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... z obecného zastupite¾stva

Oznamy OÚ

Dòa 23. 7. 2007 sa konalo zasadanie obecného zastupite¾stva.
Hlavným bodom programu bolo zvolenie hlavného kontrolóra.
Za kontrolóra obce bol jednohlasne zvolený pán Rudolf Ciglian.
Tiež bol schválený jednorázový príspevok pre postihnuté diea
Mariana Machaja, Bobrovec 257 v sume 5.000 Sk.
Rozhodlo sa o zahájení zberu zeleného odpadu pánom Jánom
Volajom.
V roku 2008 by mal by vypracovaný projekt oznaèenia celej obce
na obmedzenie prechodu áut ved¾ajšími ulicami.
O.U.

• starosta obce
Jednal:
- spoloène s poslancami s p. Glonekovou,
pracovníèkou Spoloèného obecného úradu, o budúcnosti opatrovate¾skej služby
v našej obci
- s Ing. Noskovou o Doplnku k územnému
plánu v náväznosti na možnú výstavbu
v lokalitách, kde vlastníkom pozemkov je
obec,
- s pani Vodákovou z firmy IKF Service, s.r.o. o príprave a realizácii projektov
financovaných z prostriedkov EÚ
- s SSE, a. s. o výstavbe trafostanice Vyšné
sklady (2. 7., 16. 8., 17. 8., )
- s obèanmi Vyšných skladov o realizácii
výstavby trafostanice pre zvýšenie napätia v uvedenej lokalite

Èestné obèianstvo,
Udelil starosta obce Bobrovec Ing. Ladislav Sedlák PhD.

Pani JUDr. O¾ge Slušnej,
za jej vrelý vzah k našej obci a za
zvidite¾nenie jej mena širokej
verejnosti.
Formou literárneho faktu o živote
bobroveckých murárov, pomocných
robotníkov a ich rodín v Pešti. Ich
predstavite¾mi bola rodina jej starého otca Bobrovèana Petera Kustru.
Slávnostný akt sa uskutoènil v sobotu 18. augusta 2007 v obradnej
miestnosti Obecného úradu v Bobrovci. Prípravou bola poverená
komisia obecného zastupite¾stva pre kultúru, školstvo, šport a sociálne
veci.
V programe vystúpili: Anna Hudáková, Iveta Ballová, Anna Olšovská,
Ing. Jozef Blahunka, Jaroslav Pažitný a Zuzana Brziaková.
Na tejto milej slávnosti sa zúèastnili príbuzní pani Slušnej z Bratislavy, Košíc, z Bobrovca a mnohí obèania, ktorým autorka podpísala
svoje knihy. Do Bobrovca prišla v sprievode rodiny svojej dcéry Ivice,
ktorá navrhla obálku oboch kníh: Mamina Modlitba a Dcérina láska.
V závere sa dojatá autorka poïakovala za èestné obèianstvo
a rozpovedala ako tieto dve knihy vznikali.
A.Olšovská

zúèastnil sa:
- zahájenia školského roku v Základnej
škole
• na zaèiatku mesiaca júl bola zahájená
rekultivácia skládky TKO pri Jalovèianke
• 23. 7. sa uskutoènilo zasadnutia Obecného
zastupite¾stva
• 27. 7. boli opravené dve poruchy na vodovodnom potrubí
• 3. 8. zahájený zber zeleného odpadu
• 6. 8. zahájená výstavba sociálnych zariadení v materskej škole z dôvodu splnenia
zákonom stanovených požiadaviek pre poèet detí
• od 15. 8. je na našom cintoríne premiestnený kontajner k južnej strane Domu smútku
Obecný úrad žiada všetkých obèanov, aby
cintorínsky odpad hádzali do kontajnera
a zeminu dávali na vyhradené miesto.
• 18. 8. sa uskutoènilo slávnostné udelenie
èestného obèianstva JUDr. O¾ge Slušnej,
• 27. 8. zahájila firma „Elektroosmóza Peter
Baèík“, rekonštrukciu kaplnky muzikantského cechu, na obnovu ktorej finanèné prostriedky pridelila Nadácia VÚB
• 28. 8. zahájila firma DOLLIS rekonštrukciu
strechy telocviène, ktorá bola znièená dòa
24.8. veternou smršou
• firma Slovkorekt ukonèila vysprávkovanie
našich miestnych komunikácií
•nezamestnaným, ktorí sú zaradení na aktivaèné práce, predåžil Úrad práce dohodu do
30. 11. 2007. Podie¾ajú sa najmä na kosení
verejných priestranstiev, príprave MKS na
plnú prevádzku, niektorých prác na obnove
kaplnky muzikantského cechu, .....
• bola podaná žiados na kolaudáciu Kultúrneho domu
• spustili sme novú webovú stránku obce
www.bobrovec.eu
O.U.
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P O Ï A K O VA N I E

