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Rozprávková noc v knižnici

J

edného pekného dňa skrsla myšlienka. Bolo by
možné pripraviť v našej bobroveckej knižnici
,,Rozprávkovú noc?“ Keď som oslovila pani knihovníčku Hanku Kustrovú uvidela som na jej tvári radosť
a veľkú chuť niečo také pre jej malých čitateľov
usporiadať. Zrejme sa s touto myšlienkou už dávnejšie
pohrávala, ale mala možno maličké obavy, akoby to
všetko dopadlo. Slovo dalo slovo a noc z 10. na 11. júna
sa v knižnici stala pre 21 detí zo Základnej školy Bobrovec ,,rozprávkovou“. Rodičia ich zverili rozprávkovým
bytostiam. Spisovateľke, čarodejnici, bylinkárke, ružovej Aničke, Popoluške, kráľovskej kuchárke a jej pomocníčkam, ktoré ich sprevádzali počas celého pobytu.
Čo všetko deti počas tejto noci zažili? Všetci sme sa
navzájom predstavili a každý dostal sovu so svojim
menom pripevnenú na farebnej stužke, ktorú nosili zavesenú na krku celú noc. Deti sa dozvedeli o zázračnom,
rozprávkovom strome, ktorý sa nachádzal v knižnici.
Tento strom bol smutný, nakoľko vo svojej korune nemal
ani jeden kvietok, ani lístok – vysychal. S deťmi sme sa
dohodli, že počas noci tento strom oživíme. Deti plnili
zadané úlohy a za každú splnenú úlohu dostali kvietok.
Počas našej rozprávkovej noci nemohli chýbať rozprávky. Jednu z nich (Soľ nad zlato) nám prečítala aj pani
Olšovská. O tom, že deti pozorne počúvali, sme sa
presvedčili aj na základe ich správnych odpovedí na
položené otázky. Po rozprávke nasledovala kráľovská
hostina v,, hodovacej“ sále (KD) – pečené zemiaky so
soľou a s kečupom a čaj s malinovým sirupom. Posilnení
kráľovskou večerou sme sa znova presunuli do knižnice,
kde sme si porozprávali, ako vznikali rozprávky.
Aby sme mohli plniť jednotlivé úlohy, podelili sme
deti podľa farebných stužiek do kráľovstiev. Každé
kráľovstvo dostalo dva pracovné listy (Rozprávkové
hádanky a Z rozprávky do rozprávky), ktoré mali za úlohu vypracovať. Zručnosť a fantázia našich detí sa preukázala pri výrobe kvietkov z farebného papiera a tiež pri
vytváraní koruniek pre princov a princezné a ich šikovnosť sa ukázala aj pri rýchlom zodpovedaní hádaniek.
Aká by to bola rozprávková noc bez pokladu? V sále
kultúrneho domu bolo ukrytých 21 pokladov, ktoré deti
hľadali s veľkým očakávaním a radosťou. Mať k dispozícii tanečnú sálu a nevyužiť ju, to by bola veľká škoda.
Na pripravených papierikoch boli napísané mená rôznych rozprávkových postáv. Každý chlapec si vytiahol

modrý papierik, dievča ružový a následne medzi sebou
utvorili správne rozprávkové dvojice (napr. Janko a Marienka, včielka Maja a Vilko...) a zábava mohla začať.
O hudbu počas tanačnej zábavy a korunovácie sa postaral
pán Vladko Renko .
Po zábave začali deti plniť ďalšiu úlohu. Každé kráľovstvo dostalo úryvok z niektorej rozprávkovej knihy.
Deti museli v knižnici vyhľadať knihu, z ktorej tento
úryvok pochádza. Ak našli správnu knihu, objavili v nej
indíciu – písmeno. Každé kráľovstvo si svoje písmeno
starostlivo strážilo.
Vonku už bola hlboká noc. Každý dostal reflexný
náramok, založili sme si čelovky, niektorí mali so sebou
lampáš a takto sme sa spolu vybrali na nočnú cestu po
stopách, ktoré nás mali priviesť k odmene. Bol to veľký
zážitok, keď sme pri kaplnke Muzikantského cechu našli
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kráľa Vladimíra a bielu pani, ako strážia truhlicu s
odmenou. Deti dostali spoločnú úlohu - zo získaných
písmen vytvoriť správne slovo, ktoré bolo kľúčom pre
otvorenie truhlice. Nastalo veľké napätie, či je slovo,
ktoré spoločne vytvorili, správne. Po jednohlasnom
vyslovení slova TORTA sa otvorila truhlica, ktorá
skrývala sladkú odmenu totožnú s kľúčovým slovom –
torta. Tortu sme si v truhlici odniesli do kultúrneho domu,
v ktorom zatiaľ nastala zázračná premena - našli sme
slávnostne prestreté stoly, ktoré boli ozdobené svietnikmi a kvetmi. Na stoloch boli poukladané misy s pu-

