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Veľkonočný zázrak

K

eď hovoríme o vzkriesení, rozprávame vlastne o
zázraku. Ako ináč možno nazvať skutočnosť, že
človek zomrie a o tri dni je hrob, do ktorého ho
uložili, prázdny? Už na prvý pohľad je zrejmé, že to, čo
sa stalo s Ježišom na Veľkú noc v Jeruzaleme, po jeho
ukrižovaní prekračuje všetky ľudské predstavy a očakávania. Toto sa naozaj stalo a my si to sprítomňujeme, aby
sme sa posilnili vo viere. V našom svete už niet veľa viery
v zázraky. A vôbec, zdá sa, akoby dnešný život svojim
zameraním a prioritami nemal s vierou nič spoločné.
Väčšina z nás pracuje, zarába, živí svoje rodiny. Tešíme
sa na koniec týždňa, často nás práca ani nebaví, ale keďže
potrebujeme k životu peniaze, práci sa jednoducho nevyhneme. Ale sú aj takí, ktorých práca baví, dobre
zarábajú a jednoducho chcú mať ešte viac. Sme radi, že
stihneme cez deň aspoň krátku modlitbu, čas na hlbší
život viery jednoducho nemáme. Vieme to, ale rovnako si
z času na čas uvedomujeme, že to životné tempo
jednoducho nie je úplne v poriadku. Máme pocit, že život
plynie naozaj rýchlo a uniká nám pomedzi prsty. Stále
čakáme, že to hlavné v živote nás ešte len čaká, možno
túžime po lepšej budúcnosti, ale nevieme prežiť
prítomnosť. Ak takto zmýšľame, vlastne očakávame
zázrak. Nejakú náhlu nevysvetliteľnú zmenu, vďaka
ktorej náš život bude iný ako doposiaľ. Možno žijeme
všelijako, často vzdialení od Boha, ale predsa len túžime
po lepšom živote. Túžime porozumieť samým sebe,
nájsť silu usporiadať vlastný život podľa evanjelia. Ak
toto všetko nosíme v srdci, túžime po zázraku a sme
pripravení porozumieť aj Ježišovmu vzkrieseniu. Po
Veľkom piatku nastalo veľké ticho plné očakávania. Ježiš
zomiera drastickým spôsobom na kríži, zomiera za nás,
kvôli našim hriechom. A my stojíme v tom zástupe, ktorý
vidí jeho bičovanie, jeho ťažkú krížovú cestu. My ho
sprevádzame, keď ho pribíjajú na kríž a za nás zomiera.
Písmo hovorí: „za spravodlivého by sa azda odhodlal
niekto zomrieť. Ale Kristus zomrel za nás, keď sme boli
hriešnici.“ My sme si teda skutočne takúto obetu
nezaslúžili. A Boh ju napriek tomu vykonal. To veľké
ticho, ktoré nastalo po Ježišovej smrti, nám pripomenulo
vlastnú smrteľnosť. Na Veľký piatok, keď si pripomíname Ježišovo ukrižovanie, sme vlastne uznali, že jeho
obeta mala zmysel. Jedna vec je istá. Veľký piatok
nemožno oddeliť od veľkonočného rána. Keby sa Ježišov
príbeh končil ukrižovaním, naša viera, naše nádeje

