OZVENA Z BOBROVCA

ROČNÍK: XXII.

VIANOČNÁ

Čas Vianoc
Milí spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc. Čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu.
Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo
chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše detské
časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach
vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch. Chceme
si aspoň teraz pripomenúť, aké je to potešiť sa z radosti
našich detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto krásnom
čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj
z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia,
bližší aj vzdialenejší známi, susedia, majú k sebe o niečo
bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom
slove, či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo.
A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti.
Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich
sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch
a milých gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym
a priateľom ten najkrajší darček.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pre obce
a mestá koniec tohto roku bol iný ako tie predchádzajúce.
Skončilo sa ďalšie volebné obdobie, počas ktorého sme
spolu s obecným zastupiteľstvom vyvíjali všetko úsilie
na to, aby sa naša obec rozvíjala po všetkých stránkach.
Veľmi nás teší, že sa každým rokom zlepšuje kvalita
života nás všetkých.
Milí spoluobčania, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili vo voľbách. Moje
úsilie a práca bude smerovať k tomu, aby sa aj naďalej
naša krásna obec rozvíjala k spokojnosti nás všetkých.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som Vám
v mene novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu, ale aj osobne
za seba zaželal radostné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov.
Želám Vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania
a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.
Váš starosta

Občasník

Číslo 5

Vianoce
Len raz do roka prichádzajú,
opášu sa notami kolied,
posypú vôňou medovníkov,
prizdobia sa ihličím.
Vo svetle Vianoc
prichádza z jasličiek
do každého srdca
láska a šťastie pokoja
A. Olšovská

Zamyslenie
Na Vianoce sa zvykneme tešiť ako na najkrajšie
sviatky v roku. To, čo je na týchto sviatkoch
najviditeľnejšie, to je štedrá večera, vianočný strom,
výzdoba, darčeky. S týmto všetkým zvykneme spájať
vianočné sviatky. O Vianociach sa často hovorí ako o
rodinných sviatkoch. A je to naozaj tak. Dodnes jestvuje v
našich krajoch silná tradícia, akési povedomie, že na
Vianoce treba byť doma s najbližšími. A tak nech by sme
sa počas roka zatúlali kdekoľvek, všetci v kútiku srdca
cítime, že by bolo ťažké prežívať tieto tak krásne sviatky
bez domova, bez ľudí, ktorých máme radi. Vianoce
môžeme nazývať všelijako. Môžu byť pre nás sviatkami
rodiny, možno nejakých tradícií, ale pre nás, pre
veriacich, budú vždy na prvom mieste sviatkami
Narodenia Pána Ježiša. Ak by sme túto pravdu nedokázali
prežiť vo svojich rodinách, bolo by naše prežívanie
Vianoc o dosť ochudobnené. Keď som sa kedysi pýtal
starých ľudí v domove dôchodcov, ako si oni spomínajú
na svoje detské Vianoce, rozžiarili sa im oči, možno sa v
nich zaleskla aj slza.
Čo bolo zaujímavé, vo veľkej väčšine prípadov sa ich
prvá spomienka neuberala k darčekom, ktoré boli často
menšie ako tie naše, ale skôr ku zvláštnej rodinnej
atmosfére, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bolo hlboké
svedectvo viery ich rodičov. Spoločná modlitba, návšteva
bohoslužby alebo betlehema v chráme. Aj toto svedectvo
ľudí, ktorí prežívajú jeseň života, vo mne utvrdilo
presvedčenie, že bez posolstva o narodenom Božom
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Synovi, Pánu Ježišovi, by Vianoce boli duchovne pusté
a prázdne.
Vianoce sú pre väčšinu ľudí tak hlbokým a nádherným sviatkom, že aj tí, ktorí z rôznych dôvodov do chrámu počas roka zavítajú len zriedka, si cestu do chrámu
v tieto dni predsa len nájdu. Možno je za tým len spomienka na detstvo, ktoré sa podobalo rozprávke. Možno
len chceme byť sentimentálni a chýba nám trocha
romantiky či ilúzie, že náš život je v úplnom poriadku. A
možno je za tým niečo úplne iné. Naozaj treba povedať,
že Vianoce nie sú len kresťanským, ale aj hlboko
ľudským sviatkom. Učia nevzdávať sa a premáhať
strach. Boh sa nás nevzdal a spravil všetko, aby sme sa
vrátili k nemu. Správa o Ježišovom narodení, ako nám ju
ponúkajú evanjelisti, svedčí o krušných časoch. Je
historickým svedectvom, že Boh vstupuje do dejín, aby
ich zavŕšil, aby sa zjavil ľudstvu ako láska, ako milosrdenstvo. Tradičné slovenské vianočné piesne v nás
umocňujú atmosféru pohody, až môžeme nadobudnúť
pocit, akoby sme sami boli súčasťou tejto idylky. Keď sa
však lepšie zamyslíme nad udalosťou Ježišovho
narodenia, s prekvapením zistíme, že Boh si berie na seba
ľudské telo, stáva sa pravým človekom, či ináč povedané,
narodí sa za okolností, ktoré vzbudzujú hrôzu. Mária
v požehnanom stave nemá kde uprostred chladného
počasia uchýliť sa, aby porodila. Dnes by sme konštatovali, že pre oboch, Jozefa i Máriu, to bola veľmi
stresujúca situácia. Doslova šlo o život. Predstavme si tú
zúfalú bezradnosť ľudí, ktorí tak veľmi potrebujú nájsť
aspoň trocha tepla a niet nikoho, kto by sa nad nimi
zmiloval. A to bol len začiatok. Už krátko po pôrode
musia všetci traja utiecť do Egypta. Všetko opustiť,
všetko pretrhnúť a bezhranične dôverovať.
Prečo to Boh vlastne urobil? Prečo sa stal človekom za
takýchto ponižujúcich okolností? Nemusel sa narodiť
v paláci. Ale prečo si nevybral aspoň priemerne dobre
situovanú rodinu, kde narodenie Božieho Syna nemuselo
prebehnúť tak dramaticky? Keď nad tým budeme
premýšľať, môžeme dôjsť len k jedinému záveru. Boh to
spravil preto, aby nám ukázal, že sa nás nikdy nevzdá.
Sme jeho stvorením, patríme jemu, aj keď sa od neho
vzďaľujeme hriechom. Boh sa stal človekom, aby nám
odkázal, že kvôli nám je pripravení podstúpiť akúkoľvek
obeť. A Ježišovo narodenie za nepriaznivých okolností,
to všetko bol len začiatok. Potom, keď Ježiš vyrástol a
dospel, začal naplno ohlasovať zvesť o Božom
kráľovstve a túto obetu za nás zavŕšil na kríži, kde zomrel
za nás a kvôli našim hriechom. Boh vždy zápasil o
človeka. Už po prvom hriechu prarodičov Boh sľúbil, že
spraví všetko, aby sme sa vrátili k nemu. Preto si vyvolil
izraelský národ, preto povolával patriarchov, preto
vyslobodil svoj ľud z egyptského otroctva, previedol ich
cez Červené more. Narodenie Ježiša, príchod Božieho