Škody na obecnom majetku
Vážení obèania,
na noc zo dòa 23. 8. na 24. 8. 2007
naša obec nezabudne. Veterná smrš,
ktorá sa prehnala nad našou obcou
spôsobila na obecnom majetku ve¾ké
škody. Najväèšia sa stala v našej
škole, kde so strechy telocviène strhlo
na zem ve¾kú èas krytiny. Plech, èo
ešte zostal na streche, bol pokrivený
tak, že ho nebolo možné znova použi. Noèným dažïom zatiekla tepelná
izolácia a voda pretiekla na steny a
podlahu telocviène. V piatok od rána
sa zachraòovala podlaha, zabezpeèovala sa oprava strechy a zisovalo sa
poškodenie tepelnej izolácie. Izolácia na mnohých miestach bola nielen
zmáèaná ale aj veternou smršou rozhádzaná medzi nosníkmi strešnej
konštrukcie.

Na zabránenie ïalších škôd bolo
potrebné do pondelka 27.8. provizórne
pozakrýva znièenú èas strechy.
Pomoc poskytol pán Stanislav Lisý,
majite¾ firmy DOLLIS, ktorý zapožièal dve plachty a zároveò pris¾úbil zabezpeèi opravu strechy. Jedna
ve¾korozmerná plachta sa musela ešte
zakúpi. V piatok na rozhlasovú výzvu
obecného úradu o pomoc pri záchrane
majetku obce zareagovali iba štyria
obèania, ktorí sa významnou mierou
podie¾ali na zabránení ïalších škôd na
telocvièni ako aj streche športového
klubu. Boli to: Ján Tábory, Štefan
Odlevák, Jozef Cigánik a Robert Lisý.
Znaènú pomoc poskytol aj Ján Pieter,
majite¾ firmy Petrus. Zabezpeèil
dostatoèné množstvo tepelnej izolácie,

ktorej je v súèasnosti nedostatok ako aj
jej dovoz.
Pred pokrývaním strechy bolo potrebné položi tepelnú izoláciu medzi
nosníky strechy. V utorok, dòa 28.8. to
zabezpeèovali naši nezamestnaní v
rámci aktivaènej èinnosti a v stredu
29.8. naši horolezci. Tí ešte pomáhali
rozstriha poškodený plech, èo zostal
na streche.
ÏAKUJEM naším horolezcom
Alojzovi Kovaèièovi, Júliusovi Rusinovi, Marošovi Rusinovi, Rudolfovi
Meššovi, Petrovi Kubalovi, Fabiánovi Lisému, Jurajovi Brziakovi, Jánovi
Buntovi, ako aj vyššie menovaným, za
záchranu nášho spoloèného majetku.

Odtrhnutý plech

Pomoc pri zateplovaní

Odkrytá strecha telocviène

Znièená tepelná izolácia

Horolezci v akcii

Starosta
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Dni skúšok
Tak by sa dali nazva dni
týždòa od 20. augusta 2007.
V utorok 21. augusta spôsobila
porucha na vodovode v Miestnom kultúrnom stredisku zaplavenie priestorov a nasledovne
mohutné priesaky do knižnice
a okolitých miestností.
Po výzve cez miestny rozhlas
prišli na pomoc èlenovia ZO
Jednoty dôchodcov v Bobrovci
a niektorí obèania. Vynášali knihy, regále, prenášali nábytok...
Knihy sa potom vozili do kultúrneho domu. Mnohé bolo treba
suši. Dúfame, že sa aspoò èas
z nich zachráni. Voda nám spôsobila ve¾ké škody a bez nezištnej
pomoci, by boli ešte väèšie, preto
chceme menovite poïakova:
Márii, Mariane a Františkovi Gazdovcom, ktorí prišli aj s autom
a prívesom, Alexandrovi Kusému, ktorý tiež prišiel s autom,
Anne a Jozefovi Olšovský s autom a prívesom, Danke a Marekovi Grajkovi s autom. Ïalej
pomáhali zachraòova
Ing. Jaroslav Fašiang, Ján Trizna ml., Viliam Spilý, Alfonz Komár, Jozef Garèek, Ján Guoth,
Katarína Osadská,Gabriela
Omastová, Mária Hiková, Mária
Homolková ml., Viera Kubalová,
Jolana Takeljaková, Gabriela Ciglianová, Ján Uram, Janka Lajdová, Elena Labašková, Mária
Rusinová, Eva a Ján Kunovci,
Anna a Jozef Škovránovci, O¾ga
Brziaková, Justína Ondreková,
Viera Kunová....
Potešite¾né bolo, že prišli aj
žiaci: Barborka Triznová, Dominika Lisá, Peo a Roman Vraòák.
Navlhnuté knihy sa sušili fénmi až do konca týždòa.
Prichádzali ïalšie obetavé
èlenky ZO JDS. Verím, že mnohé
z nich zachránili.
A. O.

