Ozvena z Bobrovca 1/2022

ROČNÍK:

XXVI.

JANUÁR-FEBRUÁR-MAREC

Číslo 1

Karneval v Bobruške
Veľkí, malí, pekne v rade, predstavili sa nám
v promenáde, poskrývaní za maskami, nespoznali
seba samých.
Bolo počuť smiech a tanec, fašiangový harmatanec, princezné a rytieri, chrobáčiky leteli na najkrajší bál, na Bobruškin karneval.
Po období Vianoc a Troch kráľov zavítal aj do našej materskej školy fašiang. Spolu s deťmi sme si rozprávali o jednotlivých zvykoch v našej obci, o období
fašiangov, kedy nastáva, prečo ho oslavujeme, prečo
je sprevádzané hudbou, spevom, tancom a veľkou zábavou.

Napriek zložitému obdobiu sa nám podarilo zorganizovať v materskej škole karneval a vyčariť tak
deťom na tvárach úsmev. Všetci sa prezliekli v tento
krásny deň do masiek a od rána sme sa zabávali, súťažili, spievali a tancovali. Spoločne sme si na jednotlivých triedach pripravili občerstvenie a strávili sme tak
spoločne nezabudnuteľný deň plný smiechu a radosti.
V nasledujúcom
čase budú mať rušné obdobie deti plniace povinné predprimárne vzdelávania. Vďaka uvoľneniu opatrení sme im
zorganizovali v mesiaci marec lyžiarsky výcvik, v apríli plavecký výcvik a na začiatku
mája si otestujú, aké to je stráviť pár dni bez svojich

rodičov na škole v prírode. Veríme, že každá jedna
akcia bude plná zábavy,
smiechu a príjemne strávených chvíľ a deti budú
mať nezabudnuteľné zážitky, ktoré ich vyprevadia na
cestu do základnej školy.
Nakoľko aj tento školský rok ovplyvnili nariadenia ohľadom pandémie, časté karantény a zatvorené
triedy, nie je možné zorganizovať klasickú akadémiu ku Dňu rodiny, preto sme sa rozhodli pri-

praviť malú akadémiu v mesiaci jún, kde vystúpia všetky deti materskej školy v kultúrnom
dome a pri tejto príležitosti sa rozlúčime aj s deťmi plniacimi povinné predprimárne vzdelávanie, kde im slávnostne odovzdáme aj Osvedčenie.
Rodičia a starí rodičia detí sú srdečne vítaní.
Tešíme na spoločné stretnutia.

M.J.
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Malí konštruktéri
V našej Bobruške sa stále niečo deje. Za dverami
Mravčekovej, Lienkovej, Motýlikovej, Včielkovej a
Svetluškovej triedy sa skrýva niečo čarovné. Sú to
detské úsmevy. Deti sa tešia z maličkostí, poteší ich,
ak sa im niečo podarí, ak niečo nové spoznajú. Prvý
polrok školského roka 2021/22 sme sa vybrali cestou
technického vzdelávania. Projekt Malí konštruktéri podporila Nadácia Volkswagen Slovensko sumou
2500€. Je naším dlhoročným partnerom.
Za finančné prostriedky sme nakúpili skladačky,
stavebnice, pomôcky. Nové pomôcky sa stali súčasťou ranných hier a vzdelávacích aktivít. Naučili sme
sa s pomôckami hrať, tvoriť, používať ich. Pri hre
deti získali veľa nových zručností a skúseností.
Veľmi sa potešili z drevenej železnice, z ktorej
postavili dvojposchodovú dráhu s mostami, semaformi, žeriavom, pristávacou plochou na helikoptéru.
Balančné kamene preverili ich zručnosť a trpezlivosť. Drevená dúha sa stala zdrojom nových inšpirácií. Zaujímavou pomôckou boli geometrické telesá
z odoberateľnou stenou. Deti ich plnili rôznymi materiálmi a tým získavali prvé poznatky s objemom.
Veľkou zábavou boli pomôcky na experimentovanie.