Ozvena z Bobrovca 5/2018

Syna, je akoby začiatkom finále, toho záverečného
Božieho zápasu o človeka. Aj my denne zápasíme.
Vidíme vlastnú biedu, biedu iných ľudí. Vnímame, čoho
všetkého zlého sme schopní a možno si uvedomujeme,
aký ťažký je život na zemi. Práve preto tak veľmi túžime,
aby aspoň na veľké sviatky všetky naše ťažkosti a
problémy prekryla romantika, radosť a pokoj. Ak by naše
prežívanie Vianoc smerovalo len k tomuto, bolo by
neúplné. My potrebujeme Vianoce. Každý rok, znova a
znova potrebujeme duchovne prežiť vianočné sviatky
ako deň Božieho narodenia.
Je to veľmi dôležité, lebo toto duchovné posolstvo
veľmi potrebujeme. Boh spravil všetko, aby nás
zachránil. Stal sa človekom, narodil sa do ťažkých
podmienok a nakoniec za nás zomrel na kríži. Čo však
robíme my pre vlastnú spásu? Dnes sme tu a zajtra
nemusíme. Na Vianoce si osobitne pripomíname, že
láska je schopná veľkých obiet, tak ako sa Boh obetoval
pre nás. A jeho konanie je pre nás vzorom.
Všetkým zo srdca želám, aby sme sa nebáli. Nebojme
sa žiť a zápasiť o dobro. Nebojme sa veriť a nebojme sa
milovať. Tešme sa zo všetkých darčekov, ktoré sme
dostali. Nechajme sa vtiahnuť atmosférou vianočných
sviatkov. Buďme vďační za teplo domova najmä tým,
ktorí nám ho vytvorili. Buďme vďační za lásku, ktorú
nám naši blízki prejavili, lebo ona nie je samozrejmosťou. Ale nadovšetko nikdy nezabudnime na
duchovné posolstvo Vianoc. Nezabudnime, že Vianoce
sú sviatky Narodenia Pána. Cez túto životodarnú pravdu
získame viac vnútornej slobody. Cez ňu nám Boh
pomôže včas rozoznať, čo je pre nás skutočne dôležité.
Všetkým Vám zo srdca vyprosujem milostiplné vianočné
sviatky.
Michal Marlenga
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Obecné zastupiteľstvo informuje
Dňa 4. 12. 2018 sa konalo v priestoroch Obecného úradu
v Bobrovci ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom zložil
sľub novozvolený starosta a tiež poslanci novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Dňa 13. 12. 2018 sa konalo v priestoroch kultúrneho domu
verejné zastupiteľstvo, na ktorom poslanci schválili:
• VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
• Predaj pozemku Vladimírovi Sekanovi, Bobrovec 641 a
manželke Dominike Sekanovej, Bobrovec 160
• Predaj pozemku Eve Haligardovej, Bobrovec 417
• Zámer predať nehnuteľný majetok obce a spôsob jeho
predaja na základe obchodnej verejnej súťaže
• Termíny konania verejných zastupiteľstiev v roku 2019
• Sobášne dni občianskych obradov Matričného úradu
Bobrovec v roku 2019
• Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia výstavby a územného plánovania
Predseda:
Ing. Tomáš Pieter
Členovia:
Ing. Vladimír Moravčík
Ing. Pavol Rusina
Ing. Juraj Brziak
František Fendek
Komisia kultúry, športu, školstvo a sociálnych vecí
Predseda:
Zdenka Vejčíková
Členovia:
Ing. Miroslav Ciglian
Mgr. Zuzana Brziaková
Ing. Alexandra Lisá
Bc. Mariana Hriadelová
Bc. Miroslava Tomková
Anna Olšovská
Mgr. Jarmila Renková
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: Roman Frian
Členovia:
Jozef Lisý
Jaroslav Pažitný
Milan Štefanisko
Martin Lisý
Ing. Karol Vejčík
• Krízový štáb a krízovú komisiu
• Poslanci do komisií na výberové konania, vodné
hospodárstvo a majetkové podania
• Zástupca do Rady školy pri Materskej školy v Bobrovci
• Zástupca do Rady školy pri Základnej škole v Bobrovci
• Mesačná odmena zástupcovi starostu

OZNAM
Blíži sa termín priznania dani z nehnuteľnosti v roku 2019
- Občanom, u ktorých došlo v roku 2018 ku zmene
vlastníctva nehnuteľnosti (kúpa, predaj, dedenie, darovanie, zmena výmery pozemku, vydané stavebné povolenie, kolaudácia), treba podať nové (čiastkové)
priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. 01. 2019.
- Vlastníci nehnuteľností, ktorí v r. 2018 dovŕšili vek

Krv ako dar
14. jún - patrí medzi k svetovému
dňu darcov krvi. Svetový deň darcov
krvi je predovšetkým oslavou dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi
a poďakovaním za ich ochotu prispieť
k záchrane životov bez toho, aby za to očakávali odmenu.
Jeho cieľom je tiež upozorniť na to, aké je darcovstvo krvi
dôležité a nenahraditeľné a akým obrovským prínosom by
bolo, keby sa stalo prirodzenou súčasťou nášho života.
Pri príležitosti končiaceho sa roku by sme chceli sme
poďakovať darcom krvi v našej obci aspoň takýmto spôsobom. Vážime si Váš prístup, ste ľudia, pre ktorých sa
najväčšou hodnotou stal život. Dávate kus seba, aby ste
zachránili životy iných.
Bendíková Miriam
Brestovská Zuzana Ing.
Brestovský Matej
Brziak Adam
Daniš Martin Ing.
Daniš Tomáš
Dudis Marian
Dyrčík Martin Ing.
Fáber Anton
Fáber Miroslav
Fašiang Tomáš
Fendek František
Fendek Juraj
Frian Dávid
Gajanec Tomáš
Garb Šimon
Gazda Dušan
Hollý Štefan
Hudec Peter
Janíková Nataša
Jedličková Zuzana
Kováč Tomáš
Lehotský Michal
Lisá Božena
Lisý Branislav
Lisý Miroslav
Lisý Pavel

Lisý Peter
Majerník Boris
Partelová Mária Bc.
Perašínová Renáta
Pieter Matúš
Pieterová Petra
Roth Peter
Rusinová Katarína
Sekan Vladimír
Spišiak Jozef
Stolár Martin
Stolárová Petra
Šúlek Marek
Šúleková Dušana
Teniaková Simona
Triznová Eva Ing.
Triznová Simona Mgr.
Volaj Martin
Volajová Anna Ing.
Volajová Monika
Zichová Lucia