kancami, ku ktorým teraz pribudla i torta s nápisom
ROZPRÁVKOVÁ NOC 2 016.
Bolo treba splniť poslednú a zároveň najdôležitejšiu
úlohu a to oživiť zázračný, rozprávkový strom. Všetky
kvietky, ktoré deti počas rozprávkovej noci získali, sme
prilepili na tento pôvodne smutný, vyschnutý strom.
A viete čo sa stalo? Náš strom naozaj ožil! Rozžiaril sa
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tými najkrajšími farebnými kvietkami na svete, ktoré
vyrobili naše úžasné deti z Bobrovca, Jalovca, Ondrašovej, Pavlovej Vsi i z Trsteného.
Po oživení stromu sme sa odobrali do sály, kde nás už
čakal kráľ, ktorý za odmenu, statočnosť a splnenie
daných úloh pasoval deti priložením meča na plece za
rozprávkových princov a princezné. Deti chvíľu pasovania prežívali s takou vážnosťou, že sa počas nej určite
cítili ako skutoční princovia a princezné, pričom tento
pocit umocňovala i vlastnoručne vyrobená korunka na
ich hlave. Také to bolo krásne. Tie malé dievčatká sa
pýtali či a ako sa majú ukloniť pred kráľom, chlapci zas
ako si kľaknúť.
Po slávnostnom pasovaní začalo polnočné hodovanie.
Torta, ktorú nám upiekla naša kráľovská kuchárka
(Danka Grajková), nám všetkým chutila. Nastal čas
k uloženiu sa na spánok medzi regálmi s obľúbenými
knihami. Aby sa deťom lepšie zaspávalo, čítali sme im ako inak - rozprávky. Keď sa deti ráno zobudili, nastal
v knižnici opäť živý ruch. Po raňajkách sme si až do
príchodu rodičov krátili čas rozprávkami, ktoré pre
zmenu čítali deti.
Veľká vďaka patrí kultúrnej komisii, pani učiteľke
Jarke Renkovej a jej manželovi, všetkým pomocníčkom,
Vladkovi Sekanovi a tiež aj rodičom, ktorí nám zverili
ich ratolesti, ale aj samotným deťom, lebo bez nich by
sme nemali komu pripraviť ,,Rozprávkovú noc“.
A. Kustrová a D. Grajková
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Poľovníctvo a príroda 2016
Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci
s Obvodnou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku
a Správou TANAP-u v Liptovskom Mikuláši pripravilo
vo štvrtok 2. júna 2016 v priestoroch Múzea Čierny orol
v Liptovskom Mikuláši vedomostnú súťaž pre žiakov 5.9. ročníka ZŠ (resp. študentov 1. - 5. ročníka osemročných gymnázií) z okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Zorganizovaná bola pri príležitosti mesiaca jún, ktorý
je “Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody”.
Deti súťažili v 8 disciplínách: poznávanie drevín, živočíchov, rastlín, húb, psov, streľbe zo vzduchovky,

v športovej disciplíne chodúle a vedomostnom teste z
poľovníctva a prírody.
Súťaže sa zúčastnilo 70 jednotlivcov v 24 družstvách.
V súťaži jednotlivcov obsadila 1.
miesto Sara Grajková z Bobrovca
(Gymnázium M.
M. Hodžu).
Družstvo Gymnázia M. M. Hodžu v zložení Sara
Grajková, Adriana Lepišová a Dagmar Wágnerová obsadilo 1. miesto.

Okresné (regionálne) kolo KMPP 2016

O

bvodná poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku v spolupráci s Liptovským múzeom
v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja pripravila v piatok 3. júna 2016
v priestoroch nádvoria a Expozície poľovníctva a rybárstva v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši
okresné (regionálne) kolo Krúžkov mladých priateľov
poľovníctva – Memoriál Mikuláša Černotu. Súťažiaci
súťažili v 12 disciplínách: vedomostný test z poľovníctva, stopy zveri, dreviny - rastliny, kynológia, názvoslovie trofejí, názvoslovie zbraní, zoológia, zvuky zveri,
poľovnícke zariadenia, streľba zo vzduchovky, azimut
a športová disciplína. Deti boli rozdelené do 2 kategórií:
A do 6. ročníka ZŠ (vrátane), resp. študenti 2. ročníka
osemročných gymnázií, B do 9. ročníka ZŠ, resp. študenti
5. ročníka osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo
19 jednotlivcov v 7 družstvách z poľovníckeho krúžku pri
Liptovskom múzeu, poľovníckho krúžku pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca a poľovníckeho krúžku z
Ružomberka. V súťaži jednotlivcov v kategórií A obsadil
2. miesto Filip Navrátil a 3. miesto Matej Rusina z PK pri

Liptovskom múúzeu.V kategórií
B zvíťazila Sara
Grajková z PK pri
Liptovskom múzeu a súčasne sa
stala aj celkovým
víťazom súťaže
KMPP a postúpila
spolu s Františkom Mrázikom zo
Svätého Kríža a
Simonou Žiakovou z Nižnej Boce na Celoslovenskú súťaž KMPP, ktorá
sa bude tohto roku konať v Liptovskom Hrádku.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým súťažiacim, rozhodcom a hlavne sponzorom, ktorí nám venovali
hodnotné ceny.
Ing. Pavol Hriadel
Liptovské múzeum Ružomberok

Sponzori súťaže:

Ing. Augustín Dudek
Ing. Ivan Líška
Michal Uličný

Mgr. Erika Blahunková
PharmDr. Gabriela Blanová
Mgr. Peter Plánovský

Vladimír Greško
Ing. Igor Košecký

Ďakujeme.
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Celoslovenská súťaž KMPP 2016
V sobotu 25. júna 2016 sa v priestoroch Strednej
odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku konal
42. ročník súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva o Putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu. Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši reprezentovali
dvaja členovia Poľovníckeho krúžku pri Liptovského
múzeu Sara Grajková z Bobrovca, František Mrázik
zo Svätého Kríža (obaja PK pri Liptovskom múzeu)
a Simona Žiaková z Nižnej Boce (PK Čertovica, Nižná a
Vyšná Boca), ktorí obsadili prvé tri miesta na okresnom
kole.
Deti súťažili v 12 disciplínach. Prvou bol vedomostný
test z poľovníctva. Postupne absolvovali športovú
disciplínu, streľbu zo vzduchovky, určenie azimutu.
Poznávali rastliny a dreviny, psy, stopy, zbrane, trofeje,
živočíchy, poľovnícke zariadenia a zvuky zveri.
Súťaže jednotlivcov sa zúčastnilo 57 detí rozdelených
do dvoch kategórií A a B.
V kategórií B zvíťazil František Mrázik po dramatickom rozstrele v streľbe zo vzduchovky (prví traja mali
zhodný počet bodov). Sara Grajková skončila na vynikajúcom 4. mieste, keď ju od prvého miesta delilo len
0,6 bodu. Simona Žiaková obsadila 11. miesto.
V súťaži družstiev sme skončili na vynikajúcom
2. mieste z 19 súťažných družstiev z celého Slovenska.
Súčasťou 42. ročníka bola aj súťaž vedúcich KMPP.
Pracovník Liptovského múzea a súčasne vedúci Poľovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu Ing. Pavol Hriadel
obsadil 2. miesto, so zhodným počtom bodov ako
súťažiaci na 1. mieste.