Nádoby naplnené tekutinami dvoch farieb umožňovali pozorovať proces zmiešavania farieb. Ako je to
možné? No predsa ako v tlačiarni. Tiež do nej dávame len tri základné farby a obrázok je plný farieb.
Najväčšia radosť patrila veľkej Polykarpovej stavebnici. Stavebnica obsahuje kolesá, spojovacie tyče,
rebríky, z ktorých sa môže stať dom, hrad, auto, loď.
Záleží na detskej fantázii. Stavebnica je vynikajúcou
pomôckou na cvičenie. Deti môžu liezť, podliezať,
preliezať, šmýkať sa. Preverí ich obratnosť. Poslednou veľkou stavebnicou boli molitanové geometrické tvary. Sú skvelé na rôzne stavby podľa predlohy
alebo fantázie. Zahrajú sa s ňou veľkí i malí. Hravou
formou sa naučia pomenovávať geometrické tvary a
začlenia ich do slovníka používaných slov. Konštruovanie vyžaduje pomoc kamaráta. Pri hre musia spolupracovať, rozdeliť sa. Rozvíjajú sa priateľské vzťahy.
Všetky zakúpené pomôcky majú mnohostranné
využitie, sú súčasťou zásobníka didaktických pomôcok pre materskú školu a všetky deti na ich zábavné
vzdelávanie. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovensko za ich podporu.
L.K.
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Základná škola
V školskom roku 2021/22 prišla opäť druhá
vlna pandémie COVID-19. Školy sa riadia Školským semaforom, ktorého cieľom je udržať bezpečné
prostredie v školách. Rodičia dostali možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom
prostredí. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka žiak zostal doma a žiaci, ktorí boli
v úzkom kontakte s takýmto žiakom počas obdobia
2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých
klinických príznakov, išli do karantény na 10 dní.
Vyučovanie sa prerušovalo len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Žiaci sa vzdelávali dištančne –
online. Od 25. januára sa karanténa skrátila na 5 dní.
Tí, ktorí si uplatnili výnimku z karantény, sa vzdelávali hybridne, to znamená pani učiteľka zapla počítač, dataprojektor a deti boli akoby priamo v triede.
Videli a počuli všetko, čo sa v triede dialo, zapájali sa
priamo do vyučovania. Od 28. februára sa karanténa
úzkeho kontaktu v triede zrušila, pokiaľ žiaci neprejavujú príznaky ochorenia, avšak musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom (prípadne rúškom) po
dobu 10 dní.
Aj napriek zložitej pandemickej situácii sa naši
žiaci zapájali do súťaží a mnohí z nich dosiahli veľmi
pekné výsledky.
Informatická súťaž iBobor
Tento školský rok sa do online informatickej súťaže i-Bobor zapojilo až 46 našich žiakov. Niektorí súťažili v škole, niektorí kvôli karanténe doma. 13 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii.
V najmladšej kategórii Drobci (2.-3. ročník) sa
úspešnou riešiteľkou stala Natália Janíková z 2.B,
ktorá porazila 86,72% súťažiacich.
V kategórii Bobríci (4.-5. ročník) sa najlepšie darilo Sofii Rusinovej z 5.A (prekonala 96,56% súťažiacich). Ďalšími úspešnými sú Dorota Blaščíková
z 5.B a Nina Močiliaková z 5.A (obe 91,65%), Ján
Burger z 5.A, Zuzana Kyzeková z 5.A, Kristína
Machajová z 5.B a Andrej Vrabec z 5.B (všetci
zhodne 85,79%).
V kategórii Benjamíni (6.-7. ročník) máme
dvoch úspešných riešiteľov: Lucia Rusinová zo 7.A
(93,69%) a Timotej Labaška zo 6.A (91,43%).
Ekoposter
V novembri sme sa so žiakmi 6.A a 8.A triedy zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže EKOPOSTER, ktorej cieľom bolo podnietiť žiakov, aby mysleli, videli a konali ekologicky.
Súťaž dala priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej
krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a
podporovala kolektívnu prácu žiakov.
Z kategórie 5. - 6. ročník sme do súťaže vybra-

li prácu s názvom WELLNESS HOTEL SLOVENSKÉ LESY, ktorú spracovali žiaci 6.A triedy:
Gondová Simona, Šúlek Andrej, Tomková Kristína.
Z kategórie 6. – 7. ročník – sme do súťaže vybrali prácu NAŠA PLANÉTA V MINULOSTI
A V SÚČASNOSTI, ktorú spracovali Dančová
Zuzana, Jurkovičová Alica, Kunová Simona, Poproč
Patrik, Veselovská Vanesa.