Poriadok v našej obci
Komisia pre verejný poriadok a
životné prostredie vykonáva priebežné kontroly, zamerané na využívanie verejných priestranstiev a taktiež na celkový poriadok v našej obci.
Komisia zmonitoruje celú obec a nafotila približne 100 záberov rôznych
skládok stavebného materiálu, dreva, rôznych objektov, uložených
po¾nohospodárskych strojov , a to na
priestranstvách, ktoré sú verejne
prístupné resp. sú to verejné priestranstvá.
Keïže obec má právomoc vyrúbi
daò za užívanie verejných priestranstiev, t. j. tých, ktoré sú vo vlastníctve obce, všetky vytypované plochy boli a vždy budú podrobne preskúmané a následne vyhodnotené.
Bolo zistené, že k 15. 8. 2007
takmer 60% týchto priestranstiev,
ktoré sú využívané našimi spoluobèanmi, sú vo vlastníctve Urbárskeho
pozemkového spoloèenstva, približne 20% je vo vlastníctve súkromných osôb a 20% tvoria priestran-

stvá, ktoré vlastní obec. Na základe
týchto zistení bol vyhotovený zoznam obèanov, ktorým už bola výrúbená daò za užívanie verejného priestranstva pod¾a príslušného VZN.
Dúfame, že aj Urbárske pozemkové
spoloèenstvo si urobí poriadky na
svojich pozemkoch tak ako Obecný
úrad.
Týmto by sme chceli apelova
na obèanov, ktorí využívajú iné
pozemky a nie svoje, verejne prístupné priestranstvá na rôzne
úèely, aby ich vyèistili a upravili
tak, aby sme sa nemuseli hanbi
za neporiadok v našej obci.
OBECNÝ ÚRAD VYZÝVA
TÝCH OBÈANOV, KTORÍ
EŠTE NEBOLI ZAPLATI
VYRUBENÚ DAÒ ZA
U Ž Í VA N I E V E R E J N É H O
PRIESTRANSTVA, ABY TAK
SPRAVILI ÈO NAJSKÔR. DAÒ
A K O TA K Ú P R I N E Z A PLATENÍ JE MOŽNÉ VYMÁHA AJ EXEKÚCIOU.

Komisia ŽP a verejného poriadku

Ozvena z Bobrovca 5/2007

4

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov
Rozhodnutím ministra životného prostredia SR
bola tento rok pre obec Bobrovec poskytnutá podpora formou dotácie z Enviromentálneho fondu vo
výške 2,9 mil. Sk , na uzavretie a rekultiváciu
skládky odpadov, ktorá sa nachádza v katastri našej
obce. Podmienkou pridelenej dotácie bolo zabezpeèi 5% nákladov z vlastných zdrojov.
Firma ¼upèianka s.r.o. v uplynulých týždòoch navážala zeminu a upravovala sklon skládky pod¾a
projektu. Práce budú prebieha v nieko¾kých etapách v období rokov 2007-2009 /uzatvorenie a rekultivácia, technická a biologická rekultivácia a následné uzavretie/.
Technickou a biologickou rekultiváciou skládky
odpadov s jej následným uzatvorením obec dosiahne:
• minimalizovanie negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia /zamedzenie
kontaminácie povrchových a podzemných vôd
uloženým odpadom, odstránenie zneèistenia
ovzdušia tuhým zneèisujúcim odpadom a prachom, zamedzenie kontaminácie pôdy uloženým
odpadom, zamedzenie ïa¾šieho záberu krajinného priestoru/
• zabezpeèenie stability skládky odpadov
• zaèlenenie telesa skládky odpadov do krajiny

• splnenie legislatívnych požiadaviek na úseku odpadového hospodárstva
• vyriešenie starej ekologickej záaže obce
• skvalitnenie životného prostredia pre obèanov
a návštevníkov obce.

