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100. výročie založenia knižnice
Obecná knižnica v Bobrovci oslavuje v tomto roku
100. výročie založenia.
Počas sto rokov svojho pôsobenia poskytovala knižnica čitateľom prístup ku mnohým knihám slovenských
aj zahraničných autorov. Knižný fond sa postupne
rozširoval a obmieňal, dopĺňali sa nové knihy, zastarané a
poškodené knihy sa zas počas revízie knižného fondu
vyraďovali. K 11. januáru 2019 disponuje obecná knižnica 6 146 knihami a šiestimi titulmi časopisov. V roku
2007 bol v priestoroch obecnej knižnice pre verejnosť
zavedený internet, ktorý využívajú predovšetkým žiaci
našej základnej školy.
V knižnici sa konajú rôzne akcie a to napríklad besedy
so spisovateľmi, kvízy, súťaže, výstavy či burzy kníh.
Počas marca, ktorého prívlastkom je i mesiac knihy,
prichádzajú do knižnice deti z MŠ a žiaci zo ZŠ, ktorým
približujeme poslanie knižnice a viac sa venujeme poznávaniu vybraných kníh. Našich prváčikov každoročne
poteší pasovanie za nových čitateľov. Pre žiakov 3. ročníka ZŠ zas pripravujeme podujatie Rozprávková noc
v knižnici.

VSTUPNÉ: dobrovoľné.

Aj v dnešnej dobe má kniha dôležitú úlohu pre
intelektuálny a duševný vývoj človeka. Verím, že čaru
písaného slova prepadne čoraz viac ľudí.
Pri príležitosti 100. výročia založenia obecnej knižnice
sa v priebehu roka 2019 budú konať rôzne podujatia pre
deti aj dospelých. Jedným z týchto podujatí bude Deň
otvorených dverí, počas ktorého si priblížime históriu
vzniku a pôsobenia našej knižnice. Na toto podujatie Vás
už teraz srdečne pozývam.
A. Kustrová
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Zima v našej obci
V tomto roku nám pani Zima nadelila peknú snehovú
nádielku. Situácia sa dostala do stavu, kedy sme museli
vyhlásiť, že s veľkým množstvom snehu treba pomôcť aj
od samotných občanov. Bolo ho treba správne uhadzovať,
nie na komunikáciu a do potoka ako to urobili niektorí
z nás. Keď sa bude starosta ,,vyhrážať“ a oháňať zákonmi
a paragrafmi, nebude sa nám to moc páčiť a ani na to nie je
stále čas. Veď v minulosti ľudia automaticky zobrali metlu,
lopatu, odhŕňač a robili ako na svojom. No a keď sa sneh
roztopí a po komunikácii ostanú zimné posypy, ktorými
sme sa snažili ,,spojazdniť“ vozovku, už teraz vás prosíme-pomôžme pracovníkom obecného úradu skalky
odstrániť.
Obecné budovy, no najmä budovy základnej školy, sa
pre veľké množstvo snehu dostali do závažnej situácie.
Namŕzajúca voda z topiaceho sa snehu upchávala

odtokové žľaby, čo spôsobilo zatekanie do fasády.
Po dohovore s riaditeľkou školy boli očistené od snehu
a ľadu problémové časti budov. Za týmto všetkým sú naši
ochotní spoluobčania (František Fendek, Martin Volaj,
Filip Volaj a Ladislav Sedlák).

Niektorí z nás sa chytili iniciatívy a so snehom sa
pobavili. V obci sa tak objavili pekné výjavy - krásni veľkí
snehuliaci, Jánošík, zvieratá ako medveď a opičiak, za čo
budú odmenení nielen uverejnením fotografie v našom
občasníku, ale aj malou pozornosťou. S dovolením
,,majstrov“ ich chceme ukázať tým obyvateľom, ktorým
pre zľadovatenú vozovku je zaťažko prísť si skvosty
pozrieť.
D. G.
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DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V BOBRUŠKE
V dnešnej dobe sú digitálne technológie, počítače,
komunikačné zariadenia a internet úplne prirodzenou
súčasťou sveta detí.
Deti sú ich vášnivými používateľmi už od útleho veku,
sú pre ne zdrojom poznávania, skúmania, komunikácie,
vyjadrovania a rozvíjania ich logického myslenia. Je však
potrebné zohľadňovať aj možné riziká, ktoré so sebou
prináša ich nekontrolované využívanie.
Deti by už od prvých kontaktov s nimi mali poznať
jasne stanovené pravidlá a pedagóg, resp. rodič by mal mať
vopred dôkladne premyslené ciele.
V našej MŠ máme niekoľko technologických zariadení, ktoré sa snažíme úspešne implementovať do
výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú to: počítač, interaktívna tabuľa, interaktívna stena, dataprojektor, digitálny
fotoaparát + kamera, farebná tlačiareň, programovateľné
hračky Bee-Bot, vizualizér a množstvo elektronických
hračiek.
Ich využívanie nie je zamerané len na získavanie
zručností pri mechanickom používaní. Z praxe máme
overené, že deti sú čoraz flexibilnejšie, kreatívnejšie
a majú potenciál objavovať a bádať. Preto im vytvárame
taký priestor, aby sa aktívne podieľali na vytváraní
produktov aj prostredníctvom nich a zároveň, aby mali
možnosť využívať schopnosti a informácie, ktoré už
nadobudli alebo môžu prehlbovať, či získavať nové. Pri
práci s počítačom bežne využívame kresliaci program
RNA, edukačné softvery, výukové CD, DVD.
Sú to samozrejme také programy a hry, ktoré majú
na rozvíjanie detí priaznivý vplyv.

