosné,
chránime ich, vysievame kvetinové lúky a „kradneme“ im med. Včielky však môžu potrápiť. Samotná
včela agresívna nie je a bodá len v prípade nešťastného zasadnutia, zašliapnutia a podobne. Kým nezačnete zbesilo mávať rukami, včela si vás vôbec
nevšimne. Rozhodne, ak nemáte niečo sladké, čo
by ju mohlo priťahovať. Včely samozrejme môžu
bývať agresívne, ale to len vtedy, ak im stupíme v
lese do hniezda či v prípade iného nedostatku, ktoré považujú za útok.
Prekvapivo včely môže lákať aj všetko tmavé,
zapáchajúce a chlpaté. Vraj sa chlpáči v čiernom
podobajú medveďom a včielky dobre vedia, že
toho v blízkosti úľu nechcú. Avšak neplatí, že by
napádali prechádzajúcich mužov, ide skôr len o
včelárov samotných, ktorí by sa mali tejto vizáže
radšej vyvarovať.
Ak sa pohybujete v okolí úľov, obchádzajte ich
v dostatočne veľkej vzdialenosti, t.j. zhruba s odstupom 5 metrov. Tiež je vhodné nechodiť priamo pred úľ, pretože je možné, že by ste včelám
vstúpili do letovej dráhy. Keď sa už stane, že
včela človeka pichne je dôležité odstrániť žihadlo. Včelie bodnutie je pre človeka nepríjemné, ale pre včielku smrteľné. Včelie žihadlo sa
v koži zasekne, včielka sa odtrhne, často pritom
stratí i časť zadočku a v zapätí hynie. Či ste alergickí alebo len chcete nepríjemnú bolesť a svrbenie
skrátiť na minimum, tak treba okamžite zasiahnuť.
Na dĺžke pôsobenia jedu záleží rýchle odstránenie
žihadla, skrátia sa aj nepríjemné prejavy po bodnutí.
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Žihadlo môžete odstrániť akoukoľvek pevnou
hranou. Hodí sa na to aj kreditná karta alebo necht.
Žihadlo jednoducho hranou s miernym pritlačením
na kožu zoškrabte tak, aby sa dostalo celé von a
nepúšťalo do ranky ďalší jed, ktorý je v jedovom
vačku včelieho zadočku. Pre ošetrenie bodnutia sa
doporučuje umyť miesto vodou a priložiť studený
obklad, ktorý zmierni opuch. Alebo môžete vyskúšať aj babské rady, ktoré odporúčajú miesto bodnutia potrieť octom, cibuľou či medom.

J.B.

Bokami Západných Tatier 2022
Trojetapové preteky “Bokami Západných Tatier”, alebo len BOKAMI je jedným z najväčších
skialpinistických sviatkov na Slovensku v rámci
skialpinistickej sezóny. Konajú sa pod záštitou
Slovenského horolezeckého spolku JAMES a prepájajú regióny Liptov a Oravu.
Po dvojročnej pandemickej prestávke sme opäť
pripravili úspešné skialpinistické preteky Bokami
Západných Tatier 2022. Bol to už v poradí 13. ročník pod záštitou Slovenského horolezeckého spolku
JAMES. Všetci sme dúfali, že do tretice nám už číslo
13 neprinesie smolu a podarí sa nám spraviť opäť nezabudnuteľné podujatie. Aj tento rok sa išli celkovo
tri etapy, prvá bola so štartom aj cieľom v lyžiarskom
stredisku Roháče-Spálená 24. 3. 2022, druhá etapa

prevedla pretekárov 25. 3. 2022 Žiarskou dolinou
a v záverečnej tretej si pretekári zmerali sily v oblasti
Červenca 26. 3. 2022. Ako organizátori sa snažíme
pripraviť preteky čo najlepšie a počasie nám v tomto
neuveriteľne pomohlo. Počas celých pretekov bolo
nádherne a slnečno, miestami až moc teplo.
Okrem toho sa snažíme preteky stále vylepšovať
napríklad tento rok okrem iného sme zriadili aplikáciu Bokami Infokanál, kde sme pretekárom posielali
aktuálne informácie, zmeny v etapách, proste hneď
najaktuálnejšie informácie. Takisto pre ešte väčšiu
bezpečnosť pretekárov bola ďalšia novinka a tou bol
skialpinista zdravotník, ktorý išiel úplne na konci
štartového poľa, kde bol pripravený pomôcť v prípade potreby a zároveň mohol oznámiť organizátorom
na jednotlivých stojkách, že za ním sa už nenachádza
žiadny pretekár.
Deň pred prvou etapou na prezentácii pretekárov
v kultúrnom dome Zuberec sa zaregistrovalo
72 dvojíc, zo Slovenska, Česka, Poľska, Slovinska
a Rumunska. Vyhodnotenie bolo po záverečnej etape
v areáli Horského hotela Mních. Ceny pre víťazov
odovzdávali predseda Slovenského horolezeckého
spolku JAMES Anton Pacek, zástupca mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič a starosta obce Bobrovec Ladislav Sedlák.

