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VIANOCE 2007

Èíslo 7

Roèník: XI.

Vážení obèania,
v týchto dòoch opä k nám prichádza èarovná atmosféra Vianoc.
Tešíme sa všetci, mladí i tí, skôr narodení, z nádherného sviatoèného
ticha, v ktorom sme si tak blízki. Každému z nás èoraz viac záleží na
priate¾och, na blízkych a úcta k rodine nadobúda väèší rozmer. V
èase adventu sa stávame akoby lepšími, oživujeme tradície našich
predkov a snažíme sa èo najviac navzájom si spríjemni tieto
chvíle.
H¾adanie vhodných darèekov svojim blízkym, nákupy, upratovanie, varenie, peèenie, zdobenie vianoèného stromèeka, domov
naplnený vôòou ihlièia, medovníkov - to všetko sú Vianoce.
Žijú však medzi nami aj ¾udia, ktorí netúžia po darèekoch, ale majú skromné želanie, aby
aspoò po tieto dni nezostali sami. Nezabúdajme poèas týchto sviatoèných dní na rodièov, starých
rodièov, na opustené deti a na všetkých príbuzných.
Majme na pamäti, že sú medzi nami i takí, ktorí si musia presne spoèíta, èo si budú môc
dovoli, v èom sa budú musie uskromni a èo si budú musie odoprie. Aj takéto sú Vianoce.
Tešme sa z každej malièkosti. Z každého úprimného úsmevu, vèas podanej ruky. Prežime
podmanivú vianoènú atmosféru umocnenú láskou, šastím, pokojom a nádejou. Za sviatoèným
stolom spojme svoje dlane, rozkrojme jabåèko ako symbol zdravia, sily, dlhovekosti, múdrosti a
mladosti. Ak vyèaríme na tvári úsmev, srdcia nám pookrejú a poïakujeme sa za všetko, èo nás
postretlo, možno i prekvapilo a potešilo. Ïakujme aj za tú najmenšiu pomoc.
Dovo¾te mi, vážení obèania, aby som vám poprial pokojné a radostné prežitie blížiacich sa
vianoèných sviatkov a v nastávajúcom novom roku 2008 vám zaželal ve¾a zdravia, šastia, lásky,
spokojnosti a úspechov v osobnom aj v pracovnom živote.
Starosta

Dar Vianoc
Vianoce sú prekvapením, ktoré Boh pripravil
¾uïom. Živý a všemohúci Boh ukazuje plnos svojho
milosrdenstva tým, že sa stáva celkom malým a slabým.
Stvorite¾ sa odovzdal svojmu stvoreniu, aby mu
dokázal: „Pozri sa, nechcem ti urobi niè zlé.“ Boh chce
takto ukáza a presvedèi nás, že je Láska.
Nech nás oslava narodenia Pána naplní pravou
radosou, nech nám prinesie pokoj a lásku.
Požehnané dni sviatkov a Božiu blízkos v Novom
roku vyprosuje
Peter Bolibruch, správca farnosti
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Vianoèné medovníèky
Málokto si vie predstavi Vianoce bez voòavých medovníèkov. Nie je to moderný zákusok,
ale tradícia stará nieko¾ko storoèí.
Zmenám podlieha len ich zdobenie a možno tvary.
V kalendári Pútnik svätovojtešský som objavila recept na
Toèený slivkový medovník:
Suroviny:
600 g hladkej múky, 5 vajec,
100g masla, 250 g práškového
cukru, 4 lyžice medu, 1 kávová
lyžièka sódy bikarbóny, 1 kávová
lyžièka mletých klinèekov.
Plnka:
500 g slivkového lekváru, 200 g
hrozienok, 250 g orechov.
Postup:
Múku, 4 vajcia, zmäknuté maslo
a ostatné prísady spracujeme na
hladké cesto. Rozdelíme ho na tri
èasti a dáme na 2-3 hodiny do
chladu.
Každú èas rozva¾káme, natrieme lekvárom, posypeme hrozienkami, posekanými orechmi, stoèíme a položíme na vymastený
plech. Boky natrieme olejom, aby
sa nezlepili. Povrch natrieme rozš¾ahaným vajcom. Peèieme pomaly.
Ako alternatívu môžeme zvoli aj
formu rezov. Na rozva¾kané cesto
dáme plnku, nestáèame, ale
vrstvíme.
A.O.