• Deti pracujú s interaktívnou tabuľou

• Práca s počítačom
• Piktogramy na videohrách – systém PEGI

Z hľadiska psychomotorickej oblasti: pri rozvíjaní
digitálnej gramotnosti môžeme vychádzať zo schopnosti
dieťaťa ukazovákom vykonávať cyklický pohyb a ovládať
počítačovú myš. Táto zručnosť sa viaže na koordináciu
zraku, práce svalov rúk a prstov. Práca s počítačom,
fotoaparátom, Bee-botom, atď. tak pomôže rozvíjať
jemnú motoriku aj vizuomotoriku.

Z hľadiska sociálno-emocionálnej oblasti: pri dobre
zvolených pravidlách si deti rozvíjajú interpersonálne aj
intrapersonálne kompetencie. Postupne sa učia akceptovať názory iných, počkať na striedanie, zvoliť také riešenie situácie, aby sa vyhli konfliktu, učia sa odhadovať
svoje možnosti a schopnosti a správať sa sebaisto napríklad pri ovládaní fotoaparátu, mikrofónu, tlačiarne,
zapnutí a vypnutí programu atď.
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Z hľadiska kognitívnej oblasti: vhodne zvolené
aktivity na rozvíjanie digitálnych kompetencií postupne

Rodičia by preto mali dozrieť na to:
- aby čas strávený pri počítači bol obmedzený zo zdravotných dôvodov,
- aby počítač – umiestnený napr. v obývacej izbe alebo
v digitálnom kútiku triedy – bol pod dohľadom dospelého vždy, keď deti používajú internet.
Prístup na internet pre predškolákov by mal byť

• Nahrávanie a prehrávanie zvukov – práca s EASI SPEAK mikrofónom

• Práca s interaktívnou stenou

•

Práca s digitálnou hračkou - včielkou Bee-Bot (Robotická hračka, ktorá
zoznamuje deti so základmi programovania. Deti pomocou tlačidiel zadávajú
jednoduché príkazy – smery, ktorými sa má robot v tvare včielky pohybovať.
Pohybom očí a zvukom signalizuje, že dostal príkaz. Vie si zapamätať až 40
príkazov. Potom ho stačí položiť na hladký povrch a sledovať, ako sa pohybuje.)

rodičia a učitelia – pomôcť deťom nájsť na internete
vhodný materiál. Deti totiž ešte nevidia rozdiel medzi
používaním internetu, hraním sa hier alebo kreslením
v kresliacom programe.