Na záver chcem poďakovať všetkým za výbornú reprezentáciu nielen Liptovského múzea v Ružomberku,
PZ Čertovica, Nižná a vyšná Boca, Okresnej organizácie
Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši, ale aj ZŠ vo Svätom Kríži, Gymnázia M. M. Hodžu
v Liptovskom Mikuláši a ZŠ v Hybiach.
Pavol HRIADEL, st.
Člen osvetovej komisie
OkO SPZ v Liptovskom Mikuláši

Viete, že . . .

Pranostiky

...pred 45 rokmi (1971) bola otvorená turistická chata
v Červenci.

- Ak je pred Annou (26.7.) pekne, je po Anne mrzko.
- Ako je teplo na Augustína (28.8.), taká chladná bude
Katarína
- Ak sa v septembri tlačia osi do príbytkov, prorokujú
tuhú zimu.

....prvá pápežská návšteva na Slovensku bola v 11. storočí. Navštívil nás pápež Lev IX.
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Ako išiel krokom krok, dookola Bobruškin rok
kolský rok nám utiekol ako voda a my sa pomaly,
ale isto blížime do cieľa tohto školského roku.
Školský rok 2015/2016 bol znovu naplnený množstvom rôznorodých aktivít, činností, získaných financií
z projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, ale aj sponzorských darov.
Deti absolvovali v tomto roku každý mesiac jazdu na
koníkoch, rôzne divadelné predstavenie, hudobné koncerty ,,Veselo s Gitarou”, tvorivé dielne. Najstaršia veková skupina detí, ktoré odchádzajú do základnej školy,
absolvovali počas roka Lyžiarsky výcvik v Maxilande –
Ski centrum Jasná Nízke Tatry, Bobruškinu školu v
prírode v Žiarskej doline, Cyklovýlet na Salaš v Bobrovci a mnoho, mnoho ďalších aktivít. V najbližších dňoch
nás ešte čaká školský výlet a rozlúčka s našimi predškolákmi.
Chcem sa poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za hladký priebeh celého
školského roku, za ich spoluprácu, aktivitu, za ich
oduševnenosť a nadšenie pri organizovaní akcií v našej
materskej škole od Martinského svetielka, cez Vianočný

Š

zvonček, Karneval, Deň rodiny až po Rozlúčku s predškolákmi. Patrí Vám moja veľká vďaka, pretože obetujete svoj voľný čas, ktorý vymeníte za úsmevy,
spokojnosť a najmä za zážitky našich detí v materskej
škole.
Takisto sa chcem poďakovať našim sponzorom za
finančné dary, za ktoré sme vynovili priestory tried a
zakúpili sme krásne nové farebné stoličky do každej
triedy a ďalšie didaktické pomôcky. Poďakovanie patrí
aj pánovi starostovi za jeho ústretovosť a ochotu pomôcť vždy, keď je treba. Taktiež vďaka patrí rodičom,
ktorí sa zapájali do príprav akcií a pomohli, či už priložili ruku k dielu, alebo pomohli materiálne zabezpečiť
jednotlivé akcie. Sme Vám nesmierne vďační a dúfame,
že budete inšpiráciou aj pre ostatných rodičov.
Ubehlo to rýchlo, brány našej materskej školy opúšťa
25 detí, ktoré zasadnú do lavíc základnej školy. Prajeme
im, aby sa im darilo a dosahovali samé úspechy a na
materskú školu spomínali s láskou.
Tak ako nás opúšťajú deti, tak nás opúšťa aj pani
učiteľka Evka Dikantová, ktorá po mnohoročnej práci
v materskej škole odchádza do dôchodku. Pani učiteľka,
budeš nám tu nesmierne chýbať, navždy zostaneš
súčasťou nášho kolektívu a dúfame, že počas svojich
prechádzok neraz zablúdiš k nám, do materskej školy.
Patrí Ti jedno veľké ďakujem od všetkých detí, ktoré Ti
„prešli rukami“ a aj od nás kolegýň. Skladám pred tebou
a tvojou profesionalitou, odbornosťou a láskou k deťom
pomyselný klobúk z hlavy.
No a nám nezostáva už nič iné, len Vám popriať všetkým krásne leto, krásne letné prázdniny naplnené slnkom a rodinnou pohodu a tešíme sa na všetky detičky,
ktoré nastúpia do materskej školy 5. septembra 2016.
Mgr. Monika Ježowiczová,
–riaditeľka MŠ

• včielková trieda

• lienková trieda

• mravčeková trieda
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Základná škola

P

red desiatimi mesiacmi sme sa stretli pri otvorení
nového školského roka a už je tu koniec. Je čas na
vyhodnotenie práce, ocenenie najlepších, odovzdávanie vysvedčení a slávnostnej rozlúčky.
Druhý polrok sme začali lyžiarskym výcvikom ôsmakov v Jasnej. Mnohí sa v lyžovaní zdokonalili, iní zas
úspešne zvládli začiatky lyžovania.
V tom čase začala naša škola meniť svoj vzhľad. Obec
získala finančný príspevok od OÚ Žilina odboru školstva.
Prostriedky boli účelovo viazané na riešenie havarijnej
situácie - výmenu okien. V prvej etape od 5.2 – 25.2.2016
sa uskutočnila výmena okien v pavilóne A na východnej
a západnej strane: v triede 2.B a v učebniach (počítačovej,
vlastivedno-prírodovednej, žiackej knižnici, kuchynke) a
v kabinete vyučujúcich 1. stupňa. Pokračovalo sa výmenou okien v triedach na západnej strane v pavilóne B.
V druhej etape od 27.2. – 3.3.2016 sa vymenili okná v
ostatných triedach na východnej a južnej strane, riaditeľni,
kabinete ZRŠ, zborovni, miestnosti ekonómky, kabinete
fyziky - chémie. Vedenie školy, všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci touto cestou ďakujú pánu starostovi Ing. Ladislavovi Sedlákovi, Ing. Jánovi Pieterovi
a pracovníkom firmy Petrus za to, že sa naši žiaci môžu
vzdelávať vo vynovených priestoroch našej základnej
školy, a že máme aspoň sčasti ekonomicky menej náročnú
školu na energie.
V marci sa žiačky 7. ročníka zapojili do veľkonočnej
súťaže v zdobení mega-kraslice, ktorá bola vystavená
v obchodnom centre Stop-Shop v Lipt. Mikuláši.
Ďalej sa žiaci zapojili:
– do matematických súťaží – Klokan, Pangea, i-Bobor,
Pytagoriáda, Matematická olympiáda. Medzi najúspešnejších riešiteľov patrí Janka Oginčuková, ktorá na
okresnom kole MO získala 1. miesto, Peter Fašiang,
Ivana Rusinová, Nikola Verbová, Andrea Rothová
patria medzi úspešných riešiteľov matematických
súťaží
– svoje športové zručnosti prezentovali aj na športových súťažiach – na obvodnom kole vo vybíjanej získali dievčatá K. Bučková, B. Kortišová, I. Rusinová, B.
Spilá, L. Štrkolcová, J. Brziaková, E. Kováčová, N.
Kubalíková, N. Machajová a I. Matejková 2. miesto
– na okresnom kole v gymnastickom štvorboji sa dievčatá N. Verbová, Z. Móresová, V. Pikalová, K. Slaninková, S. Lisá a M. Rusinová umiestnili na 4. miesto