Pohľad víťaza
Bokami sú pre mňa špeciálne. Ostané roky trávim
značnú časť sezóny v zahraničí na Svetových pohároch alebo počas prípravy na ne. Pretekový skialp sa
aj so zaradením na ZOH značne sprofesionalizoval
a zodpovedá tomu aj zvýšená konkurencia a značné
zahustenie štartového poľa. Držať krok so svetom
je náročné a času na preteky doma nie je veľa. O to
viac som sa potešil, že sa podarilo nájsť spôsob ako

12

Ozvena z Bobrovca 2/2022

by Bokami nekolidovali s pretekmi vonku. Umožnilo to štartovať nielen mne, ale aj parťákovi Lukovi
zo Slovinska. S Lukom sa poznám ešte z čias môjho štúdijného pobytu v Slovinsku. Priebežne sme sa
stretávali na Svetových pohároch a naša vyrovnaná
výkonnosť ma inšpirovala k jeho pozvaniu na Bokami ZT. O Bokoch už počul a nebolo ho treba veľa presviedčať. Keď si pozrel pár videí z pretekov nemohol sa dočkať ako spolu odštartujeme. Jeho pobyt tu
spríjemnilo nielen počasie, ale hlavne kvalitná práca
organizátorov a pohostinnosť domácich. Výber tratí,
kvalitu stopy, atmosféru, zabezpečenie a celkovo organizáciu si pochvaľoval. Aj za seba musím dodať,
že napriek dvojročnej odmlke sa úroveň pretekov zas
o niečo posunula a úrovňou už zodpovedá špičkovým
zahraničným podujatiam. Naozaj som sa nemusel
hanbiť pozvať sem špičkového pretekára zo zahraničia. Dokonca aj výška finančnej odmeny bola taká,
že sme ju ani neočakávali a bohate stačila na prekrytie nákladov na účasť, čo len podčiarkuje dobrý pocit
z návštevy Slovenska. Verím, že naša účasť prispeje k propagácií tohto podujatia smerom za hranice.
V Alpách je síce veľa pekných pretekov, ale naše
kopce nezaostávajú a môžu byť zaujímavé najme pre
pretekárov z východnej časti Álp, kde sa koná menej
tradičných viacdňových pretekov dvojíc.
Na záver ešte raz ďakujem organizátorom a snáď
sa stretneme zas o rok.
Jakub Šiarnik a Luka Kovačič

Pohľad lapiducha
- tvoril záver súťažného poľa
Dva roky sme sa tuho pripravovali, až prišiel deň
D. O počasí ani nebudem hovoriť, orgovia to jednoducho vedia a recept nepovedia. Keďže nájsť parťáka je čoraz väčší problém, tuho som premýšľal, ako
sa infiltrovať do súpisky a byť aspoň byľku užitočný. Nápad nenechal na seba dlho čakať, inšpirovaný
niekoľkými pretekmi som dospel k záveru, že tento
formát podujatia si zaslúži mať svojho „lapiducha“.
Cynik by povedal Chárona. Na vysvetlenie, je to ten,
ktorý ide totálny záver a sťa buldozér hrnie pred sebou
chvost štartového poľa. Ak má so sebou ešte aj nejakú
medicínu, tak pridaná hodnota navyše, chalani na statických kontrolách majú zároveň dokonalý prehľad
o tom, čo sa deje na trati. Celkom som si to užíval,
chŕlil som zo seba slová podpory a povzbudenia a popri tom okom kontroloval vitálne funkcie pretekárov.
A že niektorí šli totálnu podlahu, tak o tom viem len
ja a oni. Veľkú poklonu si zaslúžia víťazi, na druhej
strane ísť etapu namiesto 2 hodín 4 hodiny, tak to je
skutočná previerka morálno-vôľových vlastností.
Veľká poklona tým, ktorí si šáhli na dno svojich síl
a dali to až do cieľa. Ale nedá mi nevypichnúť dva
silné momenty, ktorých som bol svedkom. Ten prvý
je hendikepovaný rejser Michal, ešte teraz mám
z toho zimu na zadku, ako na veľkého pána to šiel
a ten druhý sa týka 70 ROČNÉHO Sandokana, ktorý
to prešiel celé a nebol posledným v pelotóne. Silné
momenty páni, bolo mi cťou a vnúčencom budem vyprávať.
Na záver asi poďakovanie všetkým a celému
vesmíru, bolo to veľmi fajn, o rok sa vidíme, tí ktorí
majú radi šibeničný humor ma nájdu na chvoste, nech
sa páči.
Mišo Frank
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Záver
Posledný marcový víkend a predsa to vyšlo. Snehové podmienky aké tu dlho neboli a dlhá perióda
pekného počasia, ktorá nás veľmi potešila.
Toto veľmi prispelo k tomu čo sa odohralo
24. - 26. 3. 2022 v Západných Tatrách. Tešilo nás to
o to viac, že to konečne vyšlo po dvojročnej pauze.
Opäť sme sa utvrdili v tom, že sa stále nájdu športovci ktorých skialpinistická klasika poteší na srdci
a samozrejme na nájde aj dosť tých, ktorý to dokážu
pre nich pripraviť...
Etapa I. Roháče Spálená
Štart: 24. marec 2022 07:45
Dĺžka: 18 km, prevýšenie: 1 835 m
Lyžiarske stredisko Roháče Spálená dolná stanica
- Spálenský žľab - Predný Salatín – Salatínska dolina - Brestová - pod sedlom Parichvost - nad Širokým
žľabom - pod Strmým žľabom - Salatín - horná stanica lanovky Roháče Spálená
Etapa II. Žiarska dolina
Štart: 25. marec 2022 08:00
Dĺžka: 19,8 km, prevýšenie: 2 290 m
Ústie Žiarskej doliny - Žiarska chata - Žiarske
sedlo - pod Plačlivý - Terasa - Tretia kopa - Jama pod Príslopom – cieľ nad Žiarskou chatou
Etapa III. Bobrovec
Štart: 26. marec 2022 08:00
Dĺžka: 19,9 km, prevýšenie: 1940 m
Horský hotel Mních – Babky – Nižný Červenec –
Ostrá – Sedlo Priehyba Predúvratie – Ostrá - Sedlo

