OZVENA Z BOBROVCA
Èíslo 2

ROÈNÍK: XII

MAREC, APRÍL 2008

Vo svetle kríža
Ján Pavol II. Napísal:
„Kríž znamená: Niet žiadneho
stroskotania bez nádeje, žiadnej
temnoty bez hviezdy, žiadnej búrky
bez záchranného prístavu.“
Každá Ve¾ká noc je uistením
že Boh nás nechce necha v nièom
osamotených.
V mojom živote sa môže prehna
búrka, moje srdce môže zahali
temnota, môžem stroskota a ocitnú sa
bez nádeje úplne na dne. Vtedy môžem
oceni akým svetlom je pre mòa Spasite¾.
V òom na kríži trpiacom, vstúpil Boh
do samého stredu utrpenia. Neodstránil
utrpenie zo sveta, naplnil ho svojou
prítomnosou. Božia láska ide až do krajnosti. V tieni Jeho
kríža nachádzame cestu lásky, cestu k svetlu a k novému
životu. Láska zjavená na kríži nie je „nieèo za nieèo“.
Znamená všetko zadarmo. On neprišiel svet odsúdi, ale
spasi.
Z Lásky na kríži sa dáva život.
Vyprosujem všetkým rados z vykúpenia, silu k dobrým
rozhodnutiam a Božie požehnanie.

Zdobenie vajíèka
Aj detská ruka malièká,
chcela by zdobi vajíèka.
Na dvere klope Ve¾ká noc,
pozve si mamu na pomoc.
Najprv vyfúknu vajíèko,
roztopi svieèky málièko
a keï sa voda uvarí,
pripravi farbu v pohári.
Do vosku špendlík namoèi,
rýchlo k vajíèku priloži.
Urobi èiarku malièkú
a z èiarok kvietok, ružièku.
Tradièné, voskom zdobené,
vloži do farby èervenej.
Keï sa potom vosk odstráni,
kraslicu máme na dlani.
A. O.

Peter Bolibruch
Správca farnosti

4. APRÍL
Èas odnáša naše
dni nenávratne do
minulosti, ale
obèas si na
významné dni
zaspomíname.
Opä je tu èas
na spomínanie:
4. apríl 1945 bol, je
a ostane posledným dòom vojny
v našej obci.

Koneène nastal mier, pokoj,
aj keï bo¾avý a utrápený, ale
dávajúci nádej.
Pochovali a oplakali sme
màtvych, ošetrili ranených, vyzbierali míny a šrapnely po
našich poliach, aby sa mohlo sia.
Prešli roky, tí, èo ich prežili,
vedia aké boli.
V dnešných èasoch si zo
spomienok vyberáme to, èo sa

nás najviac dotklo. Na hrôzy,
ktoré viac nechceme zaži, ale
spomíname si aj na to, ako si cez
vojnu ¾udia navzájom pomáhali a
na to by sme nemali zabúda. Aj
keï sa oproti tým rokom máme
podstatne lepšie, ba mnohí až
blahobytne, ostaòme dobrými
susedmi, priate¾mi, pomáhajme
si radou, všímavosou a tolerantnosou, aby tie útrapy vojny
neboli márne.
A. Olšovská
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OZNAMY OÚ
• starosta obce
jednal:
- s Úradom práce o zaradení nezamestnaných na
aktivaèné práce,
- s p. Glonekovou, pracovníèkou Spoloèného
obecného úradu, o zabezpeèení opatrovate¾skej
služby v našej obci,
- s Ing. Noskovou o postupe prác na Doplnku k
územnému plánu,
- s pracovníkmi SSE, a.s. zo Žiliny o urýchlení
výstavby trafostanice Vyšné sklady,
- s pani Jozefèekovou z A-projektu o projektoch EÚ,
- s firmami, pracujúcimi v oblasti ozvuèenia miest a
obcí o možnosti zabezpeèenia Škorupova miestnym rozhlasom,
- so starostami okolitých obcí o záujme a požiadavkách ich obèanov o praktickú lekárku v našej obci.
zúèastnil sa:
- okrskovej schôdze DHZ na požiarnej zbrojnici,
- nieko¾kých pracovných stretnutí s pani Ing. Niòajovou, riadite¾kou Liptovskej regionálnej rozvojovej agentúry o možnostiach rozvoja našej obce,
- slávnostného stretnutia s dopisovate¾mi našej
Ozveny z Bobrovca,
- zasadnutia Predsedníctva asociácie horských sídiel
Slovenska v Telgárte,
• 14. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2. sa uskutoènili pracovné
zasadnutia obecného zastupite¾stva,
• 22.1. vykonali pracovníci Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja SR kontrolu oprávnenosti
použitia finanèných prostriedkov na projekt
dostavby nášho kultúrneho domu,
• Ing. Lucia Lisá spracovala návrh Všeobecne
záväzného nariadenia „O vytváraní podmienok
kvalitného životného prostredia a o verejnom
poriadku na území obce“,
• od 4. 2. nastala zmena otváracích hodín v našej
obecnej knižnici,
• do 11. 2. boli spracované a odoslané podklady do
projektu „Rekultivácia skládky TKO“ II. etapa,
• od 15. 2. zaèína naša obec s obstarávaním zmien a
doplnkov územného plánu,
• 18. 2. pracovného stretnutia starostov na VPS v L.
Mikuláši, kde sa prejednával zber TKO a zlepšenie
separovaného zberu,
• 19. 2. Krajský stavebný úrad v Žiline schválil
Doplnok è.3 UPN-O obce Bobrovec èas Škorupovo,
• 20. 2. sa uskutoènilo verejné Obecné zastupite¾stvo,
• v mesiacoch apríl a máj plánuje obec vyhlási zber
objemného TKO do ve¾koobjemových kontajnerov,

Uznesenie è. 1/2008
zo zasadnutia OZ v Bobrovci zo dòa 21. 2. 2008
Obecné zastupite¾stvo:
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesenia è. 7/2007- starosta obce
C1 - splnené
C2 splnené
C3 termín trvá do 31.5.2008
Z uznesenia 6/2007:
C1 èiastoène splnené, úloha trvá
C2 úloha trvá(splni do konca februára 2008)
2. Žiados p. Karola Kellu Bobrovec è.467 o odkúpenie
obecného pozemku
3. Územný plán - príprava doplnku k územnému plánu obce
4. Správu hlavného kontrolóra obce Bobrovec Ing. Rudolfa
Cigliana o vykonaných èinnostiach a aktivitách

B. Schva¾uje
1. Rozpoèet obce na rok 2008
- vo výdavkovej èasti 26 328 000,- Sk
- v príjmovej èasti
26 328 000,- Sk
2. Odkúpenie parcely è. 686/3 o výmere 13 m² od vlastníka
Podtatranská po¾nohospodárska spoloènos v cene 80
Sk/m²
3. Ceny poskytovaných služieb súvisiacich so sobášnymi
obradmi a využitím obecnej obradnej miestnosti
4. Dodatok è. 2 k zmluve o spoloènom nájme uzatvorenej dòa
29.6.2005 medzi zmluvnými stranami Obec Bobrovec a p.
M. Lisý a p. R. Frian s úpravou skrátenia doby nájmu z 1
roka na 2,5 roka v èlánku IV. Doba nájmu , bod 4.1.3
5. Prílohu è.1 o termínoch rekonštrukèných prác a rozsahu
prác Dodatku è. 2 k Zmluve o spoloènom nájme s
vypustením textu ,,...zo západnej strany budovy ...,,v bode
3. tohto dodatku
6. Predbežný súhlas o odkúpenie obecného pozemku p. R.
Hollému Bobrovec è. 390 v cene 50 Sk /m² (predzáhradka)
7. Zmluvu è. 204/207 o nájme technicko- prevádzkových
celkov hlavných závlahových zariadení
8. Výšku disponibilnej sumy pre starostu obce do 20 000,-Sk
9. Predbežný súhlas o odkúpenie obecného pozemku pre
p. Milana Osadského Bobrovec è. 568