70 rokov alebo držitelia preukazu ZŤP, by si mali
požiadať o poskytnutie zľavy z nehnuteľnosti (rodinný
dom, byt) do 31.01.2019.
- Občania (študenti, pracujúci a prechodne ubytovaní
mimo územia obce, alebo sú v zahraničí, ktorí v roku
2019 majú nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku za komunálny odpad, treba predložiť
doklady na OÚ do 31.01.2019.
V prípade nepredloženia požadovaných dokladov do
uvedeného termínu nebudú úľavy poskytnuté.
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Zima v Bobruške

Dychová hudba Bobrovec

Prišla zima, deti jesenné kabátiky a tenké čiapočky
vymenili za tie hrubšie a teplejšie. Na ruky si horko ťažko
navliekajú rukavičky a tešia sa zo snehu. Tohtoročné
obdobie skrýva mnoho čarovného a kúzelného. Aj v
Bobruške sme sa s deťmi pripravili na najkrajšie sviatky v
roku. Vianočnú atmosféru nám ako prvé priblížilo
vianočné fotenie. Dňa 5. decembra do škôlky zavítal ako
každý rok Mikuláš. Deti mu pri stromčeku zaspievali,
zatancovali, zarecitovali a on ich za to odmenil bohatou
nádielkou. Bolo úžasné sa pozerať do rozradostených
detských očiek, ktoré horeli zvedavosťou. Rozveseliť nás
prišlo aj divadielko, ktoré deťom umocnilo blížiacu sa
atmosféru prichádzajúcich sviatkov. Deti hercov obdarili
bohatým potleskom. Ani sme sa nenazdali a prišiel
advent, okná škôlky zdobili veselé závesy zo snehových
vločiek, triedy zas vianočné stromčeky, pod ktorými si
deti týždeň pred odchodom na vianočné prázdniny našli
množstvo darčekov. S najstaršími deťmi z predškolskej
triedy sme si počas adventu pripravili projekt “Krôčiky
k Vianociam“, v ktorom mali plniť malú, ale aj zložitejšiu
úlohu. Bol to projekt nie len pre deti, ale pre celú rodinu.
Jeho cieľom bolo, aby rodičia strávili viac času so svojimi
deťmi. Každý deň mali deti splniť jednu úlohu, ktorá bola
napísaná na vianočnej hviezde. Znenie úloh bolo
zamerané na zmysluplné prežitie adventu a blížiacich sa
sviatkov – motivovalo predovšetkým deti konať dobré
skutky. Dňa 19.12. 2018 sa v areáli MŠ uskutočnilo
„Stretnutie pri vianočnom stromčeku“, kde sme sa
nachvíľu v predvianočnom zhone zastavili a spoločne s
rodičmi a deťmi zaspievali vianočné koledy, porozprávali
sa a zapriali si pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Podával sa vianočný punč a medovníčky z Bobruškinej
vianočnej pekárne. V čase zimných prázdnin 2.-4. januára
2019 bude materská škola otvorená pre zapísané deti.
Kalendárny rok sa skončí a začína sa nový, v ktorom našu
materskú školu čaká množstvo aktivít a projektov.
Predškoláci začnú v novom roku s lyžiarskym výcvikom,
fašiangy si spríjemníme karnevalom a to je len začiatok.
O ďalších projektoch Vás budeme včas informovať.
Týmto si Vám dovolím zaželať v mene kolektívu
Materskej školy v Bobrovci v Novom roku teplé slnko
nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, šťastia
akurát, aby Vás mal každý rád.