obmedzený na známe, dopredu dohodnuté stránky.
Šikovnejšie deti môžu nájsť známe stránky medzi
obľúbenými položkami v internetovom prehliadači, ktoré
im rodičia vytvoria. Existujú rôzne riešenia ako zabrániť
prístupu detí na internet, ale takýto postoj považujeme za
nerozumný, pretože ochudobňuje deti o úžasné príležitosti
učiť sa. Namiesto toho musíme – rodičia a pedagógovia –
prístup detí na internet starostlivo monitorovať a regulovať. Najobsiahlejším slovenským portálom, ktorý sa
zaoberá témou bezpečnosti na internete, je portál
Zodpovedne.sk. Okrem množstva užitočných materiálov
a informácií o jednotlivých druhoch ohrozenia (grooming, zverejnenie a zneužívanie osobných údajov a fotografií na internete, rasizmus a xenofóbia, otázka pravdivosti informácií uverejnených na internete a pod.)
môžeme tento materiál tvorivo využiť pri napĺňaní nášho
poslania v oblasti e-bezpečnosti detí.
Našou úlohou totiž nie je brániť deťom vstup do
digitálneho sveta, ale rozvíjať ich odolnosť voči nevhodnému obsahu, aby mali sebadôveru a zručnosti potrebné
na zvládnutie týchto nástrah. Ďalší úspešný portál je
ovce.sk a bezpecnenainternete.sk.
Animované rozprávky, ktoré tu nájdeme, sa venujú rôznym hrozbám a témam súvisiacim so svetom internetu.
Digitálne technológie sú užitočným zdrojom zábavy
a učenia sa, no treba ich používať v rozumnej miere
a
p r e m y s l e n e .
J.L.
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Z obecného zastupiteľstva
Dňa 24. 01. 2019 sa konalo v priestoroch kultúrneho
domu verejné zastupiteľstvo, na ktorom poslanci schválili:
- podmienky obchodnej súťaže vo veci výberu najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností, ktoré tvoria
stavebný pozemok o celkovej výmere 774 m2 a kúpnej
zmluvy na nehnuteľný majetok obce a parciel registra
CKN zapísané na liste vlastníctva č.1511, k.ú. Bobrovec
- rozpočet obce pre rok 2019 a roky 2020, 2021
- VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku na
žiaka, škôl a školských zariadení zriadených na území
obce.

Poďakovanie
• Deti si digitálnym vajíčkom – mikroskopom prezerajú zúbky a súčasne pozorujú
ich prenesený obraz na interaktívnej tabuli

V mene všetkých vodičov a vodičiek štvorkolesových ,,tátošov“, sa chceme touto cestou poďakovať pánovi Kristiánovi Frianovi nie len za
vzornú zimnú údržbu komunikácií v obci, ale hlavne
za veľkú ochotu pomôcť všetkým ,,zapadnutým
šťastlivcom“ nielen v pracovné, ale aj vo sviatočné
dni.
Ďakujeme

Základná škola Bobrovec
A je to tu! Ani sme sa nenazdali a už prešiel
prvý polrok školského roka 2018/2019.
A ČO VŠETKO SME UŽ DOTERAZ
STIHLI ZAŽIŤ?
Privítali sme medzi nami našich prváčikov, zasúťažili si,
zažili tvorivé dni, cestovali, získali nové poznatky na
prednáškach, ...
Ako každý rok, tak aj tento, sme oficiálne prijali
prvákov tým, že ich naši deviataci imatrikulovali. Aby
boli prijatí medzi ostatných žiakov, museli splniť zadané
úlohy. Sprevádzali ich rozprávkové postavy Pat a Mat,
princezné, morská panna, kovboji, kúzelníci, vojaci,
jednorožec a nechýbali ani kráľ a kráľovná, ktorí ich na
záver pasovali za žiakov našej školy.
Nové poznatky žiaci získavajú nielen na vyučovacích
hodinách, ale aj na exkurziách, prednáškach, výchovných koncertoch a tvorivých akciách.
V septembri sa žiaci 7. A a 8. B triedy zúčastnili exkurzie
v Banskej Bystrici. Prvou zastávkou bola Špania Dolina,
potom Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Žiaci si pozreli
dokumentárny film zobrazujúci v skratke prierez nemec-