C. Ukladá
1. Vybra kamerový systém do obce , aby bol použite¾ný ako
dôkazový materiál pre právne stíhanie prípadných
zaznamenaných páchate¾ov
2. Prehodnotenie hospodárenia - Chata Èervenec. Predloži
OÚ Bobrovec plán hospodárenia Chaty Èervenec na rok
2008
3. Inštaláciu výpoètovej techniky do budovy MŠ, pre ktorú
bola výpoètová technika urèená
4. Vyèlenenie vhodného trhového miesta v obci
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Ako ïalej s bobroveckým urbárom?
Už

dávnejšie pozorujem, že sú èlenovia urbáru
nespokojní s tým, že už minimálne 5 rokov nedostali
z hospodárskeho výsledku žiadne dividendy, èiže vyplatené peniaze a nevedia dôvod, preèo je tomu tak.
Každým rokom prebieha ažba a odpredaj dreva ako aj z
prenájmov tak, ako po minulé roky, kedy dostávali
vyplatené peniaze aj vtedy, keï bol urbár v zaèiatkoch a
zariaïoval sa vybavením kancelárie, zakúpením auta, èi
zakúpením potrebných vecí a prostriedkov na obhospodarovanie lesa. Na tieto otázky by mali èlenovia dostáva odpovede na valných zhromaždeniach, ako aj
podrobnejšie správy o výsledku hospodárenia, ko¾ko sa
za rok vyažilo drevnej hmoty, za èo bola odpredaná a na
èo boli tieto finanèné prostriedky použité. Èlenovia
urbáru by mali vedie, keï to ide z ich peòazí, ko¾ko a
komu išlo peòazí na mzdy a odmeny a nie tak, ako oni
hovoria že by tým porušili ochranu osobných údajov. Ak
takéto informácie nedostávajú, potom sa domnievajú, že
sa z finanènými prostriedkami èlenov urbáru narába
nehospodárne a netransparentne, jednoducho povedané,
zakrýva sa skutoènos, aby sa o tom èlenovia urbáru
nedozvedeli. Tieto otázky by mali èlenovia urbáru na
valných zhromaždeniach dáva a na ich otázky by mali
dostáva faktami podložené odpovede.
Nejdem tu rozobera nedostatky v hospodárení, nemám fakty na ktoré by som sa môhol oprie, mám len
tušenie, ale podrobne Vás mala o nich informova
komisia, ktorá je na to kompetentná, ktorá na to bola
urèená valným zhromaždením 24.3.2007, aby vykonala
kontrolu hospodárenia za rok 2006. Dozvedel som sa, že
kontrolu vykonala a zistila závažne nedostatky. Aké sa
príjmu opatrenia na ich odstránenie malo by rozhodnú
valné zhromaždenie, ktoré je zvolávane na 29. marca t.r.
Za posledné roky ani jedno valné zhromaždenie
nebolo riadne ukonèené, nie sú na nich prijaté a schválené uznesenia, schválená finanèná uzávierka predchádzajúceho roka, schválený rozpoèet na ïalšie obdobie.
Nie sú zrozumite¾ne a transparentne zodpovedané
odpovede na otázky èlenov urbáru. Z ich rokovaní
odchádzajú èlenovia sklamaní, ani dobre nevedia o èom
sa tam rokovalo a ak aj o nieèom bolo hovorené a dohodlo
sa, vedenie urbáru to zmení, nedodrží. Robí si pod¾a
seba, ako to jemu pasuje. Nemôžeme sa potom èudova,
že máme malú úèas na valných zhromaždeniach.
Posledné mimoriadne valné zhromaždení 10. 2. 2008,
ktoré bolo vyhlásené pre jeho nízku úèas za uznášania
neschopné, má na svedomí dozorná rada, ktorá pozvánky
neskoro poslala a neposlala ich ani všetkým èlenom,
máme to zdokumentované. Pri zahájení sa ešte pred-seda
urbáru poistil vyhlásením, že mimoriadne valné
zhromaždenie nemôže odvoláva a voli výbor a dozornú radu. Mali strach, že budú z funkcie odvolaní. Každé
valne zhromaždenie, èi je riadne, alebo mimoriadne má
kompetencie odvoláva a voli. Keby ich nemalo ma,
tak potom naèo by sa zvolávalo? No nik na predsedove
slová neprotestoval, ani právnik, ktorého si na rokovanie
prizvali a urèite bol zaplatený z našich peòazí. Oèakávalo sa, èo bude ïalej. I keï bolo pre nízku úèas
vyhlásenie uznášania neschopné, diskusiu nikto nevyhlásil, ale nedalo to niektorým èlenom aby si svoj názor
na tento stav nepovedali, lebo im na prosperite urbáru

záleží. Z nieko¾kých vystúpení èlenov urbáru boli na
predsedu, èlenov výboru a dozornú radu vyslovované
kritické slová.
Vzh¾adom k tomu, že teraz v marci konèí výboru a
dozornej rade trojroèné funkèné obdobie a bude sa voli
nové vedenie urbáru, èlenovia sa musia rozhodnú, èi im
tento stav vyhovuje, alebo si žiadajú zmenu. Ak èlenovia
urbáru chcú zmenu, musia ju podpori hlasmi nadpoloviènou väèšinou. Nepostaèuje len o tom rozpráva.
Toto vedenie urbáru urobilo vedome ve¾mi závažnú
chybu pri zápise na LV urbárne lesné podiele a na tento
nesprávny zápis išlo z peòazí nás všetkých takmer pol
milióna korún. Tu ide konkrétne o to, že lesné podiely boli
niektorým pôvodným vlastníkom alebo ich zákonným dedièom zobraté, ktorí ich nikdy nepredali, ani nikomu
nedarovali a boli pripísané neoprávnene tým, ktorí ich od
nich nikdy nekúpili, ani im ich nedali. Urbárny podiel musí
by zapísaný ako v lúkach a pasienkoch, tak aj v lese
rovnakým dielom a to bez oh¾adu na to, èi èlen vlastní,
alebo nevlastní po¾nohospodársku pôdu. Po¾nohospodárska pôda je v podstate iný majetok, ako urbárny podiel.
To sa nemohlo a ani nemôže rieši pod¾a nejakých
„zvyklostí“. Ani teraz v súèasnosti, keï už má èlen urbáru
na liste vlastníctva zapísaný podiel nemôže ho hocikomu
preda. Môže uskutoèni prevod blízkej osobe z príbuzenstva, ïalej ponúknu tento podiel na kúpu najprv
ostatným èlenom spoloèenstva. Keï z nich o urbárny
podiel nemá nikto záujem, len vtedy urbárny podiel môže
odpreda inej osobe. Ale po¾nohospodársku pôdu si môže
odpreda komuko¾vek bez urbárneho podielu. Novému
vedeniu urbáru bude potrebné da do úloh zrevidova lesné
podiele a požiada tých, ktorí boli o ich zápis zodpovední,
aby chybu na ich náklady napravili. Ak tak neurobia, nájs
cestu k náprave a vzniknutú škodu zosobni.
V súèasnosti výbor predložil na zápis reštituèné podiele
na lúky a pasienky. Èlenovia urbáru nevedia, komu a ako sú
podiely vypoèítané, nedajú do zoznamu nikomu nahliadnu a po ich zápise na LV v katastri bude už neskoro chyby
napráva. Doporuèeným listom som aj ja žiadal výbor, aby
mi bolo umožnené do tohto zoznamu nahliadnu, èi mám
správne podiely na LV zapísané. Nevyhoveli mi (reštituèné
podiele mám zapísane doteraz jediný z èlenov urbáru, lebo
som si uplatnil nárok a doložil dokladmi sám. Predpokladal
som, že to výbor za mòa neurobí, keï štyri roky Vám
hovorili, že ja som nie èlen urbáru a opak je pravdou). Ak
takto nahliadnutiu sa bránia, je podozrenie že nekonajú
správne. Je ešte možnos pokia¾ sú nie zapísané na LV
v katastri, aby ich zápis bol zastavený a až po verejnej
kontrole so zápisom pokraèova.
Po nevydarenom poslednom mimoriadnom valnom
zhromaždení by mala dozorná rada zvola opakované
mimoriadne valné zhromaždenie. Vzh¾adom na krátkos
èasu komisia, ktorá vykonala kontrolu hospodárenia,
o ktorej Vás chcela informova, nebude vyžadova o zvolanie opätovného mimoriadneho valného zhromaždenia,
ani to nebude podáva na Okresný súd v Lipt. Mikuláši na
vykonanie predbežného opatrenia. Boli by pre urbár
zbytoèné náklady a to si neželáme. Výboru zo Stanov UPS
v Bobrovci vyplýva, že do konca marca musia zvola
riadne valné zhromaždenie. Nechajme ich už do konca
Pokraèovanie èl. na str. 4
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Dokonèenie èl. zo str.3
,,Ako ïalej s bobroveckým urbárom?”