O pár dní skončí rok 2018 a mne neostáva nič iné, ako
sa pozrieť späť a pokúsiť sa zhodnotiť toto obdobie našej
činnosti.
Celkove sme sa spolu stretli 65-krát a keďže hrať sa nedá
bez nácviku, tak sme každý týždeň v našej skúšobni
cvičili staršie i nové skladby pokiaľ to len bolo možné,
lebo pracovné a rodinné povinnosti či zdravotný stav to
nie vždy dovoľovali. Absolvovali sme celkovo 40 skúšok,
každá v trvaní asi dve hodiny.
V tomto roku sme odohrali 10 pohrebov a do muzikantského neba sme odprevadili aj dvoch našich bývalých
muzikantov – Janka Urama a Jožka Friana. Chcem sa im
aj za ostatných členov poďakovať, že v podstate celý svoj
aktívny život venovali Bobroveckej dychovke.
Činnosť našej dychovky plne zastrešuje Obecný úrad,
za čo mu patrí naša veľká vďaka. V obci sme hrali na
ôsmych akciách. Spomeniem:
- vítanie Nového roka 2018
- uvítanie filmu M. Cigliana k oslavám 250. výročia
založenia muzikantského cechu
- sadenie májov
- 1. ročník súťaže vo varení gulášu
- Bobrovecká špacírka
- výstava ovocia a zeleniny
- výročná schôdza DO JD v Bobrovci
- vianočné trhy
K dominantám našej obce neodmysliteľne patrí kostol
sv. Juraja. Nás veľmi teší spolupráca so správcom farnosti
vdp. Michalom Marlengom. Bolo nám umožnené hudobne doprevádzať priebeh troch omší ako aj procesiu na
slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi po obci. Na
konci mesiaca máj sme hrali na salaši „Pastierska“ pri príležitosti zahájenia salašníckej sezóny, tvz. Bačovej cesty.
Boli sme pozvaní hrať aj jubilantom – p. Holej a p.
Kunovi (70, 90 rokov).
Osobne si vážim každého z členov dychovky, čo s
nami trávil večer pri nácviku, či hodiny pri vystúpeniach.
Ďakujem muzikantom z Liptovského Mikuláša, ktorých
už považujeme za svojich (R. Hollého, R. Hoffmanna, J.
Jakubca), taktiež ďakujem alternujúcim muzikantom,
ktorí nám boli vypomôcť (J. Guráň, Ľ. Patsch).
Na záver sa chcem poďakovať Vám, milí občania
Bobrovca, ktorí nám zachovávate svoju priazeň a chodíte
nás povzbudiť, prípadne si s nami zaspievate.
Do nového roku Vám prajem hodne zdravia, šťastia,
rodinnej pohody, ako aj veľa dobrej muziky. Stretneme sa
1.1.2019 pri kaplnke muzikantského cechu.
V. Moravčík
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24. ročník Dobrej noviny

Zo života členov JDS Bobrovec

Po roku opäť prichádza vianočný čas a my sa s deťmi
naň patrične pripravujeme, aby sme vás ako po iné roky
dokázali potešiť s koledou.
V tomto roku bude v centre pozornosti práca sestier
z kongregácie Malých sestier sv. Františka z Assisi. Snahou
sestier je zlepšovať život detí s postihnutím v miestnej
komunite a prispieť k transformácii inštitucionálnej
starostlivosti na domácu starostlivosť. Vďaka neúnavnej
práci sestier sa za uplynulý rok podarilo reintegrovať
naspäť do rodín 4 deti.

Za nami je rok 2018. Členovia Jednoty dôchodcov
v Bobrovci bilancovali. Robili sme česť našej obci v
rôznych súťažiach, vystúpeniach jednotlivcov aj súborov.
22. novembra na výročnej schôdzi sme sa minútou
ticha rozlúčili so šiestymi členmi a prijali 5 nových členov.
Zagratulovali sme jubilantom. Pri hodnotení činnosti bolo
uvedených 30 podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili alebo
ich organizovali. Stúpa záujem členov o relaxačné pobyty
v slovenských kúpeľoch.
Každý rok pribudnú v obci dôchodcovia, ale mnohí
ostávajú zavretí vo svojich domoch „čakajúc na smrť“.
V spoločnosti rovesníkov sa môžu realizovať podľa
svojich záujmov. Naši športovci, speváci, alebo tí, čo majú
záujem o poznávacie či nákupné zájazdy, alebo chcú, aby
naša obec bola krajšia, ju reprezentujú a ušľachtilo
napĺňajú čas jesene svojho života. Za pomoc a spoluprácu
ďakujeme starostovi a obecnému úradu, tiež správcovi
našej farnosti a obetavým členkám výboru JDS
v Bobrovci.
Anna Olšovská

V Obci Bobrovec budeme koledovať 29. 12. 2018
(Sobota).

Zamestnávateľom a škole
sa podarilo vzkriesiť zabudnutý
študijný odbor
Spojili sily so školou aj s konkurenciou

Poďakovanie
Aj touto cestou sa chcem poďakovať za zorganizovanie milého prijatia mojej novej knihy „Rozprávky o vílach“ členkám kultúrnej komisie a hlavne
starostovi obce, ktorý spolu s našou poetkou Hankou
Ondrejkovou uviedli knižku do literárneho života.
A. Olšovská

Zrnko múdrosti:
Žiť znamená s radosťou darovať svoje najlepšie a najtajuplnejšie vnútro iným.
ALTENBERG

Pranostika:
Koľko sa ukáže sneh pred Vianocami, toľko bude trvať
po Vianociach.
Na Adama a Evu čakajte oblevu.