kými dejinami od nástupu nacistov k moci v r. 1933 až po
záver vojny. Ďalej nasledovala prehliadka vnútorných
priestorov múzea, kde mali žiaci možnosť vidieť uniformy, vyznamenania, zbrane a výstroj vojakov znepriatelených armád, ako aj dobové ukážky tlače z obdobia
2. svetovej vojny. Po prehliadke vnútornej expozície
nasledovala prehliadka vonkajších priestorov múzea, kde
sa nachádzajú nemecké, slovenské a sovietske ťažké
zbrane.
Vonkajšiu expozíciu dopĺňajú partizánske zemľanky
v podzemí.
Pri príležitosti 60. výročia založenia Zväzu záhradkárov
žiaci I. stupňa navštívili výstavu ovocia a zeleniny v kul-
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túrnom dome. Okrem dopestovaného ovocia a zeleniny
obdivovali aj výstavu kvetov, aranžmánov a výtvarných
prác detí ZŠ a MŠ.
V októbri sa žiaci 3. A triedy zúčastnili podujatia „Na
poľovníckych chodníčkoch Mateja Korvína“ v Liptovskom múzeu Čierny orol. Po úvodnom pasovaní za
rytiera samotným kráľom Matejom a poľovačke na medveďa a vlka sa deti zapojili do poznávania stôp. Návštevu
v múzeu využili aj na zoznámenie sa s technikou
modrotlače, jej tradíciou a využitím v minulosti aj dnes.
Stala sa im inšpiráciou aj na hodine výtvarnej výchovy.
Žiaci 8. A a 8. B triedy sa zúčastnili exkurzie v Steelparku v Košiciach zameranú na fyziku a biológiu. Určite
bolo zaujímavé skúmať ako a kde vzniká tieň a pracovať
so zrkadlom.
V novembri sa žiaci 5. A triedy v rámci EKO dní zúčastnili exkurzie v Liptovskom múzeu Čierny orol, kde
absolvovali prehliadku stálej expozície živočíchov. Zároveň si vypočuli výklad k chráneným a ohrozeným druhom žijúcim na Liptove. Potom sa presunuli do SMOPaJ,
kde sa v rámci týždňa "Veda a technika" venovali pozorovaniu rôznych prírodnín mikroskopom.
Na záver si pozreli expozíciu venovanú neživej a živej
prírode.
Každoročne sa zúčastňujeme vzdelávacieho projektu
Svet okolo nás, tentoraz zameraného na Kubu. Zúčastnili
sa ho žiaci 8. ročníkov. V programe sa prelínali historické
fakty od čias prvotnej španielskej kolonizácie na konci
15. storočia až po súčasnosť. Oboznámili sa aj s prírodnými pomermi tohto ostrova.
V decembri žiaci 4. A triedy navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. V zimnom období je naše vtáctvo vystavené nevhodným podmienkam
pre ich život. Pri tejto príležitosti vyrábali vtáčie búdky
z rôznych prírodných materiálov, napríklad zo šupky
z pomarančov a jabĺčka. Vyskúšali si aj výrobu drevených
búdok, búdok z papiera a tetrapakových škatúľ. Každý žiak
si tak mal možnosť vyrobiť vlastnú búdku a tým pomôcť
vtáčikom vo svojom okolí.
V októbri uskutočnili pracovníčky Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie prednášky
zamerané na tému „Látkové a nelátkové závislosti“ pre
žiakov 7. ročníka. Interaktívnou formou predviedli, čo sa
deje s ľudským telom po užití omamných látok. Žiaci 8.
a 9. ročníka mali tému „Obchodovanie s ľuďmi“.
Aj v tomto školskom roku nás navštívili študenti
Strednej zdravotníckej školy z Liptovského Mikuláša s
projektom Zúbková hliadka. Žiaci 1. ročníkov sa učili,
ako sa správne a starať o ústnu dutinu. Prostredníctvom
pripravených pomôcok a hier sa zoznamovali so stavbou
zuba, zložením mliečneho a trváceho chrupu. Žiaci 2.– 4.
ročníka si zopakovali vedomosti a praktické zručnosti,
ktoré získali v minulom školskom roku.
Žiakov 9. ročníka navštívili s projektom „Zdravie nás
baví“. Cieľom projektu je vzbudiť záujem mladých ľudí k
vzdelávaniu a získaniu praktických zručností v oblasti
poskytovania prvej pomoci a tým aj k záchrane života ľudí
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v rôznych situáciách. Predviedli aktivity na modeloch –
s figurínou človeka i dieťaťa, ktoré si žiaci mali možnosť aj
vyskúšať, ďalej kompenzačné cvičenia zamerané na rovné
držanie tela, ktorými môžu predchádzať rôznym
deformáciám ľudského tela.
V októbri sa na I. stupni uskutočnil výchovný koncert
pod názvom "Veselé noty". Hudobníci p. Radko Pažej
a p. Jaroslav Gažo sa v ňom zamerali na rôzne hudobné
nástroje, noty, rytmizovanie a spev. V programe zazneli
rôzne hudobné hádanky, pesničky z hudobnej výchovy a
taktiež aj autorské piesne. Pre žiakov II. stupňa vystúpili
s enviromentálnym programom zameraným na riešenie
vzťahu človeka k prírode.
Dňa 26. 10. 2018 sme sa zúčastnili netradičnej formy
výchovného koncertu, ktorý sprostredkoval Slovenský
rozhlas svojím priamym prenosom. Moderátor, dirigent
Gabriel Rovňák, nás sprevádzal svetom hudby od praveku