Predúvratie – Babky - Nižný Červenec – Veľká Kopa
– Cieľ Chata pod Náružím
Muži
1.		J. Šiarnik- SVK Žiarska dolona
L. Kovačič- SLO
2. M. Danko –SVK Skialp Bobrovec scarpa
V. Jambrich
3. P. Ondrášek – CZE Skialp Dol. Morava- Alpsport
J.Fabián
4. J.Bachleda- Ksiedzularz – POLTKN-Tatra Team/
Dynafit J.Elantkowski
5. P.Volnár – SVK Dynafit
G. Kňaze
Veteráni
1. M.Pisarčík – SVK skialpinista.sk
M.Madaj
2. V.Hubač –SVK- Dynafit Tatranská Lomnica
Z.Longauer
3. T.Mikolajczyk – POL KS Kandahar/Alpinka SkiTrabTea
M.Pietka
4. J.Kafka – CZE HS ČIMIČI
J.Petrák
5. Ľ.Juroš – SVK ActivePlanet
P. Štulrajter
Ženy
1. T.Rudolfová – CZE Montura/Hagan
M.Vašínová
2. Z.Dudášová – SVK skialpinista.sk
S. Machajová
3. M.Zelená- CZE Skialp Ještěd
E. Vondráčková
4. Z. Jančiová – SVK Ruže
I.Vikisályová
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Pozvánky
nede¾a, 5. jún 2022

pokraèujeme
v tradíciách...

.
s

JALOVEC

PAVLOVA VES

...slávnostné otvorenie salašníckej sezóny Baèova cesta 2022 na salaši
Pastierska a symbolické „odomknutie“ lúk a pasienkov v Bobroveckej doline...

š Pastiersk

a

a la

BOBROVEC

www. ppsbobrovec.sk

BOBROVEC, s.r.o.

www.bacovacesta.sk

Program od 13:00
FS Jalovèianka

Príhovor Mariána Kuffu k návštevníkom
podujatia...

Bobrovecká
dychovka
FS Pavlova Ves

Kulinárske špeciality z bryndze, jahòaciny
a baraniny (bryndzové halušky, peèená
jahòacina, baraní guláš, bobrovecké droby...)
Folklórne súbory z Jalovca, Pavlovej Vsi
a Bobrovecká dychovka...
Majstrovstvá bobroveckej doliny
v plieskaní pastierskym bièom - IX. roèník
Remeselnícky trh

è
f Tká
Joze
ò
Matlo
Miro
ò
Matlo
o
ir
M

Jánske guláše na Jalovci
Obec Jalovec plánuje v júni varenie
jánskych gulášov.
Tento rok by sa mala akcia konať
na Jalovci.
Bližšie informácie vám budú oznámené prostredníctvom
miestneho rozhlasu,
na webovej stránke a na
plagátoch.
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