Bobrovecké jedlo ïaleko za morom
Keï odíde mladý èlovek z domu a varí si jedlo, na ktoré bol
doma zvyknutý, nie je to žiadna zvláštnos. Keï si však niekto,
kto sa narodí v cudzine, spomenie na jedlo, ktoré varila jeho
stará mama, je to naozaj zriedkavé. Tou starou mamou bola
Marta Blahunková, rodená Mašurová, ktorá opustila rodný
Bobrovec viac ako pred 100 rokmi.
Artúr Machaj, ktorý sa narodil 22. júna 1927 v USA si spomenul, žeby svoje 80. narodeniny mohol oslávi bobroveckým
jedlom drobami. Manželka talianskeho pôvodu, bola s ním 2 - 3
dni v Bobrovci, vari droby sa však nenauèila. Tak sa musel
chyti do varenia sám Ako mu to šlo aj s manželkou, ktorá sa
pridala svedèia fotografie O varení drobov píše vo svojom
anglickom liste: „I tis hard work. It took us 4 hours to make and
cook. The drobi taste very good delicious šmakuje.“ ( Je to ažká
robota, trvalo nám to 4 hodiny, droby sú ve¾mi chutné) Zanesiem
aj asi 300 km vzdialenému 92 roènému ujèekovi Jankovi. Aby si
pripomenul na svoj bobrovecký pôvod.
Potvrdilo sa tak príslovie, že láska k rodnej obci starých
rodièov, ide cez žalúdok.
Jozef Tomko

• Manželia Machajovci pri varení bobroveckých drobov

Poïakovanie
Darcom krvi
Úprimne chceme poïakova
aj tento rok ¾uïom, ktorí
ochotne darovali najvzácnejšiu tekutinu, svoju krv.
Väèšinou nevedia komu
poputuje, a napriek tomu
idú.
ÏAK U J E M E
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Po z v á n k a
Dòa 13. 12. 2007 od 14.00 - 17.00 hod. sa uskutoèní
v ZŠ Bobrovec, vianoèný predaj výrobkov našich žiakov,
na ktorý vás touto cestou srdeène pozývame.

PRAJEME VÁM ŠASTNÝ NOVÝ ROK,
ABY VÁM VYŠIEL KAŽDÝ KROK,
ABY STE MALI VŠETKÉHO DOS,
A TO AJ DRUHÝM PRE RADOS.
KRÁSNE SVIATKY VIANOÈNÉ
EŠTE KRAJŠÍ NOVÝ ROK.
POŽEHNANÝ KAŽDÝ DEÒ
A BEZPEÈNÝ KAŽDÝ KROK.
PRAJÚ ŽIACI

Vianoce, Vianoce
prichádzajú...
Zasnežený kraj nám èi chceme,
èi nie, pripomína Vianoce.
Kalendár nám však hovorí, že
je ešte dos èasu. Treba preži
Advent, èas èakania na príchod
Spasite¾a.
V tomto období, na jeho príchod pripravujeme nielen svoje
duše, ale aj svoje domovy a všetko
èo patrí k Štedrému veèeru a sviatku Jeho narodenia.
Atmosféra Vianoc visí v posledných dòoch Adventu tak povediac vo vzduchu a preto sme sa
rozhodli umocni ju v nede¾u 16.
decembra o 14.00 hodine v
priestoroch kultúrneho domu,
predvianoèným podujatím:
Vianoèným koncertom našej
dychovky a malým vianoèným
trhom, ponúkajúcim oblátky, med,
medovinu, vianoèné svieèky, vianoèné aranžmány, ozdoby na
stromèek, medovníèky, milé, drobné darèeky, ruèné práce...
K tomu sa pridá aj malé obèerstvenie, v ktorom nebudú chýba
bobrovecké droby, uvarené v reštaurácii na štadióne.
Urbárske spoloèenstvo na ná-

dvorie kultúrneho domu prinesie aj
pozdrav z našej hory - na predaj vianoèné stromèeky. Po prvý raz robíme v našej obci takéto predvianoèné podujatie a dúfame, že sa
bude páèi a tradícia sa uchytí
a prenesie aj do ïalších rokov.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport
a sociálne veci.