až po súčasnosť. Vďaka Bratislavskému chlapčenskému zboru a Symfonickému orchestru Slovenského
rozhlasu sme spoznali najlepších skladateľov, vypočuli
sme si ukážky z obdobia renesancie, baroka, romantizmu,
impresionizmu i z hudby 20. storočia. Atmosféru dotváralo
i dobové oblečenie a kostýmy, v ktorých účinkujúci vystupovali.
Deň školských knižníc sa konal v októbri. 12 žiakov
z 9. A triedy rôznymi čitateľskými úlohami pozabávali
i potrápili žiakov I. stupňa. Najprv im prečítali rozprávkové
príbehy. Najmenší žiaci potom vymaľovávali zvieratká
z rozprávky, starší vypracovávali pracovné listy, riešili testy
a hrali sa spoločenské hry.
Podvečer 12. decembra 2018 patril mamičkám, oteckom, pani učiteľkám a žiakom I. stupňa našej školy. Všetci
spoločne vytvorili krásne ozdoby na vianočný stromček,
ktorý zdobil vestibul až do Vianoc. Okrem tvorenia papierových a textilných dekorácií deti zdobili, medovníčky,
ktoré upiekli s pani učiteľkou Machajovou.
Svoj talent v matematike, v jazyku, v prednese, v športe
mnohí žiaci dokazujú svojou účasťou v súťažiach.
V decembri sa uskutočnili školské kolá matematickej
súťaže Pytagoriáda. Úspešnými riešiteľmi 3., 4. a 5. ročníka, sa stali Ľ. Kubeš, V. Spišiaková a F. Močiliak.
Okresného kola sa zúčastnia žiaci 6. a 8. ročníka J. Beťko,
D. Pikalová a V. Spišiaková.
Po roku sme sa opäť zapojili do on-line informatickej
súťaže i-Bobor. Medzi úspešných riešiteľov žiakov 8. a 9.
ročníka sa zaradilo až 19 našich žiakov z 31 zúčastnených.
Najlepšie sa umiestnila D. Pikalová. Ďalší úspešní sú
Z. Buntová, A. Páričková, T. Teplanský, N. Drusková,
M. Harmanová, A. Kustrová, K. Bohovicová a M. Rusina. Diplom úspešného riešiteľa získali aj D. Rak,
V. Spišiaková, N. Baďo, L. Tekeliaková, D. Piovarči,
J. Halík , V. Mliečková a P. Tomková, D. Pisarčík a M.
Lisý. Naša štvrtáčka V. Spišiaková vyriešila úlohy na
plný počet bodov!!! Diplom úspešného riešiteľa získal
Ľ. Kubeš. Medzi úspešných riešiteľov patrili aj žiaci
5. ročníka: P. Poproč, F. Močiliak, K. Kyzeková, R. Rusina
a N. Frianová.
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Dňa 22.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády
v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa osem žiakov 8. a 9.
ročníka. Najúspešnejšími boli A. Páričková a D. Piovarči, ktorí sa s rovnakým počtom bodov umiestnili na
1. mieste, na 3.mieste sa umiestnila Z. Buntová.
Dňa 31.10.2018 sa na našej škole konalo školské kolo
Olympiády slovenského jazyka. Žiaci 8., 9. ročníka si
svoje vedomosti preverili v troch častiach, písomný test,
transformácia textu a vlastná tvorba na zadanú tému.
Najlepšou sa vo všetkých troch častiach stala P. Tomková
z 9. A. Na OK OSJL našu školu reprezentovala
K. Mikulová a z 15 súťažiacich sa umiestnila na 7. mieste.
Niektoré aktivity sú na našej škole už tradíciou. Patrí
k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti
„Šaliansky Maťko“. Dňa 29.11.2018 zazneli z úst našich
recitátorov povesti z rôznych kútov Slovenska. Avšak
najlepším recitátorom sa stal len jeden spomedzi nich.
V okresnom kole našu školu reprezentoval D. Jurkovič
a umiestnil sa na krásnom 4. mieste.
Na okresnom kole v cezpoľnom behu chlapcov sa
družstvo v zložení M. Rusina, M. Majerčík a A. Kelovský
umiestnilo na 13. mieste a družstvo dievčat D. Pikalová
a L. Gazdová na 9. mieste. D. Pikalová ako jednotlivec sa
umiestnila na 4. mieste.
Dnes je éra výpočtovej techniky, takže veľa detí sedí za
počítačmi a veľmi málo sa venujú pohybovým aktivitám
a zabúdajú pritom na jeden z najprirodzenejších pohybov
a tým je beh. Naša škola sa v septembri zapojila do
Európskeho týždňa športu. Súťaž, ktorú sme zvolili, bol
beh na 1000 m. Bežalo sa v areáli školy a všetko sa to
nieslo heslom: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“.
Veľmi dobré výsledky dosiahli: z piatakov R. Slušňák,
E. Kmeč a A. Jurkovičová, zo šiestakov M. Brziak,
A. Balážová a N. Srdošová, zo siedmakov S. Polomčák
a V. Matloňová, z ôsmakov M. Majerčík a D. Pikalová,
z deviatakov A. Kelovský, K. Mikulová a V. Mliečková.
Okresné kolo chlapcov v bedmintone sa uskutočnilo
v telocvični ZŠ Bobrovec. Zúčastnilo sa 10 škôl: Gym. M.
M. Hodžu, ZŠ Bobrovec, ZŠ M. Janošku, ZŠ Apoštola
Pavla, ZŠ J. Kráľa, ZŠ s MŠ Hradná, ZŠ s MŠ J.D.
Matejovie, ZŠ Lipt. Ján, ZŠ Okoličianska a ZŠ Demänovská ulica. Súťažiaci boli rozdelení na dve skupiny
po 5 družstiev. Z každej skupiny postupovali prví dvaja.
Našu školu reprezentovali M. Rusina a T. Kuna. Získali
3. miesto, keď porazili žiakov z Gym. M. M. Hodžu
výsledkom 2:0 na sety.