***
Geografická olympiáda (50. ročník)
- školské kolo bolo realizované online formou
vybranými žiakmi z každého ročníka na druhom
stupni. Olympiáda sa uskutočnila 24. 11. 2021 v počítačovej učebni. Test školského kola bol pre kategórie
E,F,G sprístupnený 24. novembra. Celkovo v každej
kategórii mohli žiaci získať 100 bodov. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 90 minút. Úspešným
riešiteľom sa stal ten žiak, ktorý dosiahol 55 bodov. Z
každej kategórie postúpili prví traja žiaci, ktorí získali
najvyšší počet bodov.
V kategórii G–5. roč. súťažili: Dorota Blaščíková, Victor Jílek, Matej Válek, Filip Pieter, Andrej
Vrabec, Ronja Grittersová, Nina Močiliaková a Sofia
Rusinová. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia, ale na
okresné kolo postúpili: 1. miesto Dorota Blaščíková, 2. miesto Ronja Grittersová, 3. miesto Andrej
Vrabec.
V kategórii F–6.-7. roč. súťažili Viktória Spišiaková, Simona Gondová, Andrej Šúlek, Anna Hriadelová, Juraj Vrabec. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia,
ale na okresné kolo postúpili: 1. miesto Spišiaková
2. miesto Gondová a 3. miesto Šúlek.
V kategórii E-8.-9. roč. súťažili : Šimon Janík, Filip Močiliak, Ján Beťko, René Rusina, Simona Kunová. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia, ale na okresné
kolo postúpili: 1. miesto Šimon Janík, 2. miesto
Filip Močiliak a 3. miesto Ján Beťko.
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Dňa 17.2. 2022 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády opäť online formou.
Všetci žiaci, ktorí postúpili zo školského kola na
okresné kolo sa stali úspešnými riešiteľmi.
EXPERT geniality show
Po prvýkrát sme sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Súťaž
sa konala 30.11.2021 v papierovej verzii pre žiakov,
ktorí boli v škole a vo verzii online pre žiakov, ktorí
v škole nemohli byť. Pätnásť našich žiakov súťažilo
v dvoch rôznych témach. Piataci a šiestaci mali témy
dané:
• Ako funguje svet – geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika, dopravná výchova.
• Päť jazykov kultúry – slovenský jazyk, anglický
jazyk, dejepis, výtvarná výchova a hudobná výchova
Starší žiaci si vybrali dve témy zo šiestich ponúkaných:
• Od Dunaja k Tatrám - slovenské dejiny, umenie,
šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci.
• Mozgolamy - logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie.
• Svetobežník - fyzická geografia, humánna geografia.
• Tajomstvá prírody - biológia, fyzika, astronómia,
chémia.
• Do you speak English? - čítanie, bežné výrazy,
gramatika, reálie.
• Góly, body, sekundy - história a druhy športu, rekordy, olympiády, športovci, fyziológia tela športovcov, strava.
Traja naši žiaci sa zaradili medzi 25% najúspešnejších súťažiacich z celého Slovenska získali titul
TOP EXPERT. Sú to piatačky Dorotka Blaščíková
a Ninka Močiliaková. Ôsmak Filip Močiliak sa dokonca umiestnil na vynikajúcom 3. mieste v rámci
Slovenska.
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ta Blaščíková, Ján Oliver Burger, Jakub Kuna a
Matej Válek a siedmaci Ľuboš Kubeš a Martina
Spišiaková. Postupové kolo sa uskutoční v marci.
Boj proti drogám
Z dôvodu pandemickej situácie sa aktivity zamerané na protidrogovú prevenciu presunuli z mesiaca
november, ktorý je mesiacom Boja proti drogám na
december.
Žiaci 6.-9. ročníka vypĺňali dotazník na diagnostiku stavu vedomostí a skúsenosti s drogou. Pozitívne
bolo zistenie, že až 96% žiakov vyjadrilo názor, že
nelegálne drogy sú veľmi škodlivé, návykové a nevyskúšali by ich. Na otázku, odkiaľ získavajú najviac
informácií o drogách, uviedli najčastejšie internet, televíziu a v škole v rámci predmetov a prednášok.
Ďalšou aktivitou
boli prednášky v spolupráci so špeciálnou
pedagogičkou. Žiaci boli oboznámení
s definíciou drogy,
druhmi závislostí a
ich následkami na
ľudský život a zdravie.
Poslednou aktivitou bola tvorba plagátov na hodinách
výtvarnej výchovy.