Komisia ŽP a verejného poriadku

Ubytovanie v súkromí
V priebehu turistickej sezóny v mysliach mnohých vlastníkov domov,
chát, bytov na území nášho regiónu
nástojèivejšie rezonuje otázka ako sa
z právneho h¾adiska vyrovna s problematikou ubytovávania turistov v súkromí. Jadrom problému je predovšetkým neistota, èi je na túto èinnos
potrebné živnostenské oprávnenie
živnostenský list.
Prevažne sa vychádza z názoru, že
vzh¾adom na danú èinnos, ktorá je len
obèasná a náhodná, živnostenské
oprávnenie potrebné nie je. Èasto sa
protiargumentuje aj tým, že ide len o
prenájom bytových, resp. a nebytových
priestorov.
Pod¾a §-u 2 zákona è. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní živnosou
je sústavná èinnos prevádzkovaná
samostatne, vo vlastnom mene, na
vlastnú zodpovednos, za úèelom dosiahnutia zisku a za podmienok
ustanovených živnostenským zákonom. Pod sústavnosou sa tu rozumie
trvalá alebo opakujúca sa èinnos,
prièom periodicita a opakovanie
èinnosti môže by aj nepravidelné a
náhodné a rozhodujúci je len úmysel
živnostníka èinnos vykona kedy-

ko¾vek sa naskytne vhodná príležitos.
Prenájom bytových, resp. nebytových priestorov vyplýva zo vzájomnej
previazanosti niektorých ustanovení
Obèianskeho zákonníka (o nájme bytu §
685 a nižšie, zmluve o ubytovaní § 754 a
nižšie, živnostenského zákona (èinnosti spojené s prenájmom nehnute¾ností §
4) a zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach (daò za ubytovanie § 2,
predmet dane za ubytovanie § 37 a vyberanie dane § 41).
Jednoducho povedané, pri poskytovaní ubytovania v súkromí je úèelom
poskytnutie prechodného ubytovania,
nie dlhodobý prenájom bytových
priestorov tzv. holobytu, hoci i na dobu
urèitú. Pri prechodnom ubytovaní
prevádzkovate¾ zariadenia vyberá daò
z ubytovania a ten kto vyberá daò z
ubytovania prevádzkuje ubytovacie
zariadenie na základe živnostenského
zákona.
Okrem základných služieb spojených
s prenájmom (dodávka vody, tepla,
elektriny, plynu, odvoz odpadu) je obvyklé aj poskytovanie ïalších služieb
upratovanie, poskytovanie lôžkovej
bielizne, osušiek, poskytovanie spotrebných predmetov ako sú TV, chlad-

nièka, nábytok, kuchynský riad, a preto
poskytovanie prechodného ubytovania
ubytovacích služieb (ubytovania v súkromí) je živnosou a na vykonávanie
tejto èinnosti je potrebné živnostenské
oprávnenie, živnostenský list.
Ïalšími dôsledkami vyplývajúcimi
zo živnostenského zákona pri poskytovaní ubytovacích služieb pre držite¾a
živnostenského listu sú: povinnos
predpísaným spôsobom zatriedi ubytovacie zariadenie do príslušnej kategórie, oznaèenie prevádzkárne pod¾a
živnostenského zákona. Napokon, pri
poskytovaní služieb tohto druhu je potrebné vzh¾adom na právny status
podnikate¾skej èinnosti kalkulova s
inými sadzbami za dodávku elektriny,
vody, plynu, s povinnosou daòového
priznania a platenia dane z príjmu a pri
prekroèení zákonom urèených limitov
aj s nutnosou platby odvodov na sociálne, resp. zdravotné poistenie aj pri
súbehu s poistením z iných dôvodov.
Informácie týkajúce sa vykonávania
ubytovacích služieb v pôsobnosti živnostenského zákona poskytnú zamestnanci Obvodného úradu v Liptovskom
Mikuláši, odbor živnostenského podO. Ú.
nikania.
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Návšteva v mesteèku Absam
neskonalé vedomosti a nevyèerpávajúcu životnú múdros. ažko sa mi s nim lúèilo. Aj keï návšteva bola
krátka, hlboko na mòa zapôsobila ve¾kos tohto èloveka.
Myslím si, že o pánovi Dr. Bernhardovi Erteltovi ešte
budeme poèu.
Vážený pán Dr. Bernhard Ertelt, cestou našich obecných novín Vám posielam pozdrav za seba a všetkých
našich obèanov a želanie pevného zdravia, aby sme Vám
ešte dlho mohli posiela naše obecné noviny.