• naše gymnastky – gymnastický štvorboj

– na OK Kinderiády obsadila naša škola ako celok
4. miesto. Najlepšie sme sa umiestnili v štafetovom
behu a to na 1. mieste. V štafete bežali T. Kuna, L. Tekeljak, D. Frianová a M. Frian. Ďalšie umiestnenia na
stupňoch víťazov boli nasledovné: M. Frian 2. miesto
v hode plnou loptou, R. Kmeč 3. miesto v behu na 60 m
a T. Kuna 3. miesto v behu na 60m
– mladší i starší chlapci si zasúťažili vo futbale a hoci
nepostúpili, aj tak patrí futbal medzi najobľúbenejšie
športové súťaže chlapcov
– na OK v atletike súťažili žiaci v behu, v hode
kriketovou loptičkou, guľou, v skoku do diaľky a v štafete 4 x 60 m. V súťaži družstiev sa chlapci umiestnili
na 7. mieste a dievčatá skončili šieste. Disciplíny,
v ktorých sme sa umiestnili na stupni víťazov boli:
D 300 m: M. Beťková 3. miesto, D 800 m: M. Beťková
2. miesto, štafeta dievčat 4 x 60 m 2. miesto v zložení K.
Rusinová, K. Slaninková, M. Beťková, V. Pikalová,
štafeta chlapcov 4 x 60 m sa umiestnila na 3. mieste,
CH 1000 m: S. Gajan 1. miesto a M. Repa 3. miesto,
skok do diaľky N. Winata 3. miesto. Na krajské kolo
postúpil S. Gajan, ktorý vyhral beh na 1000 m (3 min.
1s)

• OK atletika

– dopravná výchova je súčasťou učebných osnov, a tak
družstvo v zložení Z. Buntovej, T. Kunu, M. Rusinu
a D. Pikalovej ukázalo svoje vedomosti i zručnosti
v jazde na bicykli na OK „Na bicykli bezpečne“, kde
získalo 3. miesto,
– to, že naši žiaci radi spievajú, svedčí spevácka súťaž
,,Slávik Slovenska”. Medzi veľmi talentovaných
žiakov patrí Jožko Vrašťák z 8.A triedy, ktorý na okresnom kole získal 2. miesto. Dôkazom jeho speváckeho
talentu je 2. miesto na krajskom kole.
– ďalej sa žiaci zapojili do geografickej olympiády,
dejepisnej olympiády, do literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Štúrov Zvolen, do poľovníckej súťaže a
Biblickej olympiády, kde S. Lisá, M. Rusinová
a V. Pikalová obsadili na dekanátnom kole 3. miesto.
Okrem súťaží sme si pripomenuli Svetový deň vody
(kvízom o vode), Deň zdravej výživy (prípravou šalátov
v ŠJ žiakmi 8. ročníka), Svetový deň mlieka (prípravou
pomazánok žiakmi 8. ročníka v ŠJ), Deň Zeme (karaoke –
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• KK Slávik Slovenska – Jožko Vrašťák – 2. miesto

súťaž v speve tried s piesňami o prírode), Deň detí (náučný divadelno-šermiarsky program zaviedol žiakov na
výlet do obdobia Samovej ríše, prvých kniežactiev, príchodu Cyrila a Metoda, Svätopluka, tatárskych a tureckých vpádov, stavovských povstaní, Jánošíka a končil
prejavom Ľudovíta Štúra na uhorskom sneme). Deň detí
pokračoval stretnutím žiakov s bobroveckými požiarnikmi, ktorí predviedli zásah - hasenie ohňa. Potom sa žiaci oboznámili s požiarnou technikou a s vybavením požiarnych áut.