OZNAM
Vedenie Základnej školy v Bobrovci oznamuje,
že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok
2019/2020 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2019.
Bližšie informácie k zápisu budú zverejnené na
www.zsbobrovec490.edupage.org a vo vývesnej
skrinke na obecnom úrade.

V obvodnom kole florbalového turnaja žiakov sa stretli
tri družstvá: ZŠ Okoličianska, ZŠ Janka Kráľa a ZŠ Bobrovec. Naši žiaci sa umiestnili na treťom nepostupovom
mieste. Víťazmi sa stali žiaci ZŠ Okoličianska.
V obvodnom kole florbalového turnaja žiačok sa
stretli tri družstvá: ZŠ Demänovská ulica, ZŠ Kvačany
a ZŠ Bobrovec. Naše žiačky sa umiestnili na treťom nepostupovom mieste. Víťazmi sa stali žiaci ZŠ Demänovská cesta.
Okresné kolo v stolnom tenise žiakov sa konalo na ZŠ
Aurela Stodolu v Lipt. Mikuláši. Zúčastnilo sa ho 14 škôl.
Po troch play – off kolách hrali o tretie miesto GMMH
a ZŠ Kvačany. Naši chlapci M. Rusina, D. Majerčík,
J. Winata a T. Kuna hrali o 1. miesto so ZŠ J. Janošku, ktoré
aj obhájili (4:1) a tak postúpili na krajské kolo. Gratulujeme
a držíme im palce!
M. Volajová

OZNAM
Obec Bobrovec oznamuje, že od začiatku mája do
konca októbra sa plánuje v kultúrnom dome
rekonštrukcia kuchyne a vstupnej haly. Z tohto
dôvodu bude využitie kultúrneho domu obmedzené.
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Divadelné predstavenie ,,Čertov mlyn“
Už sa stalo peknou tradíciou, že na druhý sviatok
vianočný sa kultúrny dom v Bobrovci zaplní do
posledného miesta. Dôvodom sú divadelné predstavenia v podaní našich ochotníkov. Túto sezónu
pripravili premiéru divadelnej hry Čertov mlyn.
Uvedenú hru naštudovali opäť po 22 rokoch. V hre
so štyrmi dejstvami nás herci znova potešili
majstrovskými výkonmi. Bobrovecké predstavenia
sú jedinečné a neopakovateľné vďaka osobným
prínosom a vtipnými improvizáciami. Odmenou za
skvelé výkony bol dlhotrvajúci potlesk spokojných
divákov. Ďakujeme všetkým hercom, pánovi
režisérovi Jarkovi Pažitnému a všetkým ľuďom zo
zákulisia, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o to, že sme mohli prežiť krásne divadelné popoludnia.
M.T.

Trochu z histórie
• V jedenástom storočí bola u nás prvá pápežská
návšteva. Bratislavu navštívil pápež Lev IX. Bol
zvolený pred 970 rokmi a jeho pontifikát trval 5
rokov.
• V trinástom storočí, keď odišli zo Slovenska Tatári,
veľmi sa rozmnožili vlci a napádali aj ľudí. V tom
čase u nás panovala veľká bieda.
• Maľba z pätnásteho storočia je zo Smrečian.
Znázorňuje muža, ktorý so žrďou bojuje s medveďom. Je to najstarší zachovalý obraz s touto
tematikou.

Podľa storočného kalendára
Smerodajným je 2., 3. a 4. január. Počasie v tieto dni
vraj určujú počasie v roku. Na rok 2018 nám predpovedal dlhú zimu, búrky, ale pomerne suchý rok.
Na rok 2019 by zima nemala byť dlhá. Jar by mala
byť suchšia, ale čakajme kratšie obdobia dažďov.
Nečakajme veľkú úrodu, ale snažme sa.