očakávania, to všetko by bolo márne. Takto koncentrovanú beznádej a zúfalstvo z nespravodlivej smrti by sme
asi nevydržali.
My veríme na zázraky. Tak veľmi by sme chceli na
vlastnej koži zažiť prekvapenie Márie Magdalény či
apoštolov, ktorí nachádzajú prázdny hrob. My chceme
veriť na zázraky. Možno aj preto, lebo pragmatický
prístup k životu v našej kultúre nám dennodenne cynicky
navráva, že žiadnych zázrakov niet. Že je len menšina,
ktorá sa má výnimočne dobre, všetko si môže dovoliť a
potom väčšina, kde mnohí žijú z ruky do úst, a ktorej časť
sa túži za každú cenu stať súčasťou menšiny, aj za cenu
vlastného zdravia, straty vzťahov k Bohu či k ľuďom, aj
za cenu systematického porušovania Božích zákonov.
My chceme veriť v zázraky aj preto, aby sme posilnili
vlastnú vieru. Viera, o ktorú musíme často zápasiť, aby
sme si ju zachovali. Lebo žiť podľa viery v dnešnom
svete nie je jednoduché. To vnútorné napätie po
Ježišovom ukrižovaní nám toľko pripomína. Je to nielen
odkaz na vlastný fyzický koniec. Veď od života sme už
utŕžili toľko rán! A koľko rán nám zasadili ľudia? Vždy
po takomto údere potrebujeme čas na to, aby sme sa
spamätali a vrátili sa do normálneho života. Vtedy nás
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ľudia pozorujú s očakávaním, ako to zvládneme, ako sa
s tým vyrovnáme. Postavíme sa na nohy alebo nás táto
rana zloží? Ježiš bol pochovaný, nastalo ticho. Snáď si
niektorí aj spomenuli na jeho proroctvá, že vstane
z mŕtvych. Apoštoli boli ustráchaní na jednom mieste.
Veľmi sa báli a nevedeli sa spamätať z toho, čo sa stalo.
Možno si v duchu kládli otázku, či sa naozaj nejakým
zázračným spôsobom potvrdí, že Ježiš je Mesiáš, Boží
Syn. Keď Ježiš skutočne vstal z mŕtvych, bolo to také
neuveriteľné, také nepredstaviteľné, že všetci k tejto
správe pristupovali s veľkou opatrnosťou. Ale keď ho
zazreli, hneď ho spoznali. Všetko sa zmenilo. Tam, kde
vládla smrť, nastúpil život. Tam, kde bolo bodkou
zúfalstvo, sa objavila veľká nádej a radosť.
Je tak dôležité mať v živote nádej, veriť nielen vo
vlastné vzkriesenie, ale aj v nové začiatky. Boh vzkriesil
Ježiša z mŕtvych. Koľko je oblastí v našom živote, kde
potrebujeme zažiť vzkriesenie? Koľko nových začiatkov
potrebujú naše vzájomné medziľudské vzťahy, koľko
vzkriesení potrebujeme v osobnom duchovnom živote?
Koľkokrát zápasíme dlhé roky s konkrétnym hriechom,
koľkokrát si nevieme rady sami so sebou, cítime sa
bezradní a frustrovaní? Potrebujeme Boží zásah, potrebujeme zažiť vzkriesenie.
Boh vzkriesil svojho Syna Ježiša z mŕtvych. Cítime
veľkú radosť, lebo tento mimoriadny sviatok je oslavou
života. Prináša nádej, more nádeje. Hovorí o zázraku,
ktorý Boh urobil pre nás. Hovorí o zázrakoch, ktoré chce
Boh v našich životoch aj dnes uskutočniť. Veľká noc nám
hovorí, že Boh môže uzdraviť každú ranu; že je to On, kto
môže zmeniť to, čo my zmeniť nevieme. Veľká noc nám
pripomína, že pri každom vzkriesení a novom začiatku je
potrebná Božia pomoc. Zmŕtvychvstalý Ježiš nám dáva
nádej. Odkazuje nám, že aj v našom živote sa môže
odohrať veľa zázrakov. Aj naše rany môžu byť uzdravené.
Nech nás toto vedomie, táto radosť veľkonočného rána
motivuje, aby sme sa zo všetkých síl usilovali žiť čo
najviac v Ježišovej blízkosti a usporiadali život podľa
Božích prikázaní. Ak sa budeme usilovať žiť podľa viery,

budú v našom živote prítomné nádej i pokoj. Prežívajme
túto veľkú radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Tešme sa
zo zázraku vzkriesenia, ktorý hovorí, že život je vždy
silnejší ako smrť; že milosť je vždy mocnejšia ako hriech.
Všetkým vám zo srdca vyprosujem požehnané veľkonočné sviatky.
vdp. M. Marlenga

Veľkonočné vinše

Vinše a spevy pri bursovaní:

Veľká noc má takú moc:
V trápení pošle lásku na pomoc.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška zima mu bude.