Spoločnosť CBA Verex spojila sily s druhou najväčšou
obchodnou spoločnosťou v oblasti maloobchodu v regióne COOP Jednota Liptovský Mikuláš a v spolupráci s
liptovsko-mikulášskou Hotelovou akadémiou vzkriesili
zabudnutý odbor obchodného pracovníka.
Budúci obchodní pracovníci sa učia formou duálneho
zdelávania, znamená to, že týždeň strávia v škole,
hotelovej akadémii výučbou a týždeň sa učia priamo
v prevádzkach. Prví študenti štvorročného odboru
nastúpili do lavíc a obchodov v septembri tohto roku, majú
za sebou tri mesiace.
,,Snažíme sa orientovať na žiakov v regiónoch, kde aj
pôsobíme, teda okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín,” vysvetli p. Frackowiak.
Spoločnosť má dovedna 30 maloobchodných prevádzok a zamestnáva takmer 400 ľudí.

Žiakom garantujú pracovné miesto
Po skončení štvoročného štúdia s maturitou a výučným
listom garantuje zamestnávateľ študentom isté miesto.
Frackowiak to považuje za jednu z najväčších výhod.
,,Žiakov poznáme od úplného začiatku, keď si ku nám
dajú prihlášku. Sledujeme, ako sa im darí, sú súčasťou

6

našej veľkej rodiny. Takže po skončení štúdia si viem
predstaviť, že pokiaľ budú šikovní, mohli by zastávať v
rámci predajní aj manažérske pozície, respektíve nájdu
uplatnenie na iných pozíciách v rámci našej spoločnosti.”
Žiakov podporujú už počas samotného štúdia. Okrem
preplácania cestovného, internátu alebo príspevku za
stravu môžu dostať rôzne štipendiá a nezáleží pritom iba
na známkach. Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania
dostávaju za odpraxované hodiny finančné ohodnotenie.
Zákon hovorí, že to musí byť aspoň polovica minimálnej
hodinovej mzdy.
,,Študentov odmeňujeme nad rámec zákona, mesačne
si môže študent privyrobiť aj 200 €,” povedal Frackowiak.