marca, èiže toto trojroèné volebné obdobie dovládnu.
Na valnom zhromaždení, ktoré zvolávajú na 29. Marca
2008 sa dozviete zaujímavé skutoènosti, ktoré zistila
kontrólna komisia, ako sa s majetkom nás všetkých
hospodári. Po tejto informácii sa rozhodneme, ako sa
pôjde ïalej s našim urbárom.
Tento výbor poèas svojho funkèného obdobia nepodával svojim èlenom o èinnosti urbáru takmer žiadne
informácie a ak podával, neboli pravdivé. Nikto z èlenov
nemá „Stanovy Urbárskeho pozemkového spoloèenstva
v Bobrovci“, „Zmluvu o založení UPS v Bobrovci s
právnou subjektivitou“, ani „Zásady hospodárenia“ atd.
Èlenovia urbáru nevedia, aké sú ich práva a povinnosti,
jednoducho povedané je tu neporiadok a „kalné vody“
ktoré vedeniu vyhovujú. Z vlastnej iniciatívy sme sa
rozhodli, že pre Vašu informovanos nieèo urobíme,
hlavne pre tých èlenov urbáru, ktorí sú mimo našej obce a
majú prístup k internetu, zriaïujeme internetovú
stránku, kde budete ma možnos sa o všetkom èo Vás
o urbári zaujíma dozvedie.
I n t e r n e t o v á s t r á n k a b u d e n a
www.bobrovec.sk/urbar/. Vzh¾adom k tomu, že ju len
teraz zavádzame a nemáme prístup k všetkým
dokumentom, ktoré by Vás zaujímali, nebude v stránke
hneï ve¾a informácií, ale pre zaèiatok Vám urèite
postaèia a budeme ich priebežne dopåòa.
Ivan Slaninka

Praktická lekárka
V

predchádzajúcej Ozvene z Bobrovca som vás
milí spoluobèania vyzval, aby ste svoj prípadný
záujem o prehlásenie sa k novému obvodnému lekárovi
nahlásili na obecný úrad. Zároveò som vyzval starostov
okolitých obcí, aby zvážili túto možnos a tiež zistili
záujem u svojich obèanov .
Aký je výsledok? Záujem o prípadné prehlásenie
k 8. 2. prejavilo 195 obèanov našej obce. Z obèanov
okolitých obcí sa prihlásili len štyria a to z obce Trstené.
Pod¾a vyjadrenia starostov viac im vyhovuje
cestovanie do L. Mikuláša. Jednal som aj s pani
MUDr. Kompišovou o možnosti, aby aspoò dva dni v
týždni ordinovala v našej obci, ale technicky zabezpeèi prevádzku ešte ïalšej ambulancie by bolo
ažko realizovate¾né.
Na každodenné otvorenie ambulancie je ale
prihlásený poèet pacientov dos malý. Oslovím ešte
iných obvodných lekárov a ponúknem im možnos
otvori si ambulanciu v našej obci. S akým výsledkom
uvidíme.
Starosta

Rekonštrukèné práce
budov turistickej ubytovne
Bobrovec
Týmto krátkym príspevkom vás chceme informova
o rekonštrukcii v Turistickej ubytovni Bobrovec a v
reštaurácii nachádzajúcej sa v tejto budove.
V roku 2005 sme dostali do prenájmu bývalý objekt
ŠK Bobrovec. Keïže dlhšiu dobu majite¾ budovy, ani
predošlí nájomcovia nerealizovali potrebné úpravy,
táto bola v zanedbanom stave. Po akútnych finanèných
investíciách, ktoré boli súèasnými nájomcami
vynaložené na sprevádzkovanie kuchyne, sa ïalšie
práce odložili na rok 2006.
V roku 2006 sa bývalé kancelárie prestavali na
7 miestny apartmán so sociálnym zariadením. Práce
boli uskutoènené v mesiacoch apríl, máj, jún v
spolupráci nájomcov budovy a Obecného úradu
Bobrovec. V tomto roku bola zaèatá výmena starého
kotla ústredného kúrenia za nový. Vzh¾adom na
potrebné práce a finanèné prostriedky nebola dokonèená.
V uplynulom roku 2007 boli vykonané tieto práce:
- dokonèená výmena splyòovacieho kotla na tuhé
palivo,
- výmena radiátorov,
- výmena èasti rozvodu kúrenia,
- práce s tým spojené.
Tieto náklady hradil majite¾ budovy Obecný úrad
Bobrovec.
Ïalšie práce:
- výmena sanity na sociálnych zariadeniach
v ubytovacej èasti (WC, umývadlá, batérie),
- výmena 3 plastových okien v jedálni (klubovni)
budovy,
- výmena okna vo výèape reštaurácie,
- práce s tým spojené.
Tieto náklady uhradili nájomcovia Turistickej
ubytovne Bobrovec.
Na prelome rokov 2007 2008 Obecný úrad Bobrovec
na svoje náklady uskutoènil výmenu podlahovej
krytiny v ubytovacej èasti (prízemie + vestibul) a
taktiež v jedálni (klubovni) ubytovne.
Na zaèiatku roku 2008 nájomcovia po dohode
s majite¾om OÚ Bobrovec na svoje náklady vymenili
5 plastových okien v reštaurácii + ïalšie 3 okná
v apartmáne ubytovne.
V súèasnosti prebieha výmena podlahovej krytiny
v kance-lárii ŠK Bobrovec a je naplánovaná kompletná
prestavba sociálnych zariadení v priestoroch športovej
èasti FO Bobrovec.
V tomto roku sú naplánované ïalšie rekonštrukèné
práce, o ktorých vás budeme informova.
Nájomcovia
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Narodili sa :
december 2007 - Lívia Stromková
január 2008
- Nela Frianová