Málo obèanov našej obce asi vie, že naše obecné noviny so záujmom èíta aj pán Dr. Bernhard Ertelt, ktorý
žije v Rakúsku v prekrásnom prostredí Tirolských Álp, v
mesteèku Absam. Pri nástupe do funkcie starostu som
ani netušil, že ho spoznám osobne. Keï mi telefonoval
asi tak pred mesiacom a poèul som jeho peknú slovenèinu, chví¾u som nechápal preèo sa ospravedlòuje
za svoju nedokonalos v našom jazyku, pretože hovoril
ako rodený Slovák. Po vysvetlení ako sa uèil našu reè
som pochopil jeho úctu k slovenèine a neskonalú túžbu
ešte ako mladého chlapca sa ju nauèi. Po telefonáte s
týmto úžasným èlovekom som sa rozhodol, že ak to bude
možné, tak pri ceste z dovolenky ho navštívim osobne.
Myšlienka sa stala skutoènosou a dòa 12. 8. som pri
ceste zo Švajèiarska pána Dr. Bernharda Ertelta navštívil. Po zazvonení otvoril okno a ja som na neho prehovoril našou reèou. Uvidel som èloveka, na poh¾ad jednoduchého. Jeho úsmev a jas v oèiach keï poèul slovenèinu sa nedá opísa. Pri rozhovore s nim a prechádzkou
po jeho dome a záhrade som zaèal chápa jeho hodnoty,

Preložený Deň radosti
V minulom èísle Ozveny z Bobrovca sme pozývali na „Deò radosti“, ktorý sa mal uskutoèni 12.
augusta 2007, èiže na deò, v ktorom sa
konal v našej obci odpust, ale nepredvídate¾né augustové poèasie nás
prinútilo preloži toto pekné podujatie na 19. augusta nede¾u zaliatu
slnkom.
K tradièným organizátorom KDK
a OC KDH sa pridala aj obec Bobrovec, aby spojenými silami pripravili
obèanom a hosom športovo - kultúrne podujatie.
Už tradiène toto popoludnie zaèínalo súažno zábavnými hrami detí, pokraèovalo futbalovým zápasom
výberu KDH so „starými pánmi“ z
Bobrovca, ktorí tento zápas vyhrali.
Medzi hosami boli aj okresný a krajský tajomníci KDH.
Nasledoval koncert našej a Mikulášskej dychovej hudby, bohatá tom-

bola, po ktorej opä zazneli krásne
piesne dychovky. Prvý krát sa na tomto
podujatí predviedli ¾udové umelkyne:
p. Eva Elekešová ruèné práce, p. ¼ubica Zaková perníky.
Veèer patril mládeži aj tým skôr