Školské výlety sú za nami. Žiaci prvého stupňa
navštívili Štrbské pleso a Starý Smokovec, žiaci 5.A, 6.A
a 7.B išli za turistikou na Skalnaté pleso a Hrebienok do
Vysokých Tatier, žiaci 5.B a 7.A navštívili RTVS
v Bratislave, žiaci 8.A triedy sa vybrali za kultúrou na
Trenčiansky hrad a žiaci 9.A triedy navštívili Košice, kde
si pozreli botanickú záhradu a pamiatky v centre mesta.
Veľmi pestrú činnosť má aj náš školský klub detí.
Deti sa vo februári stretli s P. Hriadelom, ktorý mal pre
nich pripravenú prednášku o životnom prostredí, v marci
s bobroveckou spisovateľkou p. Olšovskou, v apríli s p.
Kúcikom, ktorý je profesionálny záchranca. Prezentoval
im prácu záchranárov vo veľmi ťažkých horských terénoch, ale tiež vo vodnom prostredí či pod zemou v jaskyniach. Svoje umenie prišli predviesť v máji deťom aj
dobrovoľní hasiči z Bobrovca. Okrem prehliadky áut,
ktorú deti hneď využili, im poukazovali a povysvetľovali, ako jednotlivé príslušenstvá fungujú. Veľmi vydarenou akciou v júni bola „Škola varenia“. Svoje kuchárske umenie prišiel predviesť p. Palkovič, ktorý spolu
s deťmi pripravil štyri druhy populárnych a zdravých
smoothies nápojov z rôzneho ovocia, byliniek, či špenátu. Pripravil aj obľúbené jedlo cisárovnej Sissi tzv.
Cisársky trhanec. V rámci exkurzií navštívili v Liptovskom Mikuláši Slovenské múzeum ochrany a jaskyniarstva, Liptovskú galériu a Centrum Kolomana Sokola.
Nedá sa napísať všetko, čo sa v škole počas 2. polroka
odohralo. Pri mnohých aktivitách sme potrebovali pomoc. Ďakujeme rodičom a priateľom školy, predsedovi
Rady školy Ing. S. Teplanskému a všetkým členom Rady
školy za akúkoľvek pomoc a podporu, ktorú si veľmi vážime.
Veľké ďakujem patrí pedagogickým zamestnancom
školy za ich namáhavú a obetavú prácu, za každodennú
snahu priblížiť zvereným žiakom vedomosti i praktické
zručnosti, ďalej p. ekonómke, vedúcej ŠJ, p. kuchárkam,
p. školníkovi a p. upratovačkám za kompletný servis,
bezproblémový chod a hospodárenie školy.
Čo viac dodať? Hurá deti na prázdniny a dovidenia
M. Volajová

• Deň detí – bobroveckí požiarnici

Deň s arboristom, ktorý žiaci 9. ročníka dostali ako
odmenu za 1. miesto v ekovýchovnej súťaži ,,Spoločenstvo stromov”. V KD v Bobrovci žiaci 1. – 6. ročníka
navštívili divadelné predstavenie „Mechúrik Koščúrik“.
V rámci exkurzií žiaci navštívili miestnu knižnicu,
Múzeum Čierny orol, Literárno-hudobné múzeum v
Banskej Bystrici, požiarnu stanicu v Lipt. Mikuláši, žiaci
3. a 4. ročníka navštívili Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Liptovskom Mikuláši v rámci projektu
„Tvoja správna voľba“,
Žiaci 4. ročníka sa prvýkrát zúčastnili školy v prírode
(v Lipt. Jáne), ktorá bola spojená s plaveckým výcvikom.
Žiakov 8. a 9. ročníka každý rok navštevuje policajtka Poljaková s prednáškou Trestnoprávna zodpovednosť a Obchodovanie s ľuďmi.

• Deň s arboristom

Zrnko múdrosti
Viac možno dosiahnuť rozvahou ako silou.
TACITUS
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Z rodinnej kroniky

D

o redakcie sme dostali obsiahly list od Horváthovcov z Trnavy. Vyberám z neho: „Sme dlhoročnými odberateľmi Vášho časopisu. Dozvedáme sa veľa o živote a kultúre v Bobrovci, pripomíname
si spolu s Vami históriu, tradície, hrdosť na slávnych rodákov, ale aj múdrosť a statočnosť prostých obyvateľov,
ktorí s pokorou prijímali údery osudu. Z tejto krásnej
liptovskej obce, z Bobrovca, pochádza náš švagor, Rudolf Blahunka.“
Ďalej v liste stojí: „Rád sa vracal aj neskôr do Bobrovca a my celá rodina s ním, pookriať v náručí Jaloveckej a
Bobroveckej doliny, túlajúc sa pod svahmi Sivého vrchu,
Mnícha, ale aj Salatína, Banikova a iných. Rudko Blahunka st. miluje svoje rodisko, rád sa vracia do krajiny
svojho detstva i mladosti. Pamätá si mnohé špecifiká
z minulosti. My sme v našej rodine spracovali malú
rodinnú kroniku príbehov jej členov. Prispel do nej aj
R. Blahunka, dnes 92-ročný pán s bohatou minulosťou
vzdelaného a pracovitého človeka, pevne ukotveného
v Liptove. Niektoré pasáže by mohli pripomenúť ako sa u
Vás v minulosti žilo.“
K listu bolo priložených 13 strán z rodinnej kroniky
pána Rudolfa Blahunku. Z jeho dovolením som vybrala
z každej strany pár viet:
„Narodil som sa v Bobrovci rodičom Jozefovi Blahunkovi a Márii, rodenej Žiškovej 2. 9. 1924 v dome s vtedajším číslom 106. V dome okrem nás býval strýko Gregor
s rodinou, otcova sestra Anna, spolu 15 ľudí. Po smrti
naňku sme sa odsťahovali, kúpili sme polovicu domu
u Žiškov. Na dvore sme mali vlastnú studňu. Pred domom tiekol čistý potôčik.
Päť tried ľudovej školy som vychodil v Bobrovci.
Spomínam si na správcu školy Rudolfa Sajtáka, ináč
vynikajúceho hudobníka, ku ktorému som neskôr ako
študent chodil do spevokolu. Mužský spevokol bol známi po celom Liptove. S láskou si spomínam na každodenné päť kilometrové cesty do školy cez Vrchháj. Mikulášske gymnázium malo dobré meno. Študovali tu významné osobnosti: Ján Stanislav, Rudolf Brtáň, Andrej
Plávka, Július Lenko, Milan Rúfus.
V rokoch dospievania bol centrom spoločenského života kultúrny dom, ktorý sme volali spolok. Mládež sa