Uzavreli manželstvo :
- Ján Guoth - Eva Hajurková

január 2008

Opustili nás :
december 2007
január 2008
február 2008

- Jaroslava Kubaèková, 34-roèná
- Ferdinand Ondruš, 83 - roèný
Milan Tomašák , 44 - roèný
- Ján Baroš, 48- roèný

Blahoželáme:
Karolovi Badlíkovi k 95. výroèiu narodenia
Anastázii Brziakovej k 85. výroèiu narodenia
Alžbete Buntovej k 85. výroèiu narodenia
Rudolfovi Buntíkovi k 80. výroèiu narodenia
Helene Buntíkovej k 80. výroèiu narodenia
Františkovi Fáberovi k 80.výroèiu narodenia
Milanovi Rakovi k 70.výroèiu narodenia
Terézii Hlauèovej k 70 výroèiu narodenia
Jánovi Kellovi k 70 výroèiu narodenia
G.O.- Matrika

Zaujímavosti
hodné vašej pozornosti
- Zápas èloveka s medveïom bol èastým rozprávaèským i maliarskym námetom na Slovensku.
Ma¾ba zo Smreèian zobrazujúca muža, ktorý so
žrïou drží medveïa na dištanc, pochádza
z pätnásteho storoèia.
- Prvenstvo v tvrdosti dreva prislúcha s najväèšou
pravdepodobnosou železnej breze. Rastie v tajge
ruského tichooceánskeho pobrežia. Od obyèajnej
sa líši hnedastým odtieòom kôry. Možno ju použi
pri výrobe nástrojov a súèiastok, ktoré sa vyrábajú z
kovu.
- Najväèšie vajcia znášajú pštrosy. Dosahujú až
1,7 kg váhy 15 - 20 cm dåžky. Hoci škrupina je iba
1,5 mm hrubá vajce sa nerozbije ani pod váhou
120 kg.
Najmenšie vajíèko znáša kolibrík žijúci na Jamajke.
Váha tohto vajíèka je iba 0,3 g a dåžka asi 1 cm.
- Šava z cesnaku je výborným prostriedkom pri
obehových a srdcových príznakoch starnutia, pri
zvýšenom krvnom tlaku a skleróze. Je ve¾mi úèinná
pri likvidácii èrevných parazitov a dyzentérii.

Srdeène blahoželáme
Helene a Rudolfovi Buntíkovcom
k ich životnému jubileu 80. rokov
a taktiež
k 89-temu roku
našej tete Marienke Fašiangovej,
prajeme im ve¾a zdravia, šastia, lásky
a božieho požehnania.
Nech sa im splnia všetky nesplnené sny.
Všetko najlepšie z láskou prajú
Andreas, Aïa a Ismet

Zrnko múdrosti:
Všetko je dobré, èo vychádza z rúk Stvorite¾a, no
všetko sa zvrhne v rukách ¾udí.
RUSSEAU
Pranostiky:
- Keï je na Štyridsiatich muèeníkov (10.3.)
mráz, veru bude ešte štyridsa ráz.
- Keï je marec daždivý, bude suché leto.
- Apríl studený, daždivý, úroda nás navštívi.
- Èo apríl zazelená, máj mu to spáli.

Poïakovanie pánu Greškovi

Poïakovanie sponzorom

Obecný úrad v Bobrovci sa môže pochváli
prekrásnymi, umelecky vyrobenými hrnèekmi
s erbom obce, ktoré budú použité pre
reprezentaèné úèely. Autorom je pán Vladimír
Greško z Bobrovca, ktorému z hliny pod
rukami vyrastajú nádherné kúsky keramiky.
Touto cestou sa mu Obecný úrad chce
úprimne poïakova a do ïalšej tvorivej práce
popria ve¾a fantázie, trpezlivosti a úspechov.

Ïakujeme firmám PETRUS, spol. s.r.o.,
¼UPÈIANKA, spol. s.r.o.,
VIPEX, EKOSERVIS LM spol. s.r.o.,
Dr. Bernhardovi Erteltovi,
Ing. Eve Sedlákovej a Jánovi Vèelovi
za finanèné ako aj materiálne sponzorstvo
našej obci v roku 2007.
Jeho hodnota je 660 000,- Sk
-Starosta-
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10. výroèie obecných novín Ozvena z Bobrovca
Pred desiatimi rokmi vznikol
nápad obnovi vydávanie
obecných novín Ozvena. Pri
príležitosti tohto výroèia sa
uskutoènilo slávnostné stretnutie
prispievate¾ov do obecných
novín a stretla sa tu aj stará
redakèná rada s novou redakènou
radou. Posedenie bolo otvorené
vystúpením detí z Taneèného
krúžku pri ZŠ v Bobrovci, ktorý
vedie Mgr. Zuzana Brziaková.
Pani Anna Olšovská preèítala list
od jedného zahranièného èitate¾a
Ozveny, ktorý sa ve¾mi pochvalne vyjadroval o èlánkoch
v novinách. Spomenula, že mnohí
¾udia, ktorí majú nejaký vzah k
Bobrovcu tieto noviny zháòajú a
niekedy aj sami napíšu list,
v ktorom dávajú návrhy alebo
požiadavky, èo by si chceli
preèíta. Medzi pozvanými sa
rozprúdil rozhovor na rôzne
zaujímavé témy, starší si zaspomínali aj na prvé èíslo Ozveny a
tak som dostala nápad, aby na
stránkach novín ožila aj ich
história.
I. Ballova

Jedným z prvých prispievate¾ov do
Ozveny bol pán Jozef Peter Trizna,
ktorý žia¾ už nie je medzi nami.
Oslovila som preto jeho vnuèku
Annu Kováèovú, aby o òom nieèo
zaujímavé napísala a tu je výsledok.

Jozef Peter Trizna
Narodil sa 14. 11. 1922 v
Bobrovci.
Ako jediný z piatich detí sa dožil
k r á s n e h o v e k u 8 5 r o k o v.
Bobrovèania ho poznali aj pod
menom Peter Petrík alebo Staripán.
Bol ¾udový kronikár, písal hasièskú
kroniku ale aj svoju rodinnú
kroniku. Prispieval do starej
Ozveny (má odložené všetky èísla).
10.11. 1997 sa vybral za pani
Olšovskou a povedal jej, aby sa
zobudili zo zimného spánku a
obnovili naše Ozveny z Bobrovca.
Tak sa aj stalo. Prvé noviny vyšli už
v decembri 1997 a vydávajú sa
dodnes. Peter Trizna prispieval
èlánkami nielen do Ozvien, ale aj
do novín Liptov.