Olympiáda ľudských práv – školské kolo
sa uskutočnilo 7. 12. 2021 v rámci hodiny občianskej náuky. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Keďže 8.A bola v čase konania školského kola
v karanténe, tak sa do súťaže zapojili len deviataci.
Na delenom 1. mieste sa umiestnili Zuzana Hamráková a Gabriel Zich. Na 2. mieste Natália Srdošová
a na 3. mieste Ján Beťko. Táto súťaž nie je postupová.

Prednášky spojené s besedou boli realizované 20. 1. 2022 v spolupráci s CPPPaP z Lipt. Mikuláša pani Glutovou a pani Frajtovou v triedach
5.A, 5.B, 6.A, 7.A. V každej triede boli dve vyučovacie hodiny a venovali sa nasledujúcim témam:
v 5.A, 5.B a 6.A to bolo násilie a šikanovanie na
školách. V 7.A sa venovali prevencii látkových a
nelátkových závislostí. Rozhovormi so žiakmi zisťovali, či sa žiaci stretli so šikanou a kyberšikanou
a či vôbec rozumejú, čo vlastne šikana a kyberšikana
je a hlavne, ako sa proti nej brániť a ako postupovať, ak by sa s ňou stretli. V prednáške o látkových
a nelátkových závislostiach sa tiež prostredníctvom
prezentácie a rozhovoru snažili zistiť postoje a názory žiakov na danú tému. Na záver prednášok žiaci vypracovali plagát k danej téme, aby si čo najviac
uvedomili a zopakovali, čo sa na prednáškach naučili.

Pytagoriáda – školské kolo sa konalo 8. a 9. 12.
2021 Úspešnými riešiteľmi sa stali tretiaci Tomáš
Kuna, Juliana Kellová, Michal Birvoň, Michaela Lisá a Natália Mliečková, štvrtáci Juraj Dančo,
Michal Kello, Daniel Krajči, Jakub Válek, Viktória Kratková, Tamara Jurášová, Karolína Kello
a Ema Mateášová, piataci Sofia Rusinová, Doro-

Okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9 sa uskutočnilo online 26.1.2022. Zúčastnili
sa ho traja naši piataci. Dievčatá Dorotka Blaščíková
z 5.B a Ninka Močiliaková z 5.A vyriešili všetky úlohy bezchybne na plný počet bodov a umiestnili sa na
1. mieste. Úspešným riešiteľom sa stal aj Janko Burger z 5.A.
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ky. Veľká vďaka patrí pánovi učiteľovi Porubskému,
ktorý nám zabezpečil všetko, čo sme potrebovali.
Síce zo zdravotných dôvodov lyžiarsky výcvik nedokončil, ale duchom bol stále s nami na svahu.
Ďakujeme za úžasný zážitok plný zábavy a smiechu”.
Emma Kmeč, 8.A
Žiacke projekty