Starosta

narodeným, ktorí sa zabávali pri taneènej hudbe.
Žiadne podujatie sa neurobí samo
od seba. Za ním stojí skupina obetavých ¾udí a ve¾korysých sponzorov.
Všetkým patrí ve¾ká vïaka.
A. O.
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Spoloèný koncert dychových hudieb
Slneèný a vydarený „Deò radosti“ 19. augusta 2007, bol
dobrou príležitosou pre koncert dychových hudieb a
zároveò kultúrne pozdvihol toto podujatie.
Pri príležitosti 240. výroèia založenia muzikantského cechu
a 120. výroèia založenia dychovej hudby v Bobrovci si
návštevníci podujatia vypoèuli spoloèný koncert našej dychovej
hudby a Mestského dychového orchestra z Liptovského
Mikuláša.
Pred jednotlivými skladbami bobroveckí ochotníci: p. Eva
Dikantová a p. Jaroslav Pažitný sprievodným slovom, ktoré
napísal p. Miroslav Kornalský, priblížili poslucháèom históriu
hudobného umenia v našej obci.
Úvodné verše
Hrajte že muziky, hrajte len veselo,
bobroveckej chase spieva sa zachcelo.
Le pieseò ponad kraje, ponad háje, hory,
spievaj nám o šastí, nech srdce nebolí.
O Liptove rodnom, o òom nám zaspievaj,
o kvete májovom, o zemi ako raj.
/ autorka Anna Olšovská/
1.
vstup
Prvá dychová hudba v Bobrovci, a pravdepodobne i v
Liptove, vznikla v r. 1887, pred 120. rokmi. Tohto roku slávi
okrúhle výroèie. Viedol ju istý kapelník, pôvodom Poliak, ktorý
bol na tento úèel do Bobrovca schválne pozvaný. Èlenovia tohto
dychového súboru boli prevažne tesári (cermománi), ktorých
bolo 13.
Táto dychová hudba ve¾mi dobre prosperovala, pretože na
okolí nepôsobila žiadna dychovka. Vyhrávali po celom Liptove
na majálesoch, zábavách, svadbách, pohreboch. Vo vlastnej obci
vyhrávali v kostole na Vianoce, Ve¾kú noc, na Ducha a Božie
Telo. V priebehu roka chodili vyhráva po domoch v predveèer
menín: Jozefa, Jána, Márie, Anny, Alžbety a Evy. Po 1. svetovej
vojne bola táto hudba organizovaná pri miestnom hasièskom
zbore. Najstaršia fotografia èlenov hudby je z r. 1924. Neskôr
postupným starnutím èlenov, súbor zanikol v r. 1938.
2.
vstup
K obnove bobroveckej dychovky, pokraèovaniu jej tradície
nastalo poèas 2. svetovej vojny zásluhou pána, už zosnulého
bobroveckého rodáka prof. Jozefa Kubalu. Dòa 21. januára 1943
založil 30-èlenný mládežnícky súbor, ktorý prvý raz vystúpil na
verejnosti na 1. mája 1944 v L. Mikuláši. Zakladate¾ a dirigent
Jozef Kubala bol v tom èase ako desiatnik ašpirant èlenom
vojenskej posádkovej hudby 102. pešieho pluku dislokovaného
v L. Mikuláši.
Jeho prièinením boli zakúpené nové hudobné nástroje
(nízkeho ladenia), na ktoré prispeli: obecný úrad, dary obèanov a
najmä dar bobroveckého rodáka amerikána Jozefa Mašuru
Spilovca, ktorý prispel na zakúpenie hudobných nástrojov
sumou 1 000 US dolárov.
3.
Vstup
Pán Kubala dirigoval hudbu do r. 1958. Po òom prevzal
dirigentskú palièku èlen dychovky, klarinetista p. Róbert
Komoráš, tiež bývalý vojenský muzikant. Obaja páni sa
v ïalších rokoch ešte raz vystriedali na dirigentskom stupienku.
V rokoch 1968 - 1982 opä dirigoval p. prof. Jozef Kubala.
V rokoch 1983 - 1989 stál na èele hudby p. Róbert Komoráš. Po
òom sa vedenia na kratšiu dobu ujal odchovanec bobroveckej
dychovky p. Milan Kojš, ktorý bol v tom èase aj dirigentom
Dychovej hudby pri Kožiarskych závodoch v L. Mikuláši.
Od r. 1992 do súèasnosti vedie hudbu hrajúci dirigent
p. Rudolf Lehotský.

4. vstup
Súbor mal viac zriaïovate¾ov patrónov, resp. po dnešnom
sponzorov: v rokoch 1974 - 1977 JRD Nový život, 1977 1992
Štátne majetky, n.p. Lipt. Mikuláš, od roku 1993 Obecný úrad
Bobrovec.
Èinnos súboru bola rozmanitá a bohatá: V rokoch 1970
1990 mával súbor roène viac ako 50 vystúpení. Z toho bolo 20
25 pohrebov v obciach stredného Liptova. V tomto období
úèinkoval aj ako mestská hudba v Lipt. Mikuláši pri rôznych
sviatkoch a výroèiach. Súbor sa zúèastòoval každoroène na
Okresných prehliadkach DH, ktorých väèšina sa konala v
Bobrovci. Od roku 1978 súbor reprezentoval ŠM Lipt. Mikuláš
každoroène na prehliadkach záujmovej umeleckej èinnosti
po¾nohospodárskych podnikov, ktoré sa konali vo viacerých
mestách (Detva, Luèenec, Rimavská Sobota, Galanta). V
dòoch 29. - 30. septembra 1979 bobrovecká dychovka
úèinkovala na I. Celoštátnom festivale v Pøerove.
V obci súbor úèinkoval a úèinkuje na miestnych oslavách,
pri sadení májov na Ducha a v posledných rokoch na letných a
zimných Hrách chovate¾ov koní a ako predkapela na
po¾ovníckych plesoch.
Po roku 1990 sa èinnos súboru z roka na rok redukuje. Dnes
má súbor 14 hrajúcich èlenov a jednu speváèku. Nádej nám svitá
v mladých muzikantoch, ktorí ako pred mnohými rokmi pod
vedením pána Miroslava Kornalského posilnili rady DH, tak i
dnes pod vedením pána Bohuslava Zábojníka vlievajú novú
nádej, že sa tradícia DH v Bobrovci zachová.
Miroslav Kornalský
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Narodili sa:
júl 2007 - Nikolas Majerèiak

Opustili nás:
júl 2007 - Martin Tomèík, 34-roèný
august 2007 - Peter Miko, 84-roèný