Peter Trizna si zapisoval všetky
udalosti do rodinnej kroniky. Nielen
tie , ktoré prežil, ale aj tie o ktorých
poèul. Tak sa tam ocitol aj záznam o
prvom divadle, ktoré sa hralo v roku
1895. Hrali ho hasièi a volalo sa Šenk
pálenèený. Divadlá si zahral rád aj
on.
V roku 1932 Peter Trizna vyšiel
prvý raz na Babky, Sivý vrch,
Baníkov, Kriváò. Za to vïaèil pod¾a
jeho slov svojej uèite¾ke. Odvtedy
sa mu hory zapáèili a venoval im celý
svoj život. Bol dlhoroèný obetavý
turista, ktorý sa vždy rád vracal do
našich slovenských hôr. Peter stál pri
zrode organizovanej turistiky v
Bobrovci od roku 1962. Vykonával
funkciu podpredsedu odboru
turistiky TJ a zároveò sa stal prvým
správcom Chaty pod Náružím. Vo
Pokraèovanie èl. na str. 7
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Dokonèenie èl. zo str. 6 - ,,Jozef Trizna”

svojom plodnom živote zažil a poèul
neskutoène ve¾a príbehov, ktoré rád
rozprával návštevníkom chaty
v Èervenci vo veèerných hodinách.
Zabával ich aj ¾udovými pesnièkami
a neodmyslite¾nou fúkacou harmonikou.
Keï mu v roku 2003 umrela
manželka Johanka, jeho život prestal
ma zmysel. V deò keï sa narodila
jeho štvrtá pravnuèka, dostal
mozgovú príhodu, ktorá ho poznaèila. 10. 12. 2007 sme ho odviezli do
nemocnice a 15. 12. 2007 odišiel
navždy z pozemského života. V spomienkach ¾udí, ktorí ho poznali,
však zostane navždy ako ve¾ký
milovník prírody a èlovek s obrovským životným optimizmom.
I. Ballova

Viete že...
... pred 290 rokmi ( 1718) bol
v Bobrovci tesársky (cermománsky)
cech a na pamiatku po sebe dal
postavi ståp sv. Jozefa na námestí.
... pred 155 rokmi (1853) pôsobil
v našej obci maliar a sochár Jozef
Božetech Klemens,ktorý v našom
kostole urobil tie krásne ma¾by, ktoré
dodnes obdivujeme.
... pred 75 rokmi (1933) bola
v Bobrovci založená telovýchovná
jednota.

Škôlkárske okienko
Myšiačik, ktorý Vám doteraz
písaval do časopisu odišiel už za
svojimi kamarátmi. Ja Vám píšem
prvý krát. Volám sa Bobruška.
Bývam v škôlke. Mojimi kamarátmi
sú všetky deti, ktoré chodia do
škôlky. Aj keď som malá, nič mi
neunikne, čo sa v škôlke robí, čo sa
chystá. Nedávno prišla k nám
zaujímavá a vzácna návšteva. Bol to
pán Pavol Ballo zo Slovenského
múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva, ktorého p. uč. pozvali.
Priniesol deťom ukázať rôzne
vypchaté zvieratá, ktoré žijú v našich
lesoch. Boli to jastrab, sova, sojka,
ježko, krtko a jašterička. Potom
deťom premietol obrázky o svišťoch,
ktoré žijú v našich horách.
Porozprával im o živote týchto
zvierat, o starostlivosti, ktorú
potrebujú k tomu, aby sa im v našich
horách dobre darilo. Deti boli veľmi
radi, že mali krásny zážitok a na
pamiatku
sa s pánom Ballom
odfotografovali. Keď nastal čas
karne-valov, naše deti zo škôlky sa
tiež chceli premeniť na rôzne masky.
Najprv sa však začali prípravy na
karneval. Pani učiteľky s deťmi sa
rozhodli, že každému, kto na
karneval príde zhotovia šašovskú
čiapočku. To preto, aby sa na
karnevale každý dobre cítil. Bolo
treba popriliepať na čiapočky veľa
obrázkov. Deti sa snažili každý deň
usilovne prilepovať obrázky a

POZVÁNKA
na
Ve¾konoèné aranžovanie
Kedy: 17. marca 2008
Kde: MKS v Bobrovci
Èas: 15,00 18,00 hod.

čiapočky pribúdali a pribúdali. Keď
ich už bolo dosť, karneval sa mohol
začať. Kar neval sa uskutočnil
3.2.2008. Deti sa premenili na rôzne
princezné, víly, nevesty, zvieratká a
iné rozprávkové bytosti. Boli z nich
krásne masky, ktoré sa predstavili
všetkým rodičom v slávnostnom
nástupe. Spolu s rodičmi aj p. uč. sa
zahrali veselé hry. Chvíľu boli rôzne
postavy z rozprávok, potom zase
cestovali autobusom do ZOO a zahrali sa na zvieratká. Tancovali,
skákali a šantili.
Deti sa snažili
každý deň usilovne
prilepovať
obrázky a čiapočky pribúdali a
pribúdali. Keď ich už bolo dosť,
karneval sa mohol začať. Karneval sa
uskutočnil 3. 2. 2008. Deti sa premenili na rôzne princezné, víly, nevesty, zvieratká a iné rozpráv-kové
bytosti. Boli z nich krásne masky,
ktoré sa predstavili všetkým rodičom v slávnostnom nástupe. Spolu
s rodičmi aj p. uč. sa zahrali veselé
hry. Chvíľu boli rôzne postavy z rozprávok, potom zase cestovali autobusom do ZOO a zahrali sa na zvieratká. Tancovali, skákali a šantili.
Veselo prechádzali cez zlatú bránu a
zahrali sa hru Pláva loď. Rodinka
sysľov si zase dobre precvičila beh
okolo stoličiek. Všetky masky boli
odmenené hračkou, ktorú si vytiahli
z čarovného vrecúška. Pani riad.,
pani uč. i rodičia ďakujú sponzorom,
ktorí prispeli svojimi darmi. Boli to:
p. Dunajová /Slovan/, p. Gajanová,
p. Bohovic, Pečivárne Liptovský
Hrádok- p. Rothová, p. Plávková,
p. Sýkorová, p. Pavol Lisý hudba,
CBA VEREX, p. Partelová.

Vaša Bobruška
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V škole sa stále nieèo deje
Karneval v ZŠ
Žiaci si cez Vianoèné prázdniny
oddýchli, ale január bol už
hektickým obdobím nielen pre nich,
ale aj pre uèite¾ov. Polroèné
hodnotenie predchádza nielen ústne
a písomné skúšanie žiakov, ale aj
písanie správ, vysvedèení a
vypåòanie rôznej pedagogickej
dokumentácie. Okrem toho sa žiaci
pripravovali na predmetové
olympiády, ktoré sa konajú vo
februári. Zaslúžili si preto odmenu ,
ktorú im pripravilo Rodièovské
združenie karneval v Kultúrnom
dome v Bobrovci. Rodièia sa
postarali o hudbu, miestnosti a
obèerstvenie, žiaci deviatych tried s
pomocou triednych uèiteliek (Mgr.
Rodáková a Mgr. Hazuchová)
pripravili program, ktorý si aj sami
moderovali. Aj mladší žiaci sa
nenechali zahanbi a zaspievali
pekné pesnièky. Karneval by však
nebol karnevalom, keby tu neboli
masky a tých bolo vyše sto. Detská
porota vybrala 20 najkrajších, ktoré
boli ocenené vecnou odmenou. A ako
sa na poriadnej zábave patrí
nechýbala ani tombola.