schádzala na galérii, starší v maskérni pri javisku. Mali
sme tu rádio a gramafón. Tu sme strávili pekné chvíle. Na
ceste od kostola po spolok bolo korzo, ktoré sa skoro
vyrovnalo bratislavskému pod Michalskou bránou. Posledná veselá udalosť bola zábava po maturite v júni
1944. Blížil sa front.
Koncom januára 1945 vytvorili Nemci v Bobrovci
obranné línie. Na ich rozkaz museli všetci muži od 16 do
40 rokov nastúpiť. Mali kopať zákopy. Nastúpilo nás asi
200 chlapov, medzi nimi ja a brat Blažej. Nemci nás
odvliekli do kasárni v Liptovskom Mikuláši. Štyri noci
sme pochodovali do Žiliny. Niektorým sa podarilo ujsť.
Odviezli nás k Českému Tešínu do dediny Bukovec.
Denne sme chodili 5 km kopať zákopy. Asi po štrnástich
dňoch sa mi podarilo s bratom Blažejom a Jožkom
Blchom ujsť. Na Kysuciach nám pomohli dobrí ľudia.
V Zázrivej nás však zastavila hliadka Hlinkovej gardy
a odovzdala Nemcom. Uväznili nás v Dolnom Kubíne.
Tam už boli chlapi, ktorí raz neboli kopať zákopy. Dali
ich zavrieť tí istí gardisti. Rozprával nám o tom uväznený
Zázrivčan Bolebruch.
Predstavený mesta vymohol bratovi a Jožkovi Blchovi prepustenie, nakoľko nemali 18 rokov a potom ich
nasmeroval k partizánom. Ja som sa dostal do Martina.
Tu rozdelili väzňov na zdravých a ťažko chorých, medzi
ktorých som sa zaradil. Slovenský dôstojník zbadal chybu, kázal mi ostať s tým, že si študentov nedáme pozabíjať. Ostal som v Sučanoch kopať zákopy. Začiatkom
apríla Nemci húfne ustupovali a tak ma 8. apríla mama
s plačom doma vítala.
V máji som natrvalo odišiel z Bobrovca do Bratislavy s
úmyslom študovať právo a tiež sa zamestnať. Ubytoval
som sa u Gulášov na Trnavskej ulici. Na práve som absolvoval štyri semestre. 23. júla som sa s pomocou Antona
Kusého z Bobrovca zamestnal v Telegrafnej a telefónnej
ústredni. V práci mi však štúdium nepovolili a keďže som
neštudoval musel som narukovať.
Moje konečné zamestnanie bola Hospodárska ústredňa spojov. Tu som sa po siedmych rokoch stal riaditeľom
a po tridsiatych rokoch a viacerých vyznamenaniach som
v roku 1988 odišiel do dôchodku.“
Zatiaľ toľko zo spomienok pána Rudolfa Blahunku.
Anna Olšovská

Prečítali sme za vás
MY - liptovské noviny č. 21:
Hlavčo obhájil víťazstvo (vybraté z článku)
V sobotu 28. Mája sa uskutočnil 7. ročník Behu
do Choča. Absolútnym víťazom Memoriálu Joža Čajku
sa stal Bobrovčan Jozef Hlavčo. Trať 6500 m dlhú
zabehol 45:56, hoci po rannej búrke bola prvá časť trate
poriadne blatistá.

Liptáci sa dostali do výberu (vybraté z článku)
Na reprezentačnom atletickom stretnutí dorastu
v Košiciach štartovali aj liptovskí atléti. Za druhý
najhodnotnejší výkon získala 967 bodov Gabriela
Gajanová (z Bobrovca).
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Zrodíš sa a umieraš (11. pokračovanie)

V

tomto poslednom pokračovaní o udalostiach
a oslobodzovaní našej obce pred 70-timi rokmi sa
chcem na záver zmieniť o vybudovaní pamätníkov na tieto udalosti, ktoré nám majú pripomínať, aby sa
na ne nezabudlo. V oslobodenej republike sa niekoľko
rokov po vojne začali budovať pamätníky na pamiatku
padlým bojovníkom SNP, padlým vojakom 1. čsl. Armádneho zboru i obetiam Sovietskej armády. 16 rokov po
skončení II. sv. vojny bol dňa 9. 5. 1961 na Háji Nicovô
severovýchodne od nášho okr. mesta Liptovský Mikuláš
vo výške 729 m.n.m. slávnostne otvorený veľkolepý
pamätník a cintorín, kde medzi približne 1350 pochovanými vojakmi je pochovaných aj 168 vojakov z 1. čsl.
arm. zboru padlých pri oslobodzovaní našej obce. Práve
na mieste tohto pietneho areálu a v jeho okolí sa koncom
II. sv. vojny odohrávali jedny z najťažších a najdlhších
oslobodzovacích bojov po bojoch na Dukle.
Na internete sa dá nájsť zoznam padlých hrdinov pochovaných na tomto vojenskom cintoríne (hodnosť,
priezvisko, meno) a taktiež, v ktorom rade a hrobe je kto
pochovaný s informáciou o tom pri oslobodzovaní akej
obce, či mesta (L. Mikuláš, L. Hrádok) prišiel o život.
Padlí pri oslobodzovaní našej obce Bobrovec sú pochovaní prevažne v piatom rade. Autormi vybudovaného pamätníka sú: Ing. arch. Ladislav Bauer, Ing. arch. Aladár
Búzik, akademickí sochári Alfonz Groma a Miroslav
Ksandr.
V roku 1964 pred blížiacim sa 20. výročím začatia SNP
vtedajší predseda nášho MNV Ľudovít Gemzický,
riaditeľ našej ZDŠ Miroslav Kornalský, pán Kornel
Pažitný a ďalší prevažne členovia ZO KSS v našej obci
prišli s myšlienkou vybudovať pamätník oslobodenia
našej obce, pri ktorom by sme si mohli každoročne
pripomínať deň oslobodenia našej obce a deň začiatku
SNP. Podľa informácie od bývalého riaditeľa školy myšlienka bola dobrá, chuť bola tiež, ale ostávalo ešte sa
dohodnúť kde pamätník postaviť, z čoho postaviť a hlav-