Blahoželáme:
Milanovi Trnovskému k 80. výroèiu narodenia
Ambrózovi Pieterovi k 80. Výroèiu narodenia
Rudolfovi Kellovi k 75. Výroèiu narodenia
Marte Ruskovej k 75. Výroèiu narodenia
Vladimírovi Tkáèovi k 70.výroèiu narodenia
Márii Machajovej k 70. Výroèiu narodenia

Záhradkári jubilujú
Pädesiatka je krásne jubileum pre každého
èloveka, ale pre organizáciu je o to významnejšia,
že sa za toto obdobie v nej sústredí ve¾a obetavých a
zanietených ¾udí a takými sú aj èlenovia ZO SZZ v
Bobrovci.
Každoroène pripravia pre našich obèanov
výstavu ovocia, zeleniny a súaž v aranžovaní
kvetov. V tomto jubilejnom roku by to mala by aj
mimoriadne vydarená výstava. Preto sa obraciame
na všetkých èlenov a ostatných obèanov:
Pri zbere úrody odkladajte najkrajšie kúsky
zeleniny, ovocia, prípadne kvetov a prineste ich do
kultúrneho domu 19. októbra 2007.
V dòoch 20.-21. októbra 2007 sa bude kona
v kultúrnom dome

Výstava ovocia a zeleniny
a súaž v aranžovaní kvetov na tému:
Záhradkári jubilujú.
Súaž bude v sobotu 20.10. 2007 od 13.00 do
14.00 hod. v kultúrnom dome
Otvorenie výstavy bude 20.10.2007 o 14.00
hod.
Pri otvorení bude vyhodnotená obecná súaž
o najkrajšie udržiavané verejné priestory pred
vlastnými domami.
Tešíme sa na Vašu úèas aj zúèastnenie sa na
výstave a súaži.
A.Olšovská

Pranostiky:
- Za peknou jeseòou nasleduje tuhá zima a
úrodný rok.
- Ako zachová sa poèasie na deò Narodenia
Panny Márie (8. IX.), tak bude potom za štyri
týždne.
- Keï ešte hrom bije okolo Michala ( 29.IX.),
nebude do Vianoc žiadne zima stála.
- Mnohé hmly v októbri prinášajú zimu a
mnoho snehu.

Zrnko múdrosti:
Ži tak, ako si budeš žela,
aby si bol žil, keï budeš umiera.
(Gellert)

Preèítali sme za vás.
Z èasopisu CLAUDIA: Cuketa je lacná a zdravá
Cukety, hlavne mladé, obsahujú ve¾ké množstvo
vitamínov a stopových prvkov, okrem iného
vitamíny A, E a B, ïalej horèík, vápnik, fosfor,
draslík, železo, meï a zinok.
Cukety majú ve¾ký obsah vody a sú vynikajúcou
diétnou potravinou. Cukety tiež úèinne pomáhajú pri
detoxikácii nášho organizmu.
To¾ko z èasopisu Claudia. Z iného zdroja je odporúèaný a vyskúšaný recept:
Na tenké kolieska nakrájame oškrabané zemiaky,
mrkvu a cuketu. Navrstvíme ich do vymastenej
zapekacej nádoby. V asi 2 dcl vody rozvaríme kocku
bujónu a 200 g taveného syra. Zalejeme navrstvenú
zeleninu a dáme zapiec na asi 30 min.
Pre zmenu ako jednu vrstvu môžeme použi zomletú
klobásku, alebo zomleté varené, èi dusené mäso.
A.O.
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Materská
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v L.
Mikuláši vykonal ešte v roku 2006
kontrolu našej materskej školy so
zameraním na zhodnotenie
hygienickej úrovne prevádzky
predškolského zariadenia. So
záverov kontroly vyplynulo:
- prehodnoti kapacitu materskej
školy v súlade s nariadením vlády
è. 362/2006 Z. z.
- poèet zariadení na osobnú
hygienu detí zosúladi s §51
vyhlášky è. 532/2002 Z. z.