Z našich lavíc
Žiaèky IX. A triedy Klaudia
Makovská, Dominika Raková,
Martina Smiešna pomáhali
druhákom, aby sa zlepšili v èítaní.
Spolu s pani uèite¾kami Rajniakovou a Rodákovou pripravili
projekt. Dievèatá deom èítali z
knižky Rozprávky o psíèkovi a ma-

èièke a potom druháci predvádzali
rolové èítanie (jedno diea èíta za
jednu postavu). Okrem toho si
dievèatá pripravili aj iné zaujímavé
úlohy pre žiakov, ktoré ich zverenci
radi plnili. Za ich aktivitu im
dievèatá vystavili aj vysvedèenia z
èítania.
Siedmaci sa druhý februárový
týždeò zúèastnili lyžiarskeho výcviku. Niektorí sa nauèili lyžova,
používa vleky a lanovky. Tí, èo už
tieto základy ovládali, sa v lyžovaní
výrazne zlepšili. Tieto výsledky im
pomohli dosiahnu uèitelia telesnej

výchovy (Mgr. R. Zuzaniak, Mgr. M.
Bendíková), ktorí sú aj skúsenými
lyžiarskymi inštruktormi.
6. februára sa naši žiaci zúèastnili celoslovenského testovania
deviatakov. Tento školský rok bolo
toto testovanie nároènejšie ako po
iné roky, lebo okrem testov, aké boli
predtým pribudli ïalšie, kde žiaci
nemali len vybra hotovú správnu
odpoveï, ale ju aj formulova.
Úlohy neboli vhodne formulované a
boli po napísaní testov kritizované aj
vysokoškolskými uèite¾mi.Pred
nami sú jarné prázdniny a po nich sa
dozvieme aj výsledky súaží.
Žiakov èaká oddych a uèite¾ov
vzdelávanie.
I. Ballová
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Fašiangový karneval
„ Fašiangy, Turíce, Ve¾ká noc
ide, kto nemá kožúška zima mu
bude,“... každý z nás urèite dobre
pozná túto pesnièku. Symbolizuje
obdobie medzi najkrajšími
sviatkami v roku Vianocami a èasom pôstu, ktorý tohto roku prišiel
dos rýchlo - no spomienky na
fašiangové veselenie z karnevalov,
plesov a zábav nám urèite ostanú v
živej pamäti.
Jeden z takýchto karnevalov sa
konal aj v našom KD 2.februára.
Bol to Fašiangový karneval. Jeho
organizátormi boli mladí z našej
farnosti to, že takúto akciu organizovala práve mládež na veci niè
nemenilo, veï okrem mladých mal
šancu prís každý ako bolo povedané do 100 rokov a v maske. Prišli
sa naò zabavi mladí, ale tiež starší.
Dohromady sa nás tak v perfektne
vyzdobenej sále nazbieralo okolo
64 masiek.
Na parkete sa stretli: piráti,
Shrekovci, vodník s èertíkom, krá¾,
Kleopatra, strašidelná rodinka
Adamsovcov, ktorá nebola až taká
strašidelná. K nim neodmyslite¾ne

Šport v Bobrovci
v minulosti.
(1. pokraèovanie)
Bobrovec vždy bol a aj v
súèasnosti ešte stále je
považovaný za stredisko s
vysokou úrovòou telesnej
výchovy a športu. Prírodné
podmienky v tejto oblasti
vytvorili vhodné podmienky tak
pre letné, ako aj zimné športy. S
výstavbou ve¾mi peknej a
pomerne dos priestrannej
telocviène pri základnej škole
sa umožnilo vykonáva už aj
celoroène pohybové aktivity
nielen pre žiakov tejto školy, ale
aj výkonovým športovcom,
nešportujúcej mládeži a tiež
ženám, najmä z h¾adiska
upevòovania svojho zdravia
aktívnym cvièením.
Zo športového h¾adiska

patrí aj bratranec It. Ïalšími
úèastníkmi boli: Pat a Mat z rozprávky A je to, Zoro, kovboji,
pacienti, horolezci, po¾ovníci, a
tiež rôzne zvieratká. Samozrejme,
že medzi nimi nechýbal ani kominár, ktorý každému nosí šastie.
Najúspešnejšie masky boli
ocenené peknými a hodnotnými
cenami. Ostatní tiež neodišli naprázdno veï po vyhlásení tých

najlepších sa žrebovali ceny aj pre
ostatných. Taneèné kolá sa striedali
so súažnými, do ktorých boli zapojené všetky vekové kategórie.
Myslím si, že všetko prebehlo tak
ako malo a ako sa na taký poriadny
karneval patrí. Dúfam, že každý naò
bude v dobrom spomína a už sa
teraz tešíme na ïalší roèník.
Za všetkých organizátorov Mariana Hriadelová.

najväèšiu popularitu mal v
minulosti a snáï aj teraz má
stále futbal, a preto aj poh¾ad do
športového diania v Bobrovci
zaèneme týmto športom.
Jeho zaèiatky siahajú až do
dvadsiatych a tridsiatych rokov
minulého storoèia. Jednoduché
futbalové ihrisko, len s dvoma
bránkami a bez akéhoko¾vek
ohradenia, sa postavilo v Trstici
na ve¾mi neúrodnej pôde. Postupne sa plocha ihriska ohradila brvnami na ståpikoch a
neskôr sa postavila aj malá

drevená búda, ktorá slúžila
futbalistom a tiež rozhodcom
na prezliekanie. Hráèi sa po
zápase chodili umýva vodou,
ktorá vytekala z drenážnej
rúry, blízko východnej bránky.
Ak ešte aj tridsiate roky
boli vzh¾adom na úroveò a
úspechy dos chudobné, tak
štyridsiate roky boli zlomom z
h¾adiska kvality hry aj
úspechov. Do tohto obdobia už
spadá znaèný rozvoj
bobroveckého futbalu. Jeho
úspech boli na takej úrov-ni, že
sa dostal do povedomia
futbalových funkcionárov
okresu, ba až celej oblasti. A
tak bol ŠK Bobrovec postupne
zaradený do okresných, ba aj
vyšších súaží. To už neboli len
náhodní súperi. Zápasy napríklad so Závažnou Porubou,
Pribylinou, Dovalovom, Porúbkou, Demänovou, Liptovskou
Teplou a ïalšími súpermi pri-
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lákali do Trstice vždy aj viac a
viac priaznivcov tohto športu.
Veï kto by sa nechcel pozrie
na hru takých futbalistov, ako
boli v tých èasoch Rudo Tholt,
Husárik, Fero Chebeò, Franto
Švachula, Milan Ondrejka, Blažej Mašura, Hugo Malinovský.
Onieèo neskôr Jožo Hrtko, Jožo Kojš, Tóno Blcha, Matej Vrabec, Ivan a Bartuš Rusinovci,
Vlado Blahunka, alebo ako hos
Lalinský z Popradu a ïalší.
Dokonca Jožo Kojš a Tóno
Blcha odišli hra jednu sezónu
vyššiu súaž do Žiliny. V tých
èasoch dosiahol bobrovecký
futbal snáï prvý výkonnostný
vrchol, èo sa odzrkadlilo vo väèšej návštevnosti fanúšikov. No
hneï po odchode niektorých
spomenutých futbalistov, èi už
zo štúdijných, pracovných,
zdravotných, alebo iných dôvodov ( Ondrejka, Chebeò, Mašura, Kojš, Rusinovci, Švachula), nastupovali miesto nich
ïalší výborní hráèi, ako napríklad Kvetoš Hlavèo, Albín Fašiang, Jožko a Julko Rusinovci,
Róbert a Vlado Volajovci, Vlado
Kuna, Vilmoš Tkáè, Jožo Mašura, Jožko Vrabec, Miro Kusý,
Štefan Miko (brankár) a ïalší.
Prosím o prepáèanie, ak som
ich tu všetkých nespomenul.
To sa už písala nová éra
rozvoja a aj úrovne futbalu
v Bobrovci. Nedá mi, aby som
ešte neuviedol, že o materiálne
zabezpeèenie a všetko, èo s
tým súviselo, sa dlhé roky
starali Rudo Buntík, Jožo Volaj
a neskôr Julko Dunaj. O finanèné zabezpeèenie Lacko Tomko. Lopty nám šil pán Jozef Miko chomutár. Na zápasy nás na
„doštenáku“ vozil pán J. Volaj.
Zlepšili sa aj materiálne podmienky na tréningovú i súažnú
èinnos.
(Pokraèovanie v budúcom
èísle)
PhDr. Bartolomej Rusina