A.Olšovská

Viete že...
...pred 100 rokmi, v roku 1919, bola v obci založená
Obecná knižnica.
...pred 130 rokmi (1889) sa v Bobrovci narodil Anton
Rak, ľudový historik, zberateľ ľudových piesní
a zvykov, autor separátu Vlastivedného slovníka:
Ľudia, deje, osudy - Bobrovec.
...pred 20 rokmi (11.1.1999) zomrel v Bratislave
bobrovecký rodák Ing. Blahoslav Rusina, mnohonásobný vynálezca a konštruktér novodobých uzáverov hatí, plavebných komôr (Gabčíkovo, Čierny
Váh). Robil projekty aj pre Brazíliu. 14 rokov spieval
v zbore Slovenskej filharmónie. Dostal veľa vyznamenaní.

Pranostiky:
-Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
-Po Matejovi (24.2.) sa zima tratí, alebo obohatí.
-Aké je počasie okolo 9. marca, také bude v celom
mesiaci.

Zrnko múdrosti:
Bohatstvo múdremu slúži, nad hlúpym vládne.
SENECA
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Športové okienko
Víťazom tohtoročného
Vianočného turnaja predsedu
FO ŠK Bobrovec je Hurikán CF.
Tohtoročného ročníka sa zúčastnilo 58 hráčov zoskupených do 7 partií. Víťazom sa stalo po suverénnom výkone zaslúžene mužstvo "Hurikán CF" v zložení: Peter
Volaj, Jonáš Lisý, Jozef Vraňák, Sebastián Frian, Šimon
Rak, Peter Porubský, Lukáš Matloň a Leo Pavlovič, ktoré
v 6 zápasoch získalo plný 18 bodový zisk a skóre 43:1.
Na 2. mieste sa umiestnilo mužstvo kapitána Reného
Tomašáka ,,The Rocks” a na 3.mieste minuloročný víťaz
,,La Masia”.
Individuálne ocenenia z rúk poslanca obecného zastupiteľstva pána Romana Friana prevzali v jednotlivých
kategóriách týto hráči: Najlepším brankárom turnaja bol
vyhlásený Šimon Rak, najlepším strelcom Peter Volaj
s 13 gólmi pred 11 gólovými Petrom Lisým a Sebastiánom
Frianom a najlepším hráčom turnaja Sebastián Frian.

POZVÁNKA
Športový klub Bobrovec - lyžiarsky oddiel
pripravuje na 16. marca 2019
už 49. ročník Ceny Červenca,
verejný lyžiarsky pretek v obrovskom slalome
o Putovný pohár starostu obce Bobrovec.
Súčasťou bude detský lyžiarsky pretek v obrovskom
slalome a pretek detí na „lopároch“. Samostatnou
kategóriou bude „jazda na jednej lyži“, čiže na snowboarde.
Dovoľujeme si týmto pozvať všetkých priateľov lyžovania a milovníkov zimnej prírody na tento tradičný
športový deň pod Veľkou Kopou. Chceme týmto osloviť
záujemcov - dobrovoľníkov o pomoc pri príprave a organizácií tohto podujatia.
Prípravné schôdze sa uskutočnia 15. 2., 28. 2. a 11. 3.
2019 o 19:00 hod. na štadióne v Bobrovci.
Tešíme sa Vašu účasť a vytvorenie dobrej atmosféry
v Červenci.
Organizátori

MATRIKA
Narodili sa:
december 2018 január 2019
-

Sára Triznová
Rebeka Sekuciová
Matej Navrátil
Barbora Danková

Uzavreli manželstvo:
január 2019 - Matúš Danko / Barbora Volajová

Opustili nás:
december 2018 - Žofia Tkáčová
- Marianna Padilla - Pagan
január 2019

- Vladimír Lisý
- Róbert Volaj

DEMOGRAFIA
obyvateľstva v roku 2018 v obci Bobrovec
stav obyvateľstva k 31.12.2018
prisťahovaných
narodených
odsťahovaných
úmrtie
stav obyvateľov k 31.12.2018
(z toho muži - 941, ženy - 1020)