Lyžiarsky výcvik
V týždni 14. 2. - 18. 2. 2022 sa žiaci siedmeho,
ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili lyžiarskeho
výcviku v Ski Centre Žiar - Dolinky. Na výcviku
sa zúčastnilo 40 žiakov, z toho ho dokončilo len 26,
lebo 14 muselo ostať v karanténe pre pozitívne výsledky testov na koronavírus medzi lyžiarmi.
Každý deň ich autobus spred školy o 8:30 h.
odviezol do Žiaru a o 9:00 h. už stáli na svahu.
Hneď po príchode absolvovali precíznu a účinnú rozcvičku v podobe rôznych aktivít pod vedením pani učiteľky Brnovej. Následne sa rozdelili do troch skupín podľa úrovne lyžovania.
Slnečné počasie im dodávalo energiu, keď už
nevládali. Lyžovanie každý deň ukončili okolo
13. hodiny a potom sa autobusom dopravili do neďalekého hotela Spojár, kde pre nich pripravovali obedy.
V prvý deň po obede sa prešli v ústí Žiarskej doliny.
Počas celého týždňa sa učili mnoho prvkov a cvikov na lyžiach, ktorými si zdokonalili našu techniku.
V posledný deň absolvovali lyžiarske preteky malého slalomu, ktoré im priblížili reálne lyžiarske preteky.
Lyžiarsky výcvik si všetci veľmi užili. Mnohí
z nich to chceli vzdať, ale vďaka dobrému kolektívu
to zvládli a nakoniec ich bolo ťažké dostať zo svahu.
,,Ďakujeme pani učiteľkám Brnovej, Medlovej
a Maliňákovej za to, že nás naučili stáť na lyžiach a
dopomohli nám k zlepšeniu našej lyžiarskej techni-

anglický jazyk 5.B – My school

biológia – 8.A

geografia 5.A – slnečná sústava
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Z histórie Ozveny z Bobrovca
V decembri 1997 vyšlo prvé číslo obnovených
obecných novín Ozvena z Bobrovca. V tom roku to
bolo prvé aj posledné číslo, v ktorom sme prestavili okrem iného insígnie obce, erb a vlajku. Dvanásť
rokov sa Ozvena vydávala v dvojmesačných intervaloch, potom sa prešlo na štvrťročné vydávanie plus
vianočné číslo. Dvadsaťpäť rokov občanov informujeme o tom, čo sa v obci stalo a čo sa plánuje robiť.
Najviac príspevkov je zo života školy a materskej
školy. Pomenej je príspevkov zo športu, hoci máme
vynikajúcich športovcov a málo je aj zo života spoločenských organizácii. V Ozvene sa zachovajú do
budúcnosti zaujímavé podujatia zo života ľudí, ktorí
v obci žili, tvorili a šírili jej dobré meno.
A. Olšovská

***

Ako prežili rok 2021 dôchodcovia
geografia 5.A – výroba a výbuch sopky

fyzika 7.A – kalorimeter

M. Volajová

Viete, že ...
...pred 630 rokmi (1392) bol na obecnej pečati text:
Sigillum Urbs Majoris Bobrocz.
...pred 70 rokmi (1952) bola postavená budova obecného úradu.
...náš občan Milan Ballo 4. Júna 2021 si v Bratislave
prevzal Cenu ministra za profesionálne pôsobenie v starostlivosti o životné prostredie. Navrhli ho
kolegovia z práce za celoživotné snaženie. Je spo
luautorom knihy Divočina pod Salatínom v kategórii odborno-naučná literatúra.
A. Olšovská

Pandémia zmenila aj pomýlila všeobecne činnosť
a životy ľudí. Nielen členovia Jednoty dôchodcov,
ale všetci dôchodcovia v obci, to pocítili pri obmedzovaní spoločenského života.Výročná schôdza JDS
v Bobrovci bola mimoriadne 20. mája za prísnych
opatrení. Nedalo sa naplánovať veľa podujatí. Letné
uvoľnenie bolo časom na stretnutie pri guláši, čomu
sa ľudia potešili. Kúpeľné pobyty si užilo 6 našich
členov. Brigády na verejných priestranstvách sa zúžili len v blízkostiach vlastných domov.
Okresné podujatia boli zrušené, len prednes poézie, prózy a vlastnej tvorby dostal zelenú. Našu obec
reprezentovala Anna Olšovská s vlastnou tvorbou.
Prešla okresným aj krajským kolom na celoštátnu
prehliadku v Turčianskych Tepliciach. Ďalšiu plánovanú činnosť zrušil v novembri krízový stav. Dúfame,
že lepšie časy nastanú v roku 2022.
A. Olšovská