Duálne vzdelávanie nie je nič nové
Do prvého ročníka nastúpilo 16 žiakov, majú oň
záujem aj chlapci, tvoria približne tretinu.
Odborný dozor, inštruktorku v predajni na Kuzmánycho ulici v Liptovskom Mikuláš robí vedúca predajne
p. Daniela Mráziková. Vo firme pracuje takmer 26 rokov,
teda od jej začiatku.
,,Teším sa z toho, lebo si takto vychovávame svojich
kolegov alebo nástupcov. Duálne vzdelávanie tu už kedysi
bolo, ja sama som ho zažila a bola to výborná cesta, ako
pripraviť kvalifikovaných ľudí pre prax.”
Prvé mesiace fungovania odboru hodnotí Jakub
Frackowiak zatiaľ veľmi dobre. ,,Spokojní sme my,
spokojní sú, verím, aj žiaci a naši zamestnanci, spokojná
je aj Hotelová akadémia. Chceme pokračovať ďalej a
otvárať aj ďalšie ročníky.”
Mgr. Ivana Lúčanová
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Bobrovčanka Gabriela Gajanová
sa stala víťazkou mládežníckej ankety
Atlét roka 2018
VÝNIMOČNÁ OSEMSTOVKÁRKA
UŽ AJ ROZBALILA PRÍPRAVU
Skvelá štvrtá priečka v behu na 800 m na juniorskom
svetovom šampionáte v Tampere katapultovala
Liptáčku Gabrielu Gajanovú na najvyšší piedestál
v mládežníckej kategórii v ankete Atlét roka 2018.
BOBROVEC.
Slávnostný galavečer, ktorý pripravil Slovenský atletický
zväz, sa konal 13. novembra v hoteli NH Gate One v
Bratislave. Dospeláckym kráľom sa podľa očakávania
stal olympijský víťaz z Ria a tento rok strieborný na
Európe chodec Matej Tóth a excelentná 19-ročná
strednotratiarka z Bobrovca zase princeznou mladej
zmeny.
• Ste tretíkrát medzi ocenenými. Za rok 2016 to bol
honor objav roka a druhý flek v mládežníckej
ankete za 3. miesto na majstrovstvách Európy do
17 rokov v talianskom Grossete a vlani takisto
druhá anketová pozícia medzi svojimi, podmurovaná bronzom z európskeho šampionátu juniorov v gruzínskom Baku. Čo takéto nominácie
znamenajú? – znela naša prvá otázka Gabriele
Gajanovej, momentálne členke AK ZŤS Martin.
– Ide o hlasovanie novinárov a trénerov, ktoré beriem
ako milú odmenu za celú sezónu. Samozrejme, takáto
pocta človeka poteší, ale najviac si cením výsledky
dosiahnuté na dráhe.
• Pohrávali ste sa s myšlienkou, že po dvoch strieborných priečkach v kategórii do 19 rokov príde tá
najvyššia?
– Za najväčšiu súperku som považovala Emmu
Zapletalovú, keďže bola členkou ženskej štafety na 4 x
400 m, ktorá na majstrovstvách Európy v Berlíne
skončila ôsma. Nebola som si istá, či vyhrám. Všetko
napätie zo mňa spadlo, keď mi tréner Pavel Slouka
oznámil, že idem na tlačovú konferenciu, ktorá sa
konala pred slávnostným vyhlásením výsledkov
jednotlivých ankiet. Tam som sa aj oficiálne dozvedela
výsledok.
• Užili ste si bratislavský galavečer?
– Áno, bol úžasný. Veľmi príjemne som sa cítila v tej
spoločnosti. Stretli sa účastníci našich majstrovstiev
sveta vo Fínsku i dospeláckej Európy v Nemecku. Aj
program bol jednoducho skvelý. Asi najväčším
zážitkom pre mňa bolo vidieť a počuť Simu
Martausovú.
• Žiadne tričko, trenky či tepláky, ale vkusný čierny