1944
48
22
28
25
1961
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Dobrá novina 2018
„Padlo do úrodnej pôdy“ sa stalo témou 24. ročníka
Dobrej noviny.
Život v úrodnej Ugande sa môže zdať na prvý pohľad
nenáročný, opak je však pravdou. Napriek hospodárskemu
pokroku žije 80 percent obyvateľov na vidieku a živí sa
poľnohospodárstvom. S klimatickou zmenou sa však tento
spôsob obživy stáva nepredvídateľným. Obyvatelia musia
zaujať aktívny postoj v úsilí zabezpečiť trvalý príjem pre
svoje rodiny.
Dobrá novina v tomto ročníku dáva do popredia tri
rozbehnuté projekty, ale bokom neostávajú ani ostatné časti
Ugandy, Etiópie, Kamerunu, Južného Sudánu, Kene,
Rwandy a Tanzánie. Ľudia tu žijúci sú sami veľmi aktívni,
spájajú sa, aby pomáhali svojim priateľom, susedom a
núdznym vo svojich komunitách. A s dodatočnou podporou od darcov zo Slovenska môžu rozšíriť svoj záber
aktivít a pomôcť väčšiemu množstvu ľudí.
Vaše peniažky 1669 €, ktorých sa nazbieralo aj tohto
roku požehnane, poputujú pre deti, mladých ľudí a vdovy.
Ak chcete podporiť prácu Dobrej noviny a jej partnerov,
môžete:
Finančným darom na:
Sk7711000000002940457894
Ďakujeme!
ZO M. Hriadelová

Vývoz plastov
V 1. štvrťroku 2019 sa uskutoční vývoz plastov v nasledovných termínoch :
14. január • 11. február • 11. marec
28. január • 25. február • 25. marec
Uvedené dni pripadajú vždy na pondelok, prípadné
zmeny vám budú včas oznámené.

Symboly na plastoch
Nájdete ich na spodnej strane obalov. Čísla označujúce
druh materiálu, nie výskyt škodlivín ani to, koľkokrát
možno obal opätovne použiť.
PET 1 (PETE) - (polyetylénftalát) - Takto označené fľaše
sú určené zväčša len na jedno použitie a toho by sme sa mali
držať. Pri opakovanom používaní v kombinácii s poškodením a vystavením vysokým teplotám môžu uvoľňovať
chemické látky. Pokiaľ sú správne vyrábané a skladované
v originálnom balení by nemalo hroziť riziko.
HDPE 2 (PE-HD) - (polyetylén vysokej hustoty) - Za
jeho vynález dostal ,,otec“ nemec Karl Ziegler v roku 1963
Nobelovu cenu za chémiu. Tento plast je chemicky odolný,
bez zápachu, netoxický a veľmi dobre recyklovateľný.
Aj preto sa používa na výrobu napríklad varných vrecúšok,
dojčenských fliaš, vodovodných potrubí, ale aj rozvodov
plynu či obalov na čistiace prostriedky.
PVC 3 - (polyvinylchlorid) - Patrí k plastom s vysokou
tvrdosťou, čo sa využíva napríklad pri výrobe podláh. Bežne
sa však zmäkčuje, pričom veľkú časť týchto zmäkčovadiel
tvoria ftaláty, ktoré sú považované za endokrinné disruptory
nebezpečné pre ľudské zdravie. Neodporúča sa používať
napríklad fľaše vyrobené z PVC pri styku s potravinami.
LDPE 4 (PE-LD) - polyetylén nízkej hustoty) - Často sa
používa napríklad na výrobu plastových tašiek alebo
obalových fólií aj preto, lebo je tiež dobre recyklovateľný.
Dlhodobo znesie aj vyššie teploty, nie však také ako HDPE.
Je bez zápachu a netoxický.
PP 4 - (polypropylén) - Ide o relatívne bezpečný plast,
ktorý by sa však nemal vystavovať vyšším teplotám.
Vyrábajú sa z neho napríklad jogurtové tégliky a ďalšie
obaly na potraviny, ale aj niektoré druhy fliaš na vodu a
keďže je fyziologicky indiferentný, tak aj na výrobu chirurgických nití a ďalších potrieb.
PS 6 - (polystyrén) - Vďaka dobrým tepelnoizolačným
vlastnostiam sa používa aj v stavebníctve, s jeho penovou
formou sa môžeme stretnúť napríklad pri obaloch na krehké
veci. V obaloch z neho vám môžu priniesť napríklad obed.
Rozhodne by ste ho však v ňom nemali nechávať dlho alebo
zohrievať, pretože si do jedla môžete ,,vylúhovať“ jedovatý
styrén.
OTHER 7 - (iné druhy napr. polykarbonát) - Fľaše
z tohto materiálu môžu do svojho obsahu uvoľňovať bisfenol A (BPA), endokrinný disruptor. Celkovo by ste sa mali
vyhýbať tomuto druhu plastov v styku s jedlom alebo
nápojmi.
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