***

Nezáväzné počasie
Nezvyklé novoročné počasie naznačuje, že tento
rok nebude ako minulý. Predpokladá sa mokrá jar,
potom rýchly nástup leta – teplo a sucho. Pocítime to
aj na úrode. Prekvapia nás prívalové búrky, kedy voda
stečie a málo jej vsiakne do zeme. Musíme si zvyknúť
na výkyvy počasia.
A. Olšovská
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Čo je nové v knižnici
V novembri 2021 získala knižnica v Bobrovci
nový knižnično-informačný systém KIS MaSK2,
ktorý distribuje Slovenská národná knižnica (SNK)
v Martine bezplatne. Tento systém priniesol zjednodušenú katalogizáciu kníh a pri výpožičnom procese umožňuje rýchle a bezchybné snímanie čiarových kódov pomocou čítačky.
Katalogizácia knižnej jednotky prebieha nasledovne:
do každej knihy sa nalepí štítok s čiarovým kódom a následne sa zaznamenajú údaje o knihe do
počítača. Pri katalogizácii sa vždy drží kniha v ruke,
aby sa odkontrolovalo, či sú údaje v knihe zhodné
s údajmi, ktoré sa preberajú z katalógu. Najčastejšie
sa pracuje s katalógom SNK Martin, no v ponuke sú
aj iné katalógy. Z prírastkového zoznamu sa doplnia údaje o spôsobe nadobudnutia konkrétnej knihy
(dar, kúpa, výmena), o dátume jej nadobudnutia, o
jej cene a prírastkovom čísle. Po zosnímaní čiarového kódu sa doplní typ knižnej jednotky a to buď
odborná literatúra pre dospelých, krásna literatúra pre dospelých, odborná literatúra pre deti alebo
krásna literatúra pre deti. Takto spracovaná knižná
jednotka sa stáva súčasťou elektronického katalógu
knižnice.
V knižnici prebieha aj pravidelná revízia knižničného fondu (každých 5 rokov), počas ktorej sa
vyradia zastarané, opotrebované a stratené knihy.
Z tohto dôvodu prosím čitateľov, aby vypožičané
knihy, ktoré už prečítali, vrátili do knižnice.
Knižnica je otvorená v pondelok, stredu a štvrtok od 14:00 h. do 18:00 h. a v utorok a piatok od
13:00 h. do 17:00 h.
A.K.

Kniha o Bobrovci
Počas minulého roku 2021 až do februára roku
2022 boli oslovení mnohí občania, kluby a organizácie, aby nám pomohli pripraviť podklady do
plánovanej knihy o Bobrovci. Veľa podkladov už
bolo pripravených, ale veľa nám chýbalo a plán
bol zaznamenať čo najviac údajov, ktoré by boli
takto uchované aj pre budúce generácie. Ak pôjde
všetko podľa plánu, kniha by mohla uzrieť svetlo
sveta ku koncu roku 2022.
D.G.

Obrázky a príhody
spod veľkého vrchu
Tichučko vchádzaj do chrámu prírody.
S pokorou v srdci, pokojom v duši.
Všetkými zmyslami vetrom vykúzlený.
Mámivú vôňu živice.
Slnečné lúče medzi stromami.
Buď za to vďačný, si tu len na návšteve.
Ona tu bola milióny rokov.
A bude aj keď my tu nebudeme.
No žasni nad géniom.
Maj toto všetko na pamäti keď
vchádzaš do jej brán.
Takýmito peknými slovami začína kniha autora Jána
Hlavču, ktorú je možnosť zakúpiť si aj na obecnom úrade v sume 16 eur. Kniha, ktorú nám autor prezentoval,
je v krásnom obrázkovom prevedení z Bobroveckej
a Jaloveckej doliny.