overal. Ako ste sa cítili takto slávnostne odetá?
– Samozrejme, je to dačo iné, ja som zvyknutá na
športové, voľnejšie oblečenie. Dáko sa ani nemaľu-
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jem, neupravujem.Ale ako dospievam, čoraz viac si
užívam takéto chvíle. Navyše, je to iba raz do roka.
Kto vám poradil, ako sa máte nahodiť?
Mala som svoj tím (smiech), teda kamarátky. Do
poslednej chvíle som riešila, či pôjdem v šatách, alebo
zvolím overal. Svojim babám musím poďakovať za
veľkú trpezlivosť, pretože ja som v tomto smere
strašne váhavá a nerozhodná.
Ste na štvrté miesto z majstrovstiev sveta najviac
hrdá alebo vo svojej doterajšej kariére staviate
niečo vyššie?
Všetky umiestnenia na vrcholných podnikoch si vysoko vážim. Na každé podujatie som sa musela poctivo
pripraviť a odriekať si kopec vecí. Táto štvrtá priečka
bola asi najťažšie vydretá, veď v apríli ma na tri týždne
vyradili zdravotné problémy. Preto som pyšná na svoj
výsledok v Tampere a na čas 2:01,90 min., ktorý som
zabehla. Je to zatiaľ môj top úspech.
Urobili ste s trénerom počas predchádzajúcej zimy
v príprave na novú sezónu nejaké zmeny oproti
minulým rokom?
Ani nie. Akurát čím som staršia, tak aj tréningová záťaž
rastie. Určite som nabehala viac kilometrov. Veľké
penzum roboty sme zvládli počas sústredenia na
Kanárskych ostrovoch, tam to bolo aj sto kilákov za
týždeň. Lenže potom prišiel už spomenutý nepríjemný
výpadok. Tri týždne som musela zabudnúť na beh, ako
tak som sa udržiavala len doplnkovými športmi, ako
plávanie a bicykel, tiež som absolvovala rôzne
cvičenia. Takže v tréningoch bolo treba dosť improvizovať, napríklad, nestihli sme už položiť rýchlostný
základ na kvalitnú štyristovku. Na nej som si osobáčik
vylepšila až v jeseni.
Bolo v roku 2018 niečo, čo sa vám nesplnilo?
Hoci to môže vyznieť neskromne, ale medaila z majstrovstiev sveta, veľmi som si ju želala.
Za tri roky ste sa dostali takpovediac zo závetria na
výslnie pozornosti, ako si na to zvykáte?
Nie je to až tak, mňa ľudia neoslovujú na ulici, ale
pripúšťam, že v našej úzkej komunite som známa. Je
len dobré, keď okolie vidí snahu a výsledky. Potom sa
to odráža i vo vytvorených podmienkach.
Kedy vám v roku 2018 bolo najťažšie na duši?
Celý rok bol náročný. Najťažšie chvíle som prežívala,
keď sa blížila sezóna a ja som nemohla behať. Už som
aj prestála veriť, či vôbec dokážem splniť limit na
svetový šampionát. Potom sa však všetko začalo
otáčať k lepšiemu. Aj v škole išlo o poriadnu fušku,
povinnosti sa kopili, bolo toho strašne veľa. Lenže, ako
hovorí môj tréner Pavel Slouka, bez zlých dní by
človek nezažíval ani tie pekné, ktoré aj v tomto roku
prevážili. Veru, nepríjemné veci sú na dačo dobré,
možno ma posúvajú a som silnejšia, odolnejšia.
Nie je tajomstvom, že ste štartovali aj v českej
extralige, ako sa vám darilo?
Bolo to za AK Olymp Brno. V dvoch kolách, ktoré sa
uskutočnili v Prahe, Ostrave i vo finálovom v Uherskom Hradišti som dobehla na druhom mieste,