ne za čo. Po dohode, že pamätník sa postaví takmer v strede
obce, poniže bývalej starej školy, dnes MŠ v terajšom Nižnom parku, bol pamätník navrhnutý akademickým sochárom
rodákom z blízkeho Trsteného
Alfonzom Gromom. Autor tohto pamätníka (1924-1991) spoluautor pamätníka na Háji Nicovô je autorom viacerých pamätníkov oslobodenia na Slovensku. Pri premýšľaní, kde
zohnať materiál a aký na stavbu
pamätníka (skaly z Jalovčianky) pozorné oko riaditeľa
ZDŠ Kornalského zbadalo v areály školy a šk. bytovky
pár žulových kociek, ktoré sa mu zazdali vhodnými na
vyriešenie tohto problému. S týmto nápadom zašiel za
stavbyvedúcim, ktorý to mal v tom čase ešte pod palcom,
či by s premiestnením tých žulových kociek z areálu školy
v tichosti nikomu nechýbalo a hlavne či by ich nebolo
aspoň tak za pol vlečky. Stavbyvedúci Španko dal typ:
Demänovská Dolina - Jasná, kde sa práve staval jeden z
hotelov. Zohnať na túto ,,tajnú a super partizánsku akciu”
do Jasnej ochotného traktoristu Janka Bullu spolu s traktorom a družstevnou vlečkou nebolo ťažké. Vrámci
,,bleskovej akcie” výstavby pamätníka (menej ako týždeň) sa ako murár podieľal Juraj Hliničan s dvoma
pomocníkmi, ktorých ochotne poskytol stavbyvedúci
Španko spomedzi svojich robotníkov.
Všetko sa stihlo načas a z textu tabule na tomto pamätníku
okrem veršov od M. Krausa čítame: Na večnú pamiatku
bojovníkom SNP a II. sv. vojny vďační občania.
O 5 rokov neskôr bol postavený menší pamätník v Hornom parku.
Z kroniky obce a z rozprávania M. Kornalského.
Ľubo Včela

Jej korene siahajú do Bobrovca
Objavme talent Mirky Rybárovej a krásu jej umenia.
Vybraté z článku novín MYSLAVČAN s názvom:
Mirka Rybárová, rodená Krivošová (dcéra Bobrovčianky Milky Slaninkovej) sa v roku 1975 narodila
v Košiciach. Vyštudovala Technickú univerzitu. Od malička sa venovala maľovaniu. Jej talent sa pretavil do
insitnej maľby, ktorou zaujala nielen doma, ale aj v zahraničí. Jej diela boli vystavené na Slovensku, v Čechách, Francúzku, v Austrálii a v USA.
Tvorba autorky sa môže nazvať ,,mestská insita”, obsahuje prvky kubizmu, fauvizmu. Obrazy sú inšpirované sakrálnou tvorbou, gotickými oltármi a ikonami,
ale aj bežným životom so zameraním na figurálnu tvorbu.
V súčasnej dobe žije s rodinou vo Francúzku a ďalej
sa venuje umeniu.
A.Olšovská
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Zo života JDS Bobrovec

Členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bobrovci sú skoro všetci veľmi aktívni. 28. apríla sme sa
zúčastnili Okresnej súťaže speváckych súborov a skupín
v Liptovskom Mikuláši. 27 členov tanečno-speváckej
skupiny sa uviedlo scénickým stvárnením „Murárskeho
bálu“. Porota nám udelila „Čestné uznanie.“
S týmto programom a s tradičným vystúpením spevokolu sme boli 11. júna pozvaní na „Deň folklóru pod
Poludnicou“ do Závažnej Poruby. Zamračené počasie
dostalo pred naším vystúpením veľkú prestávku a
všetkých okrem hudby a spevu potešili aj slnečné lúče.

Päť zlatých
Aj v tomto roku sa 25. mája konali okresné športové
hry seniorov. Z Bobrovca sa zúčastnilo 9 členov Jednoty
dôchodcov. Celkom súťažilo 128 športovcov zo 17 klubov JDS v našom okrese.
Opäť nás nesklamal náš Rudko Pikala. Bol dva-krát
dekorovaný zlatou medailou. Za beh na 60 m a za beh na

Do plánu činnosti sme si dali aj poznávanie Liptova
a tak sa 15. júna 47 členov v Národopisnom múzeu
v Liptovskom Hrádku dozvedelo o histórii mesta a o jeho
kultúrnych pamiatkach. Obdivovali sme paličkovanú
čipku, expozíciu ovčiarstva a svadobné priestory. Ďalej
nás cesta viedla do Liptovského Jána. 37 odvážlivcov
vošlo do Stanišovskej jaskyne. Všetci sme v obci navštívili Kostol Jána Krstiteľa s zrenovovaným oltárom a tiež
Podzemie pod vežami – Mincovníčkovo s ukážkou
razenia mincí. Aj keď popoludní začalo pŕchať, dažďu
sme sa potešili, lebo polieval naše záhrady. Už tradične
bola dobrou dušou zájazdu náš pán farár vdp. Marlenga.
Mimoriadnou udalosťou bola porucha autobusu a tak
sme cez deň vymenili tri autobusy, kým sme sa šťastlivo
a plný dojmov vrátili domov s poďakovaním obecnému
úradu za úhradu dopravy.
Anna Olšovská

• Mincovníčkovo

200 m. V stolnom tenise už tradične priniesol zlatú medailu Alexander Kusý. V novom športe – petangu zlatou
príjemne prekvapila Kristínka Dologová a podobne
zlatú priniesol aj Milan Mertoš.
Okrem nich nás reprezentovali aj Mária Hiková, Milan Hitka, Oľga Brziaková, Terézia Rusinová a Otília
Konfráterová, ktorí sa dostali do stredu hodnotiacich
tabuliek. Ďakujeme za reprezentáciu a víťazom držíme
palce na krajskej súťaži v Martine.
Anna Olšovská

Gabriela Gajanová na atletickej dráhe
Šestnásťročná Gabriela Gajanová z Bobrovca, ktorá
trénuje pod odborným vedením Pavla Slouku v Martine,
zazanamenala v mesiacoch máj a jún 2016 výborné výkony:
Olomouc – česká dorastenecká liga: 1.miesto beh na
800m, 1.miesto beh na 400m.
Banská Bystrica – slovenská liga žien: 3.miesto beh na
800m čas 2,1172
Plzeň – česká extraliga žien: 5.miesto beh na 800m čas
2,1207
Ostrava – Zlatá tretra – národná súťaž žien: 3.miesto beh
na 800m čas 2,1169
Košice – Súťaž krajov dorastu: 1.miesto beh na 400m
čas 0,5694 Druhý najhodnotnejší výkon podujatia.