Krásna tradícia
2007.
Èím máme ïalej
od mladosti
tým máme bližšie
ku radosti
Tá rados príde
každým rokom
na jeho konci
s bielym krokom
V jaskyni Azachových stád
v jaslièkách na slame
zaplakal prvý krát
Boží syn
Tešme sa spolu
s tradíciou
na JEHO znovuzrod
v našich chrámoch
v našich domovoch
v našich srdciach
v našich tradíciách
.... a
plesajme
Ježiška v jaslièkách
Privítajme
Jozef Vèela
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Jaslièky
(poviedka)
Zvládnu pä detí, to dá zabra
každej mame. Musí by vynaliezavejšia ako jej ratolesti. Poznám
takú rodinu. Deti za nieko¾ko hodín
samostatnosti premenili obývaèku
na bojové pole.
Èo s nimi? Ako usmerni ich
energiu, hútali rodièia. V Levoèi na
púti mama kúpila drevené jaslièky.
Keï sa deti pýtali, kde je Ježiško,
dostali takúto odpoveï:
„A to by ste chceli, aby Ježiško
ležal na tom tvrdom dreve?
Potrebujeme ich nieèím vystla.
Potom sa možno objaví aj Ježiško a
¾ahne si do nich.“
„Ale èím ?“ pýtali sa deti, „èím ich
vystelieme?“
„Èo má Ježiško najradšej?“ Pre
zmenu sa pýta mama.
„Najradšej má dobré deti,“ trafili
hneï na prvý raz.
„Správne. A èo robia dobré deti?“
Jeden cez druhého odpovedali:
„Nerevú, neskáèu, nerozhadzujú
hraèky, poèúvajú, neohadzujú sa
zemiakmi, nekváèu druhých za
vlasy, neutierajú si nos do rukáva...“
„Staèí, vidím, že ve¾mi dobre
viete, èo nemáte robi. No viete, èo
by ste mali robi? Vo¾ajako ste
stíchli. Dohodneme sa na tom, že to

Trojkrá¾ový vinš

budú dobré skutky a nimi vysteliete
Ježiškovi jaslièky.“
„To sa nedá,“ ohlásil sa jeden
šarvanec.
„Ale dá,“ vysvet¾uje trpezlivo
mama, „každý dobrý skutok
premeníme na nieèo mäkké a
vložíme do jaslièiek. No a teraz
vymenujem, ktoré dobré skutky by
ste zvládli...“
Jaslièky položili v izbe na èestné
miesto a pomaly do nich pribúdalo:
kúsok stužky, nieko¾ko pierok,
farebné nitky, sušené kvietky, pár
stebiel trávy, chumáèik vaty...
Na Štedrý deò ráno položili deti
jaslièky pod stromèek a èakali, èo
bude. Keï po veèeri odkladali zo
stola a nosili do kuchyne, zazvonil
zvonèek.
„Ježiško, Ježiško prišiel!“ s krikom sa hrnuli do izby. A zrazu
nastalo ticho.
Rodièia už z dverí videli sedie a
k¾aèa deti okolo jaslièiek,
v ktorých ležal usmievavý Ježiško.
„A predsa k nám prišiel.“
„Pozrite ako sa usmieva, je mu
mäkuèko.“
„Vidíš, je mu u nás dobre.“
Až potom prišli na rad darèeky,

ktoré ich èakali pod stromèekom.

Vinšujeme vám Troch krá¾ov,
aby ste mali celý rok
Z hojnosti ich darov:
z múdrosti, obetavosti,
pokory, vytrvalosti,
bohatstva aj zo štedrosti.
Od Troch krá¾ov po
Hromnice,
od Popolca po Turíce
a potom až do Vianoc.
A. O.