Vinšujem dnes len krátko,
aby sa vám z kraslice
vyďobalo kuriatko.

A ja ho nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem

Veľkonočná vodička
dáva ruže na líčka,
pripláva s ňou zdravíčko,
daj sa obliať máličko.
A.Olšovská
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Nový systém separovania
V súčasnosti naša obec zabezpečuje vývoz plastov
v dvojtýždňových intervaloch v zmysle zmluvy so zberovou spoločnosťou s využitím 1100 l zberných nádob
rozmiestnených po obci. Hlavne v letných mesiacoch
tieto zberné nádoby sú preplnené a navyše nezodpovední
občania, ale aj ubytovaní turisti ukladajú nielen separované plasty vedľa týchto nádob. Každý z nás si musíme
priznať, že nie je to pekný pohľad na takúto skládku. No
vytvárame si to my, občania našej obce. Neobstojí ani
obhajoba, že tento jav je charakteristický viac menej vo
všetkých obciach nášho Liptova.
Môžem s plnou vážnosťou povedať, že osemmesačné
úsilie je korunované úspechom a najneskôr do konca
mesiaca február minimálne každý dom s trvalým pobytom dostane 240 l žltú nádobu na separovanie plastov.
Pri odovzdaní nádoby bude podpísaná nájomná zmluva.
Súčasné 1100 l nádoby budú z obce stiahnuté, jedine pri
bytovkách č. 731 a 732 zostanú. Vývoz plastov bude
zabezpečovaný zberovou spoločnosťou v mesačných
intervaloch. Od takto nadstaveného systému sa očakáva,
že triedený zber bude adresný a nebude sa v nádobách
nachádzať komunálny odpad. V súčasnosti sa stále v
kontajneroch na separovaný zber nachádza až 45 %
komunálneho odpadu. Pri tejto analýze a požiadavke
zákona o odpadoch, 240 l nádoby plne zabezpečia
požiadavky na separovaný zber s nastaveným mesačným
intervalom vývozu.
Podnikatelia, živnostníci (obchody, reštaurácie, hotel,
penzióny, ...) musia postupovať v zmysle zákona o
odpadoch. Do konca mesiaca február budú vyzvaní na
preukázanie sa ako napĺňajú zákon o odpadoch a ako
nakladajú so separovaným zberom.
Na záver by som poďakoval vedeniu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš, zvlášť pánovi riaditeľovi Ing. Dušanovi Grešovi, za pomoc pri jednaní s
čelnými predstaviteľmi spoločnosti OZV ENVI-PAK, a.s.
Zmenou systému zberu, zodpovedným separovaním,
dokážeme prinavrátiť čistotu verejným priestranstvám
a znížiť množstvo komunálneho odpadu a tým poplatok
za jeho skládkovanie.
starosta