Banská Bystrica – majstrovstvá stredoslovenského
kraja dorastu: 1. miesto beh na
800m . 1.miesto beh na 400m.
Dubnica nad Váhom – majstrovstvá Slovenska dorastu:
1.miesto beh na 800m aj na 400m
Brno – medzinárodné stretnutie dorastu z Chorvátska,
Slovinska, Česka, Maďarska a Slovenska:
1. miesto beh na 800m čas 2,0921.
Nitra – majstrovstvá Slovenska juniorov: 2. miesto beh
na 400 m a 1. miesto beh na 800 m.
NAJHODNOTNEJŠÍ VÝKON PODUJATIA
A NOMINÁCIA NA JÚLOVÉ
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
DO 17 ROKOV V TBILISI.
E. Š.
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Okresná súťaž DHZ
V nedeľu 5. 6. 2016 usporiadal OV DPO
SR v spolupráci s DHZO Bobrovec a
Obecným úradom Bobrovec Okresnú súťaž
hasičských družstiev DHZ. Súťaže sa zúčastnilo 21 súťažných družstiev.
Priebeh i úroveň súťaže si účastníci aj
rozhodcovia veľmi pochvaľovali a istotne si
odniesli z Bobrovca iba dobré zážitky. Touto
cestou, by som chcel poďakovať všetkým
členom DHZO Bobrovec a obecnému úradu,
ktorí pomáhali pri prípravách okresnej súťaže,
ako aj počas jej priebehu.
Michal Pažitný
veliteľ DHZO Bobrovec

Leto na salaši Pastierska
v roku 2016

Pozvánka
Klub priateľov koní Liptova
vás pozýva na

XII. ročník – Deň chovateľov koní,
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.
3.9.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ľudová hudba Murínovci
Ľudová hudba Vesna
Ľudová hudba Haluška
Milan Hrčka
Ľudová hudba Vesna
Ľudová hudba Murínovci
Ľudová hudba Vesna
Milan Hrčka
Ľudová hudba Murínovci

záprahové a furmanské preteky
Dňa 28. augusta 2016 (nedeľa),
začiatok o 11.00 hod.
Pripravené sú zaujímavé súťaže, tombola,
občerstvenie a bohatý sprievodný program.

Občerstvenie: syrové špeciality, baraní guláš, bryndzové halušky, grilované špeciality, čapované nápoje.

Letné akcie
August
- Bobrovecká korčuľa
- Bobrovecká odpustová
špacírka
- Cyklistické preteky
pod horu
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Matrika
Narodili sa:
máj 2016 – Ela Rusinová

Uzavreli manželstvo:
apríl 2016 – Ing. Juraj Trizna
a Mgr.Veronika Václavíková
Opustili nás:
apríl 2016
Marta Blchová, 85-ročná
Marta Machajová, 91-ročná
Július Machaj, 60-ročný
Ján Gežík, 85-ročný
Milan Turoň, 50-ročný
máj 2016
Juraj Ivan, 85-ročný
Mária Fašiangová, 97-ročná
Zora Benčová, 70-ročná
jún 2016
Anna Sochová, 79-ročná
Milan Machaj, 45-ročný

Blahoželáme :
Estere Buntovej k 94. výročiu narodenia
Anne Kellovej k 93. výročiu narodenia
Alžbete Mašurovej k 88. výročiu narodenia
Edite Komorášovej 87. výročiu narodenia
Róbertovi Volajovi k 85. výročiu narodenia
Anne Tkáčovej k 85. výročiu narodenia
Jánovi Kusému k 80. výročiu narodenia
Dušanovi Gerátovi k 80. výročiu narodenia
Bartolomejovi Rakovi k 80. výročiu narodenia
Márii Kusej k 75. výročiu narodenia
Elene Lukášovej k 75. výročiu narodenia
Marte Perečkovej k 75. výročiu narodenia
Helene Gajanovej k 75. výročiu narodenia
Danke Mišovičovej k 70. výročiu narodenia
Ivanovi Rusinovi k 70. výročiu narodenia
Márii Salanciovej k 70. výročiu narodenia
Dušanovi Semanovi k 70. výročiu narodenia
Márii Mužilovej k 70. výročiu narodenia

Kniha Liptova
Každý rok sa udeľuje tento titul knihám
o Liptove, alebo ktoré napísal Lipták, alebo sa týkajú
Liptova. V roku 2015 bolo vydaných a do súťaže
prihlásených 67 kníh. Do súťaže bola prihlásená
kniha „ Divočina pod Salatínom“ Milana Ballu a
Ladislava Holku v kategórii odborno-náučná literatúra. Do kategórii krásna literatúra bola prihlásená
kniha Anny Olšovskej „Anjeli zleteli“. Obe knihy
získali druhé miesta. K úspechu blahoželáme.
V Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
bola 14. júna beseda s autormi ocenených kníh.
Zúčastnili sa na nej aj obaja autori z Bobrovca.
Redakcia

Poďakovanie
Počasie nám prináša čoraz teplejšie dni a veľa z nás
občanov nemá možnosť ísť sa ovlažiť do zahraničia
k moru, alebo aj keď sa podarí ísť k nejakej vode je to len
na krátky čas. Ale my Bobrovčania máme pod ,,nosom“
možnosť sa v osviežiť, ak počasie dovolí na nádrži nad
obcou. Riasy, ktoré znepríjemňovali plávanie už aj tým
najodolnejším, sme sa rozhodli odstrániť mechanicky.
Dňa 27. 6. 2016 sa na nádrži konala brigáda za týmto
účelom. Všetkým ochotným občanom, ktorí priložili ruku
k dielu patrí veľká vďaka, ale hlavne pánovi Jankovi
Táborymu, ktorý bol hlavným iniciátorom .
Prajem vám veľa pekných a slnečných dní počas
prázdnin a dovoleniek a príjemné zážitky strávené možno
aj na našej nádrži.
D. G.
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