A. Olšovská

Pozvánka

POZVÁNKA

V pondelok 17. decembra pozývame èlenov krúžku
aranžovania, èlenky ZO JDS, šikovné dievèatá a
vôbec všetkých záujemcov

na divadelné predstavenie

o Vianoèné

aranžovanie.

Podujatie sa bude robi postupne
od 14.00 do veèera.
Príïte pod¾a toho ako vám to èasove vyhovuje.
Prineste si všetko s èím by ste chceli robi a èím
pekným si chcete ozdobi svoj domov
(napríklad: zeleò nie smrek, lebo rýchlo opadne,
svieèky, svietnik, tanierik, košíèek, stužky, ozdôbky,
rozhodne plastelínu, florex, drôtik, šišky, orechy...).
Uvidíte, že tým mnohých potešíte.
Pri robení budete ma
odbornú pomoc a tak sa vám všetko podarí.

,,F A R A O N I“
VESELOHRA
Autor : Olexij Kolomijec
Réžia : Jaroslav Pažitný
Uèinkujúci : Bobroveckí ochotníci
Kde : Kultúrny dom v Bobrovci
Premiéra : 26. 12. 2007 na Štefana
Repríza : 06. 01. 2008 na Tri krále
Sledujte miestny rozhlas
a informaèné plagáty.
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POZVÁNKA

Pf 2008

. . . každý deò sa nieèo zaèína
každý deò sa nieèo konèí . . .
Polnoèné rozlúèenie so starým rokom
a privítanie nového roku
1. 1. 2008 o 0. 30 hod. na námestí.
Pozvanie prijmite od starostu a poslancov OÚ.

Dobrá novina
Prvá adventná nede¾a nás vtiahla do
krásneho obdobia voòajúceho kapustnicou,
koláèikmi a medovníkmi. Obdobia kedy sa
máme snaži by k sebe lepší, milší a viac si
navzájom pomáha. Do èasu Vianoc sviatkov pokoja, požehnania a radosti z narodeného Spasite¾a.
Takúto rados vám už pravidelne poèas
11. rokov prinášali aj deti s Dobrou novinou.
Nebude tomu inak ani tento rok.
Do ulíc ohlási Božie narodenie a
zablahožela všetko najlepšie do Nového roka
výjdu 29. 12. 2007
Tento rok poputuje zbierka z Dobrej noviny
pre deti, ktoré sú nie len sociálne, ale aj telesne
postihnuté.
Hoci vieme, že ži s postihnutím nie je
jednoduché ani u nás, no život s postihnutím v
rozvojových krajinách je neporovnate¾ne
nároènejší. Celkom tu chýba solidárny,
sociálny a zdravotný systém. Aj vïaka tomu sa
¾udia s postihnutím dostávajú do bludného
kruhu chudoby. Až 80 % ¾udí s postihnutím
žije v rozvojových krajinách, väèšina v
extrémnej chudobe. Títo ¾udia a ich potreby sú
na okraji záujmu.
Preto si nenechajme zatvorené srdcia a dvere.
Myšlienka na záver: „ Boh môže urobi
ove¾a viac než to, o èo ho môžeme poprosi
alebo èo si môžeme predstavi. Musíme však
robi to, èo je v našich silách, „
Sv. Vincent Palloti

eRko Hnutie kresanských spoloèenstiev detí
Od 1. 11. 2007 do 31.1.2008 môžete prispie
zaslaním DMS organizácii eRko Hnutie kresanských spoloèenstiev detí a ich projektu „Dobrá
novina“.
Staèí odosla SMS správu s textom DMS
DOBRANOVINA na èíslo 877.
eRko je detská organizácia, ktorej poslaním je
pomáha pri formovaní detí na dospelé kresanské
osobnosti, schopné kvalitným osobným životom
prispieva k rozvoju spoloènosti, v ktorej žijú. eRko
od roku 1995 organizuje kolednícku akciu Dobrá
novina, ktorá je spojená so zbierkou pre potreby ¾udí
v núdzi v rozvojových krajinách. Do posledného
roèníka Dobrej noviny sa zapojilo 20 699 detí a 4 790
dobrovo¾níkov v 962 komunitách, ktorí vyzbierali
16 934 012 Sk.
Dobrá novina podporuje rozvojové projekty na
africkom kontinente urèené najslabším a najohrozenejším (deti, rodiny v núdzi, postihnutí), ktoré
sú zamerané na uspokojenie základných ¾udských
potrieb (pitná voda, vzdelanie, dodržiavanie ¾udských práv, zdravotnícka starostlivos), vychádzajúce
z miestnych potrieb a kultúry, so silným rozvojovým
aspektom a dlhodobou perspektívou.
Získané finanèné prostriedky budú použité na
rozvojové projekty partnerských organizácií, ktoré
sú vopred komunikované a spracované projektovým
referentom Dobrej noviny. Po schválení komisiou
Dobrej noviny sú finanèné prostriedky uvo¾òované
pod¾a èasového harmonogramu rozvojového
projektu spravidla v roèných splátkach.
Cena DMS je 30 Sk, z ktorej príjemca Vašej
pomoci obdrží 96%