Dodávka vody odberateľovi
Každoročne, na začiatku mesiaca
január, pracovníci obecného úradu
vykonávajú na odbernom mieste
odberateľa odpis vodomeru. Takto
získaný údaj slúži ako podklad pre
fakturáciu vodného. Inak je to u
odberateľa, u ktorého na odbernom
mieste nie je množstvo pitnej vody
merané. Vtedy dodávateľ najmenej
jedenkrát ročne jej množstvo vypočíta na základe smerných čísel, ktoré mu vyplní odberateľ.
Smerné čísla sú určené vyhláškou MŽP č.209/2013. Obec,
ako vlastník vodovodu, zabezpečuje dodávku vody 525
odberateľom, u ktorých je množstvo vody merané
vodomerom a 79 odberateľom, u ktorých je voda dodávaná
podľa smerných čísiel.
Obecný úrad v mesiaci november zabezpečil rozposlanie listu so smernými číslami všetkým odberateľom,
u ktorých na ich odbernom mieste množstvo vody nie je
merané. Bolo potrebné pravdivo vyplniť zaslané tlačivo
a včas ho vyplnené doručiť na obecný úrad, aby každému
odberateľovi bola vystavená a zaslaná faktúra. K dnešnému dňu boli zatiaľ zaslané faktúry iba tým odberateľom,
čo majú osadený vodomer. U odberateľov podľa smerných
čísel bolo až 95% tlačív neúplne a nepravdivo vyplnené.
Preto im bolo tlačivo vrátené na doplnenie údajov. Pokiaľ
i naďalej budú opäť uvedené nepravdivé údaje, tak tieto
vlastník vodovodu - Obec Bobrovec, doplní na základe
dostupných údajov.
Obec, ako vlastník vodovodu, plne využije vyhlášku o
smerných číslach na stanovenie spotreby vody. Pokiaľ
takýto odberateľ nesúhlasí s takto vypočítaným množstvom spotreby vody, má stále možnosť požiadať obec,
ako aj vlastníka vodovodu, o osadenie certifikovaného meradla, vodomeru a tým si zabezpečiť objektívne meranie
spotreby.
Dôsledným vedením evidencií o spotrebe vody u jednotlivých odberateľov sme za monitorované šesťročné
obdobie zistili spotrebu, ktorá sa výrazne líši od bežného
priemeru. Preto sa obec u týchto odberateľoch zameria na
prešetrenie ich vodovodnej prípojky. Kamerovým systémom je možné zistiť, či vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom nemá ďalšie pripojenie.
Jednalo by sa o neoprávnený odber, ktorý je v zmysle
zákona klasifikovaný ako trestný čin. Ďalšou z možností je,
že odberateľ využíva ešte aj svoju vlastnú studňu. Týmto
však porušuje zákon, lebo vodovodná prípojka musí byť
vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody zo
studne s vodou z verejného vodovodu. Takýto odberateľ
ohrozuje kvalitu vody vo verejnom vodovode a tým zdravie a bezpečnosť našich občanov.
Obec, ako vlastník verejného vodovodu vyzýva takýchto odberateľov aby prišli na obecný úrad a nahlásili
takéto prepojenia. Pokiaľ sa však tento stav zistí až pri
prešetrení, bude sa postupovať v zmysle zákona.
starosta
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Regionálna výstava TOP poštových holubov

D

ňa 6. 1. 2018 sa ešte vo sviatočnej vianočnej
atmosfére niesla Regionálna výstava TOP
poštových holubov, ktorú organizovalo Oblastné
združenie chovateľov poštových holubov Liptovský Mikuláš, konkrétne Miestna organizácia Bobrovec v spolupráci s Obecným úradom Bobrovec v Kultúrnom dome
v Bobrovci.
V čase od 8:00 do 16:00 hod. si mohli nielen členovia
oblastných združení chovu poštových holubov, ale aj
milovníci vtáctva, zvierat, rodičia s deťmi alebo náhodní
návštevníci vychutnať pohľad na špičku pretekárov holubov v regióne Spiš. Celkovo bolo vystavených
200 kusov holubov, vrátane holubíc a mladých holubov.
Výstava prebiehala za účasti oblastných združení
Kežmarok, Sabinov, Spišská Nová Ves a Liptovský
Mikuláš.
V rámci výstavy prebehlo aj slávnostné vyhodnotenie
sezóny 2017 oblastného združenia Liptovský Mikuláš a
regiónu Spiš. Medzi ocenenými boli úspešní aj chovatelia
z Miestnej organizácie chovateľov poštových holubov.
Vynikajúce 1. miesto si odniesol chovateľ Miroslav
Spišiak v kategórii Štandard a 3. miesto v kategórii
nalietaných km za rok Jozef Majdiak.
Oceneným chovateľom gratulujeme a prajeme ďalší
úspešný rok s vynikajúcimi časmi a množstvom nalietaných kilometrov.
Veríme, že výkony holubích pretekárov, príjemná
atmosféra, stretnutie s priateľmi, pripravené občerstvenie
a záverečná tombola bola dobrou odmenou za rozhodnutie prežiť deň na tomto podujatí, ktoré bolo podporené

Viete že...
...pred 300 rokmi (1718) bol v Bobrovci založený
Tesársky cech.
...pred 40 rokmi (1978) zomrel vo veku 89 rokov
Anton Rak ľudový historik, autor separátu vo
Vlastivednom zborníku 1: Ľudia-deje-osudy, z
ktorého dodnes čerpáme.