škola

Obecné zastupite¾stvo a stavebná
komisia sa na svojich zasadnutiach
zaoberali závermi kontroly a
rozhodli udrža kapacitu materskej
školy. Vybudovaním nových
sociálnych zariadení sme k 1.9.
2007 zvýšili kapacitu zo 45 detí na
60. Táto akcia si vyžiadala uvo¾ni
z rozpoètu obce 140 000.- Sk.
Záujem rodièov umiestni svoje
deti do predškolského zariadenia je
ale väèší. Je alebo nie je možné
ïalej zvyšova kapacitu našej
materskej školy? Na túto otázku

Nech si vonku slnko peèie,
Alebo aj klope dážï
V škôlke na nás èaká hraèka,
Vítame vás všetkých zas

budeme h¾ada odpoveï i spoloène s
regionálnym úradom verejného
zdravotníctva.
Starosta

Nové sociálne zariadenia v MŠ

Deò chovate¾ov koní IV. Roèník
25.- 26. 8. 2007

Juj, èi len bolo toho leta ve¾a slnieèka. Kožuštek mám
celý vyhriaty, aj oddýchnutý som do sýta a poviem vám,
najväèšiu rados mám z toho, že som opä s demi v
škôlke.
Keby ste len vedeli, ako je v nej už veselo. Z tried sa
ozýva samý smiech, spev a veselá vrava.
No z „mravèekovej“, tej najmenšej, obèas vykukne aj
malý drobèek so slzièkou na líèku. Ale to tak v živote
chodí. Veï sú to deti, ktoré sú možno len prvýkrát bez
svojej mamièky. A tú im nahrádza pani uèite¾ka Evka
Dikantová. Deti z II.tr. „lienoèkovej“,som skoro ani
nespoznal. Cez prázdniny poriadne vyrástli a spokojne si
nažívajú s pani riadite¾kou Majkou Homolkovou a pani
uèite¾kou ¼ubkou Trepáèovou. „Vèielkovú“ triedu zas
navštevujú deti, ktoré sú v materskej škole najstaršie.
A tak sa aj správajú: pomáhajú mladším, nikomu
neubližujú, nezabúdajú na pozdrav a poïakovanie, o
všetko sa zaujímajú... Sú usilovné ako naozajstné
vèelièky. Zo všetkého sa tešia spolu s pani uèite¾kou
Evkou Harskou a pani uèite¾kou Jankou Lajdovou.
Ozaj zabudol som vám poveda, že aj tento školský rok
nastali v našej škôlke menšie zmeny. V „mravèekovej“
triede máme spoloènú jedáleò. Viete ako v nej deti pekne
papajú? Je rados na ne pozera. A máme aj novú
umyvárku. V nej si s radosou umývajú rúèky tie najmenšie deti.
Život v bobroveckej škôlke je naozaj pestrý. Okrem
toho, že pani uèite¾ky denne deti všelièo zaujímavé a
múdre uèia, stretávajú sa s nimi aj na rôznych krúžkoch.
Taneèný vedie pani riadite¾ku Homolková , dramatický
pani uèite¾ka Dikantová, výtvarný pani uèite¾ka Lajdová
a krúžok hravej angliètiny teta Evka Danková. Bližšie
vám o tom porozprávam na budúce. Veï školský rok len
teraz zaèal.
Všetkým deom prajem ve¾a šastných dní a pani
uèite¾kám ve¾a tvorivých síl a poslušné deti.

Sobota 25. 8. 2007
11.00 hod. Parkúr ZM pre mladé kone a jazdcov
1. Katarína Košecká
2. Terézia Tkáèová
3. Eva Pažitná

KAŠKA
MISS ELLI
SISI

PPS Bobrovec
JUR Ondrašová
PPS Bobrovec

13.00 hod. Parkúr Z pre registrované kone jazdcov
1. Martin Krajèí
LANDROX ESPONA Mútnik
2. Peter Kuna
MARION
JUR Ondrašová
3. Eva Pažitná
SISI
PPS Bobrovec
16.00 hod. nastúpilo 6 dvojzáprahov na prvú èas kompletnej
záprahovej súaže- maratón
Nede¾a 26. 8. 2007
11.00 hod. Drezúra dvojzáprahov- súaž elegancie, ustrojenia
a ovládania koní
13.00 hod. Kombinovaná súaž Gazdovských koní v ahaní
dreva a jazdy zruènosti na voze
1. Štefan Nagy
2. Jozef Drozd
3. Štefan Nagy

BUBO
BANDY
ERNY

Liptovský Ján
Liptovská Teplièka
Liptovský Ján

16.30 hod. Závereèná èas záprahovej súaže parkúr medzi
kuže¾mi
1. Vojtech Gavenda
BARNAS, MAKO Krakov
2. Jozef Matlóò
MARKO, BONY
Smreèany
3. Michal Švagerko ml. SAŠA, EDERA
Poprad
Spestrením bola nede¾ná úèas po¾ských jazdcov Vojtecha
Migela a Stanislava Pulku.
Súaž v plieskaní bièom vyhral Ján Matlóò Jalovec.
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