Ïakujeme!
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Vianoèná èiastoène mozaiková krížovka 2007

Tretia èas tajnièky je ukrytá v kosoštvorcových políèkach. Do trojuholníkových a kosoštvorcových políèok vpisujte jedno písmeno.
Pomôcky: Amur, árieta, skalár
VODOROVNE: A. Samec kozy (hovor.) - Východoslovenské oceliarne - opak dobra západoukrajinské mesto. - B. Chem. Znaèka jódu - prvá èas tajnièky - kyslík. C. Síra
- kyslík - pory¾uj - hliník - predložka (2. Pád) - astát - MPZ Ecuádoru, Rakúska a
Švédska - vanád - predložka.- D. Podraz - zviazané (èes.) - angl. Pozdrav.- E. Ženské
meno - otec (fam.) - svetový výrobca obuvy (bez mäkè.) - na termín (lat.).- F. Rádium zves, zlož (bez dåžòa) - Lora bez samohlások - deviata hodina (lat.) - slovenský zápor.
- G. Menšia ária - predložka (4. P.) - akvarijná rybka i fyz. Velièina. - H. Príslovka
spôsobu - tretí tón v stupnici - Adrian (expr.) - dusík - hlavné mesto Južnej Korey spojka - èasti týždòa. - I. Lieèivá rastlina - druhá èas tajnièky - biblický vrch v
Jeruzaleme. - J. Rudolf (dom.) - neurèitý (èísl.) - lalok (skr.) - nie stará. - K. Ženské
meno - citoslovce povzdychnutia - rímska štvorka - tekutý výažok získaný varením.
ZVISLE: 1. Tón C znížený o poltón - pracovníci pri poèítaèi. - 2. Èernoch po rusky získaj výažok varením - východosibírska rieka. - 3. Podobnos - nem. Zámeno - ve¾ké
drevené nádoby. - 4. Urob ostrým - pred (lat.) - Akadémia vied - francúzsky zápor. - 5.
Žily (anat.) - nebdejú - populárna angl. Princezná. 6. Urobím - èistiaci prostriedok na
podlahy. - 7. Obanuj (hovor.) - tel. Postoj - vlastných oèiam - 8. Ženské meno - (bez)
obmedzenia - priblíži, zníži. - 9. Vojenská hosnos (nem. Bez koncovky) - dovez. - 10.
Osobitne - mravný základ (gréc.) - uchytilo, vzišlo. - 11. ¼udia bez odbor. Vzdelania starší kanad. Spevák - franc. Èlen - Slovenské národné divadlo. 12. Vložila tkaním Alana (fam.) - patriaci Diovi. - 13. Nenároèná obilnina - pochádzajúca z vody - èes. Tel.
Stanica. - 14. Doprav. Prostriedok - lekár zvierat.

Vianoèné pranostiky
Keï v decembri mrzne, sneží,
úrodný rok za tým beží.
Ako Vianoc obielia stromy
snehom, tak ich jar obsype
kvetom.
Štedrý veèer jasný každému
je milá, dá vraj Pán Boh vína,
požehná v obilí.
Lepšie sú vianoce treskúce
ako teèúce.
Ko¾ko sa ukáže sneh pred
Vianocami, to¾ko bude trva
po Vianociach.
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