D.G.
BOBROVEC

niekedy kráľovské mestečko

Villam Sclauonicam Bobrouch

KNIHY
Nielenže nám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi,
ale načrieme s nimi aj do dôb našich predkov.
A TAKÁ BUDE KNIHA

BOBROVEC
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Reťaze sú zakázané

Pozvánka

Psy sú spoločenské zvieratá, ich miesto je pri človeku. Mnohé však strávia celý život na reťazi, osamote bez možnosti pohybu, prístupu k vode a potrave, ošetreniu či úkrytu.
Psy narodené po 1. 1. 2022 už nesmú byť na reťazi vôbec, okrem krátkodobého uviazania psa pod
dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania, všetky ostatné psy musia byť z reťaze pustené najneskôr 1. 1. 2024. Dlhé prechodové
obdobie dáva držiteľom už nadobudnutých zvierat
dostatok času, aby vytvorili svojmu psíkovi vhodné
a bezpečné prostredie, napr. oplotili svoj pozemok. Pre
psy držané na reťazi stále platí: dĺžka reťaze minimálne 2,5 m, otočná karabínka, riadny nastaviteľný obojok a denné púšťanie psa nevoľno (to platí aj pre psy
držané vo voliérach).
D.G.

Koledovanie

***

Každoročne sa naša farnosť spolu s Pavlovou Vsou
zapája do zbierky pre Afriku pod názvom Dobrá novina. Aj napriek situácii, ktorá ovplyvňuje túto dobu,
sa nám podarilo zorganizovať opäť pre nás netradičné koledovanie a tak zvestovať radosť z narodenia
nášho Pána.
Vďaka nám všetkým sa vyzbierala krásna suma:
2 155,- €.
Ako som napísala, koledovali sme pre nás netradične a to po sv. omši 26.12.2021.
Pásmo básničiek a piesní v podaní detí a tiež
animátorov je možné zahliadnuť cez YouTube.
Pán Boh zaplať.
ZO M.H.

Demografia obyvateľstva
k 31.12.2021

Pranostiky:

- V januári hmly privodia mokrú jar
- Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
- Koľko ráz sa v marci hmla zjavuje, toľko hrmavíc na leto prorokuje

stav obyvateľov k 1.1.2021
prisťahovaných
narodených detí
odsťahovaných
úmrtie
stav obyvateľov k 31.12.2021
(z toho ženy – 1023, muži – 969)

1984
37
18
26
21
1992

Evidencia obyvateľstva

Zrnko múdrosti:

Keď niekto uzná, že sa včera mýlil, dokazuje,
že dnes je múdrejší ako včera.
SEUME
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Obrovský slalom pod Lipovcom
Lyžovanie sa jednoznačne radí k atraktívnym, avšak fyzicky pomerne náročným aktivitám. Aj v tomto
prípade platí, že k lyžiarskemu majstrovstvu sa treba
dopracovať postupnými krokmi, ideálne od útleho
detstva.
O toto sa snažia aj členovia Lyžiarskeho oddielu
v Bobrovci. Každý rok, pokiaľ to snehové podmienky
dovolia, usporadúvajú lyžiarske preteky pod Lipovcom od tých najmenších až po najstaršie deti základnej školy. Ani tento rok tomu nebolo inak. Na štart
sa postavilo 37 mladých pretekárov. Poniektorí sa
s lyžami zoznamovali, iným to išlo lepšie. Ale všetci
bojovali o ten najlepší čas. Spestrením boli aj preteky
na lopároch. Ocenení boli všetci. Ako by to aj bolo,
nedostať medailu či nejakú sladkosť. A čerešničkou
na torte bolo počasie, ktoré vyšlo na výbornú. Dobre
sa cítili deti, rodičia aj starí rodičia, ktorí prišli deti
povzbudiť.
škôlka dievčatá
1. Agáta Vydarená
2. Viktória Kello
3. Ela Rusinová
4. Dorota Mičánová
5. Liliana Gregorová
škôlka chlapci
1. Sebastian Lisý
2. Samuel Loffaj
3. Juraj Mateáš
chlapci 1. ročník
1. Jozef Loffaj
dievčatá 1. ročník
1. Sofia Kello
2. Barbora Mateášová
3. Alžbeta Husáková
chlapci 2. ročník
1. Markus Trizna
2. Ondrej Kyzek
3. Martin Roth
dievčatá 2. ročník
1. Sara Corpus
2. Nina Chudá
3. Dana Vydarená