Predseda FO ŠK Bobrovec Ing. KELLO Ján
,,Ukonèená jesenná èas sezóny
2007/08, ako aj celý futbalový rok
2007 bol pre FO zvláštny tým, že nás
po ažkých chorobách opustili
skúsení dlhoroèní funkcionári
p.Moravèík Juraj a p.Ing. Kustra
Stanislav a tak sme museli nanovo
budova nový realizaèný tím FO.
Našastie plynule a bez väèších
problémov sa nám podarilo etablova do zaužívaného futbalového
kolotoèa a tým naïalej udržiava v
existencii tento najpopulárnejší
šport v Bobrovci.
Moja vïaka patrí všetkým trénerom, celému výboru FO, ako aj
vedúcim mužstva a hospodárovi za
spoluprácu a úsilie, vynaložené pri
samotnom ,,fungovaní “bobroveckého futbalu. Samozrejme nemôžem zabudnú na všetkých
futbalistov, ktorí i v týchto nároèných podmienkach obliekajú
klubový dres. Osobitná vïaka patrí
našim sponzorom. Vïaka nim sa
nám podarilo vykry finanèné
požiadavky, potrebné pre existenciu
celého futbalového oddielu. Teší
ma, že si na nás spomenuli aj niekdajší naši hráèi žijúci v zahranièí a
prispeli k zlepšeniu materiálneho
vybavenia klubu (P.Volaj kompletná sada dresov, M.Rusina a V.Kusý
15 futbalových lôpt ). V neposlednom rade chcem poïakova aj
naším fanúšikom, že si neustále
nájdu èas na povzbudenie nášho
tímu, ikeï nie vždy ich potešíme
dobrým výsledkom. Zároveò však
vyslovujem presvedèenie v to, že sa
zvýši aktívnejšia pomoc klubu
najmä zo strany bývalích hráèov,
alebo zo strany rodièov.
Okrem majstrovských a množstva
priate¾ských zápasov, každoroène
usporiadúvame ,,Vianoèný Futbalový Turnaj “. V júli tohto roku sme
zorganizovali nultý roèník ,,Memoriál Juraja Moravèíka “,na ktorom
sme skonèili na druhom mieste.
Som rád, že sa rozrástla naša
futbalová rodina. V súèastnosti
máme približne 85 aktívnych hráèov. Ve¾mi ma teší vysoká tréningová úèas hlavne u mládežníckych
kolektívoch, ako aj vzájomná fúzia

mladších a starších hráèov. S postavením našich tímov v súažiach som
v celku spokojný.
Do ïalšieho obdobia prajem všetkým hráèom a trénerom pevné
zdravie a obrovskú chu do trénovania poèas nároènej zimnej príprave. Pevne verím, že svojou hrou a
výsledkami potešíme oko fanúšika a
poskoèíme ešte o pár prieèok vyššie
v tabu¾ke “.
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Otáznik vykopaný v Èervenci
Naši predkovia sa podstatne viac
pohyboval po horách ako my dnes.
Samozrejme musíme si odmyslie
vyznaèené turistické chodníky v
atraktívnych oblastiach po ktorých roène
prejdú mnohí milovníci hôr, výletníci èi
dovolenkári. Avšak pre tých sa znalos
terénu mimo turistického chodníka
prakticky konèí. Oproti tomu napríklad
pastieri na holiach nad hranicou lesa
plošne poznali ve¾mi dobre miesta kde
pásli svoje stáda. Na podoprenie tejto
našej úvahy uvedieme jeden príklad.
Nieko¾ko rokov sme sa pokúšali na
zaèiatku 90. rokov minulého storoèia
nájs v Nízkych Tatrách v nadmorskej
výške okolo 1470 metrov priepas
Pivnicu, ktorú opísal dr. A. Droppa v roku
1958. Neúspešne. Spojili sme sa s
pánom Droppom, ktorý na našu otázku,
kde je priepas Pivnica, odpovedal:
Všetky jaskyne na Ohništi nám ukázali
pastieri z hybského salaša. Po necelých
50. rokoch však už v Liptovskom Jáne a
Hybiach, teda domácich obciach,
prakticky nebolo nikoho, kto by nám
Pivnicu ukázal. Zmenou života v
slovenských horách sa nestrácajú len
salaše, horali, utešené hole a lúky, ale aj
skúsenosti a praktické vedomosti o nich
nadobudnuté generáciami našich
predkov. Myslíme si teda, že o histórii
našich jaskýò toho viac nevieme ako
vieme. Veï èlovek tu sídli už stároèia a
staré písomnosti viažuce sa k jaskyniam
toho až tak moc nevypovedajú. Dávno
zabudnuté sú príbehy po¾ovníkov,
pastierov, drevorubaèov, pastierov,
zberaèov lesných plodov, h¾adaèov
pokladov, èi podivínov a osôb z okraja
spoloènosti, ktoré v sa v minulosti
pohybovali okolo jaskýò. Nik už dnes
neodhalí skutoèné príbehy a tajomstvá
tých, ktorých kosti sa dnes z èasu na èas
nachádzajú v útrobách podzemia.
Zaujímala by nás napríklad odpoveï
na otázku aká je história Zasypanej
priepasti v Èervenci v Západných
Tatrách. Nachádza sa na lúke v
nadmorskej výške 1477 metrov, teda 75
metrov nad chatou prevádzkovanou
obecným úradom v Bobrovci. Na jej
existenciu nás upozornil na základe
doporuèenia P. Balla pán R. Meššo z
Bobrovca, ktorý nám v roku 1996 ukázal
depresiu so slovami že ide o zasypanú
priepas. Až na sklonku roku 2005 sme s
túto lokalitu navštívili. Po krátkom kopaní
sme odkryli pevné steny a zistili, že
skutoène sa jedná o zanesený
podzemný priestor. Asi iba v metrovej
håbke sme našli 32 cm dlhý sintrový
nátek na vápencovom úlomku. Tento
zatia¾ jediný nález krasovej výzdoby nás
samozrejme potešil, ale hneï vyvstali
otázky ako sa tam dostal. Opä sme
navštívili pána Mešša v Bobrovci, ktorý
nám povedal, že on si už priepas
nepamätá, iba od rodièov vie, že v mieste
depresie bola dakedy priepas, ktorá