• Gabriela Gajanová (druhá zľava v ženskom rade) si želala medailu z MS.
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celkovo ako družstvo sme obsadili štvrtú priečku. Ako
pretekárka Brna som sa zúčastnila aj Európskeho
pohára juniorských klubov v španielskom Castellone,
kde som osmičku vyhrala.
Svojimi výsledkami ste si trošku ušili na seba bič,
každý bude čakať ďalšie úspechy. Ako sa s tým
vyrovnávate?
Nepociťujem žiadny tlak a všetko je iba o mne.
Dostávam otázky, kedy padne hranica dvoch minút. Ja
kráčam postupne, verím trénerovi, že odvádza dobrú
robotu, že vie, čo chce. V prvom rade si želám zdravie
a samozrejme každý rok sa chcem zlepšovať.
Ste nabitá energiou do ďalšej sezóny?
Už aj unavená z tréningu, keďže mám za sebou prvý
mesiac prípravy. Vždy to nejaký čas trvá, kým sa
dostanem do normálnych obrátok, no už sa k tomu
blížim. Zase som vo svojom zaužívanom kolobehu
tréning – škola. Veľmi sa teším na novú sezónu.
Mojím vrcholom by mali byť majstrovstvá Európy do
23 rokov vo Švédsku. Rada by som sa dostala aj do
katarskej Dohy, na svetový šampionát mužov a žien.
To by bol taký bonus, doslova čerešnička na torte.
Keď prídete domov k rodičom do Bobrovca, aj si
zabeháte alebo iba oddychujete?
Musím trénovať aj doma. Zväčša piatok sa vraciam z
Martina, v sobotu dám nejaké kopce alebo dlhší
výklus. Chodím do Bobroveckej i Jaloveckej doliny.
Len v nedeľu býva voľno.
Reťazujete úspechy, posúvate hranice svojich možností. Mimoriadne dôležité je však aj zázemie, komu by ste zvlášť chceli poďakovať?
Vtomto smere sa cítim určitým dlžníkom. Na galavečere všetci laureáti využili túto príležitosť, aby spomenuli svoje najbližšie okolie, lenže mňa v akomsi
šoku to nenapadlo. Moje veľké ďakujem patrí hlavne
trénerovi Pavlovi Sloukovi, že už toľko so mnou
vydržal a nemá to dvakrát jednoduché, naozaj musí
mať pevné nervy. Takisto sa musím poďakovať
rodičom za to, že ma podporujú, že mi veria a umožňujú robiť to, čo ma baví. Vďačná som celej rodine a
ďalším ľuďom, v ktorých cítim oporu. Všetci títo
prispeli k tomu, že rok 2018 bol krásny a úspešný.
JÁN SVRČEK
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Matrika

Bobroveckí ochotníci Vás srdečne pozývajú
do divadla na predstavenie veselohry

Narodili sa:
október 2018

november 2018 december 2018 -

POZVÁNKA DO DIVADLA

Samuel Karas
Laura Mišovičová
Hugo Škola
Timon Dikant
Sára Šinková
Matej Lejko

Uzavreli manželstvo:
- Lukáš Smoliga a Martina Krausová
- Lukáš Trizna a Michaela Škovránová

Opustili nás:
október 2018

- Gizela Vrabcová
- Emília Machajová
- Jozef Frian
- Anton Fašiang
- Vladimír Kuna
november 2018 - Kazimír Fašiang

Čertov mlyn
Veselohra v štyroch dejstvách
Predstavenia odohráme
KD Bobrovec
26. 12. 2018 o 16,00 hod., 6. 1. 2019 o 16,00 hod.
KD Trstené,
11.1. 2019 o 18,00 hod.
KD Jalovec 12. 1. 2019 o 16,00 hod.
KD Pavlova Ves 3. 2. 2019 o 16,00 hod.

Vstupné na predstavenia
Dospelí 2,- eurá • deti 1,- euro

Pozvánka
ŠK Bobrovec odbor turistiky Baníkov, Vás srdečne pozýva

26. 12. 2018
na „ Štefánsky výstup na Babky“.
Stretneme sa medzi 11.00 - 12.00 hod. na vrchole Babiek.

Pozvánka
Starosta obce a poslanci OZ
Vás srdečne pozývajú
na rozlúčku so starým rokom 2018
a privítanie nového roku 2019 o 0:30 hod.
na námestí pri obecnom úrade.
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