chlapci 3. ročník
1. Gabriel Trizna
2. Tomáš Kuna
3. Michal Šulek
dievčatá 3. ročník
1. Juliana Kellová
2. Tamara Blahušiaková
3. Lilien Labancová
chlapci 4. ročník
1. Michal Kello
chlapci 5. ročník
1. Jakub Kuna
2. Andrej Vrabec
3. Matej Lisý
chlapci 6. ročník
1. Filip Guoth
2. Andrej Šulek

dievčatá 6. ročník
1. Zuzana Kyzeková.

chlapci 7. - 9. ročník
1. Martin Sekan
2. Juraj Vrabec

dievčatá 7. - 9. ročník
1. Kristína Kyzeková
2. Anna Bubniaková
3. Lucia Rusinová

Lopáre:
1. Šimon Válek
2. Martinko Fendek
3. Kristína Váleková
4. Emília Majchlerová
5. Zuzka Frianová
6. Lenka Frianová
7. Juraj Mateáš
8. Anička Hriadelová
9. Zuzka Hriadelová

M.R.
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Rallye Červenec
Skialpinistický klub Skiap Bobrovec, dňa 22. januára 2022 už tradične organizoval kolo Slovenského pohára a zároveň Majstrovstvá SR v skialpinizme, kde účasť v hlavných kategóriách je podmienená
členstvom v SSA. Tento rok to boli zároveň aj majstrovstvá Slovenska. Preteku sa zúčastnilo okolo 70
pretekárov zo Slovenska, Čiech a Poľska.

Popri organizovaní sa niekoľko našich členov
tohto preteku zúčastnilo a najlepšie výsledky z nich
mali:
Marek Machaj – 1. miesto – juniori,
Matúš Danko – 4. miesto – muži,
Lukáš Trizna – 11. miesto – muži.
Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali pri organizovaní preteku.
M.D.

Bokami Západných Tatier opäť po dvojročnej prestávke
Po dvojročnej pauze sa opäť do kopcov našich hôr
vrátil šport. Organizátori dúfajú, že príprava pretekov
Bokami Západných Tatier 2022 nebola márna. Bude
to už v poradí 13. ročník pod záštitou Slovenského
horolezeckého spolku JAMES. Všetci dúfajú, že do
tretice číslo 13 neprinesie smolu a podarí sa organizátorom vrátiť do našich hôr opäť nezabudnuteľné podujatie. Jediná zmena oproti minulým ročníkom bude,
že pretekári si sami zabezpečujú ubytovanie a stravu.
Aj tento rok sa pôjdu celkovo tri etapy. Prvá bude
so štartom aj cieľom v lyžiarskom stredisku Roháče
- Spálená 24. 3. 2022, druhá etapa prevedie pretekárov 25. 3. 2022 Žiarskou dolinou a v záverečnej
tretej si 26. 3. 2022 pretekári zmerajú sily v oblasti Červenca. 100 dvojíc, 3 etapy, 60 km a 6000 m
prevýšenia to sú predbežné parametre pretekov, ktoré
budú zdolávať pretekári zo Slovenska, Česka, Poľska, Rumunska, Slovinska. V stredu 23. 3. 2022 za-

čne podujatie o 13:00 hod. prezentáciou pretekárov
v kultúrnom dome Zuberec a celé toto bude končiť
vyhodnotením v sobotu 26. 3. 2022 na Horskom Hoteli Mních v Bobroveckej doline.

M.R.
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