bola údajne zahádzaná pastiermi. Pri
ïalšom výkope, ktorým sme postúpili do
håbky 3,5 m, sme nachádzali kusy dreva,
hlinu a znaèné množstvo vápencových
balvanov. Z tohto vykopaného materiálu
sme nedokázali jednoznaène urèi, èi ide
o materiál prirodzený, alebo umelo do
podzemia nahádzaný. Zo stavu
vápencových balvanov, ktorých povrch je
modelovaný koróziou a podobný stenám
priepasti sa však zdá, že môže ís aj o
prirodzenú výplò. Ak by to však bola
pravda, tak preèo R. Meššo vedel že pod
nenápadnou depresiou sa nachádza
priepas? Najviac nás však zaujíma
pôvod sintra, ktorý sme našli pri kopaní.
Je to prirodzený dôsledok ústupu svahu,
alebo ho tam niekto doniesol? A ak ho
doniesol, tak z nám neznámych
priestorov existujúcich v Zasypanej
priepasti, alebo z inej jaskyne?
Uspokojujúcu odpoveï zrejme už
pozna nebudeme, ale poodhali záhadu
môže ïalšie sondovanie a prípadná
analýza nami vykopaného sintra a
vápenca na ktorom je vytvorený.
Objav v Zabudnutej priepasti je ïalší
krôèik k objavu rozsiahleho jaskynného
systému, ktorý sa urèite nachádza v
krasovom masíve, ktorý je približne
ohranièený kótami Babky (1566 m n. m.),
Malá Kopa (1637 m n. m.) Sokol (1316 m
n. m.) a Mních (1459 m n. m.).
Monoklinálne uložené vápence spadajú
z kóty Mních na juhozápad do
Podtatranskej kotliny. Z povrchových
krasových javov sú tu suché tiesòavy,
závrty, škrapy a výrazné ponory vôd,
ktorých smer a tok doteraz nie je
dostatoène preskúmaný. Z podzemných
krasových javov sa tu nachádzajú iba
krátke jaskyne a priepasti, najmä
gravitaèného charakteru v oblasti kóty
Mních. V centrálnej evidencii
slovenských jaskýò v Slovenskom
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v
Liptovskom Mikuláši sa tu eviduje 14
lokalít. Najhlbšou z nich je 51 metrov
hlboká Priepas na Mníchu 1.

Organizovaný speleologický prieskum tu
v závere minulého storoèia vykonávali
jaskyniari z Liptovského Trnovca, ktorí tu
skonèili v rozsiahlych závaloch.
Zaujímavou lokalitou je tu aj Obèasná
vyvieraèka v Uhlisku, nachádzajúca sa v
nadmorskej výške 850 metrov asi 3
kilometre juhozápadne od Zasypanej
priepasti v Èervenci. V období zvýšených
vodných stavov z nej vyteká voda s
výdatnosou nieko¾ko desiatok litrov za
sekundu. V období sucha sa tu dá
postúpi 12 metrov dopredu. V ïalšom
pokraèovaní tu bráni sutina a piesok
pochádzajúci z kryštalických hornín
Západných Tatier. Vanie tu slabý prievan
(spodný vchod do jaskynného systému)
svedèiaci o ïalšom pokraèovaní. V tejto
lokalite pracovali v 60. rokoch minulého
storoèia pracovníci bobroveckého
kameòolomu. Pre zložité prírodné
podmienky sa im ïalej postúpi
nepodarilo. Ak by sa podarilo dokáza
spojitos ponorov na Èervenci s touto
lokalitou, tak by to bol dôkaz o existencii
hydrologického systému s prevýšením
cez 500 metrov. Ak by sa podarilo
postúpi v Zasypanej priepasti tak je tu
možnos dosiahnu deniveláciu až 627
metrov. Ešte vyššie nad touto lokalitou sa
nachádzajú pod Malou Kopu závrty,
ktoré ešte zvyšujú teoretickú možnos
denivelácie. Takže v budúcnosti sa azda
jaskyniarom podarí poodhali doteraz
skrytý jaskynný komplex naviazaný na
existujúci hydrologický systém. Je len
otázkou èasu, vynaloženého úsilia a
samozrejme aj šastia...
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Peter Holúbek
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IX. Roèník zimných jazdeckých hier
Zimné jazdecké hry majú za sebou už
deviaty úspešný diel. Bobrovecká dolina Vápenica opä patrila nefalšovanému
festivalu konskej krásy a furmanského
umenia. Nešlo v prvom rade o športové
výkony, hodnotilo sa aj ustrojenie, zladenie
záprahov, kondícia koní, ich postoje a,
samozrejme dokonalé podkutie.
Výsledky: klasický skijöring: 1. Kuli
(meno koòa) - Miroslav Surma (jazdec)
(Marengo Smreèany), 2. Jurant - Stanislaw
Rzatkosz, 3. Savo - Stanislaw Rzatkosz
(Po¾sko);
sedlový skijöring: 1. Liska - Mirka

Repèíková, ¼uboš Sekej (lyžiar) (KPK
Bobrovec), 2. Samur - Eva Pažitná, ¼uboš
Sekej (KPK Bobrovec). 3. Cavalier Vladimír Rengeviè, Dalibor Kurek
(Equišport Mútnik);
furmanská zruènos - prvá èas: 1. Santus Pavol Kikaš (Colianovo, Nitra), 2. Bubo Štefan Nagy (KPK Bobrovec), 3. Bubo - Ján
Matloò (KPK Bobrovec); ahanie dreva: 1.
Bubo - Štefan Nagy, 2. Kubo - Fridrich
Forgáè (Lúèky), 3. Santus - Pavol Kitaš;
rýchlostné preteky dvojzáprahov: 1.
Samur, Liska -Milan Gajan, Štefan Nagy, 2.
Bubo, Erny - Milan Gajan, Štefan Nagy, 3.

Jara, Blažena - Martin Krajèi, Peter Krajèi
(KPK Bobrovec);
parkúr dvojzáprahov: 1. Jara, Blažena Martin Krajèi, 2. Alim, Kuli - Jozef Matloò, 3.
Ali, Kuli - Miroslav Surma.

Stolný tenis
Súažný roèník 2007-2008 zaèal 5. 10.
2008. Kedže niektorí hráèi boli v tom èase na
sezónnych prácach v zahranièí, úvod nám
nevyšiel.
Štvrtá liga je tento rok mimoriadne silná.
S treou prieèkou v tabu¾ke sme spokojní.
Radi by sme sa v nej udržali do konca
súaže.
B-èku sa v šiestej lige moc nedarí a
pravde-podobne zostúpia do siedmej ligy.
Naša mlaï v C-èku postupne zbiera skúsenosti a zlepšuje svoje výkony. Pán Alexander Kusý sa im ochotne venuje a tiež spolu
s nimi chodí na zápasy do okolitých obcí.
Výsledky súaží bývajú pravidelne
uverejòované v týždenníku MY- liptovské
noviny.
Po dohode s obecným úradom a školou sa
nám prvý krát naskytla možnos trénova a
hra zápasy v telocvièni. Ve¾ké priestory po
drobných úpravách , nám umožòujú postavi
7 stolnotenisových stolov, za ktorými sa
poèas tréningu vystrieda aj 30 hráèov. Túto
možnos využívame dva krát v týždni na
tréningy a raz na majstrovské zápasy.
So žiakmi sme sa zaèali zúèastòova aj
okresných turnajov, kde môžu nabera cenné
skúsenosti a tak sa porovna so svojimi
rovesníkmi. Na turnaji veteránov v Ružomberku sa zúèastnili pán Anton Lisý a Alexander Kusý, kde vo svojej kategórii sa Anton
Lisý umiestnil na peknom treom mieste.
Poèas vianoèných sviatkov sme v našej
telocvièni usporiadali vianoèný turnaj za
ve¾mi zhoršených podmienok , lebo poèas
týchto dní sa v telocvièni nekúrilo. Zúèastnilo sa na òom nemálo záujemcov o stolný
tenis.
Umiestnenie žiakov:
1. miesto Šimon Rak, 2. miesto Pavol Ambrózy
ml., 3. miesto Daniela Krajèiová

Umiestnenie dospelí:
1. miesto Jaroslav Grajko, 2. miesto Róbert Kusý,
3. miesto Pavol Ambrózy st., 4. miesto Ján Rusina,
5. miesto Blažej Rak

Po nároènom turnaji nám ve¾mi dobre
padli peèené bobrovecké droby, ktorými nás
pohostili pán Roman Frian a Martin Lisý
v klubovni ŠK .
J. Grajko
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