hojnou účasťou z rôznych kútov Slovenska a hodnotené
na vysokej úrovni.
Záverom by sme chceli vysloviť veľké poďakovanie
Obecnému úradu v Bobrovci za pomoc pri organizácii
výstavy a tiež našim rodinným príslušníkom - manželkám. Zároveň sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí
pomohli zakúpiť poháre, ocenenia a podľa svojich
možností prispeli do tomboly. Tým prispeli k úspešnému priebehu tejto výstavy.
Ďakujeme
MO CHPH Bobrovec

Pranostiky:
- V januári hmly privodia mokrú jar.
- Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám aj Veľká noc
bude v zimnej chvíli.
- Aké je počasie okolo 9. marca, také bude v celom mesiaci.

Zrnko múdrosti:
Humor je záchranným pásom v prúde života.
RAABE
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V novom roku s novou knihou
Po vianočných prázdninách opäť zavítali do knižnice
v Bobrovci žiaci zo školského klubu. Boli medzi nimi aj
prváčikovia, ktorí už vlastnia svoj prvý čitateľský preukaz.
Dúfam, že ich návštevy budú pravidelné a že si ku knihám
vybudujú pozitívny vzťah. Veď práve čítanie kníh otvára
deťom cestu k novým informáciám a napomáha im k
rozvíjaniu ich fantázie vo svete rozprávok a najrôznejších
imaginárnych príbehov.
Koncom roka 2017 prebehla v knižnici revízia knižného
fondu, v rámci ktorej sa okrem odkontrolovania každej
knihy, ktorá je majetkom knižnice, tiež vyradili zastarané
alebo opotrebované knihy. Za pomoc pri revízii sa chcem
osobitne poďakovať metodičke z knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Kvetke Droppovej
a taktiež Oľge Brziakovej a Márii Hikovej.
Knižný fond aj tento rok doplníme novými titulmi pre
všetky vekové kategórie čitateľov.
Aj v roku 2018 srdečne pozývam všetkých čitateľov a to
nielen deti z materskej a základnej školy, ale aj dospelých,
aby prišli do našej bobroveckej knižnice a vybrali si
z množstva kníh a časopisov. Každý čitateľ si bude vedieť
z našej pestrej ponuky vybrať práve takú knihu, ktorá ho
zaujme a bude mu prospešná.
,,Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú
v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“
(Erazmus Rotterdamský)
Anna Kustrová

Spomienky pána Olšovského na II. svetovú vojnu
4. apríla 1945 bola oslobodená naša obec. Pre nás sa
skončila II. svetová vojna. V tomto roku si pripomíname
73. výročie tohto pamätného dňa. Spomienky tých, čo
vtedy žili, si treba pamätať, aby sa viac neopakovali.
„V čase vojny som bol malý chlapec, ale tá hrúza sa mi
vryla do pamäti. V Tholtovie záhrade postavili nemeckí
vojaci kanón. Cez našu ulicu navozili okolo neho hnoj,
v ktorom boli otvory, cez ktoré strieľali smerom na háj
a od vtedy nám v stromoch zarastajú črepiny. Hneď pri
prvom výstrele z kanóna sa na blízkych oknách rozbilo
sklo.
U nás v humne mal jeden Nemec ustajnenú kobylu
s hačaťom. Keď ustupovali kone aj z Rakovie humna
vzali a humná podpálili. My sme vtedy boli v pivnici u susedov Rusinovcov. Keď otec videl horieť humno nedbal
na streľbu, ale utekal vypustiť z maštale kravu a ovce. Tie
utekali smerom hore, kde ich zastavil a zavrel do svojho
humna Štefan Rusina – bobko.
Po ústupe som Nemca, ktorý mal u nás kobylu, videl
zabitého vedľa cesty za kultúrnym domom. Tam, kde dnes

stoja domy Triznovcov a Fašiangovcov, bola v čase vojny
lúka. V mieste, kde majú teraz Triznovci vchod do ulice,
spadla delostrelecká guľa a urobila hlboký kráter. Doň
ľudia nahádzali zvyšky munície, ktorú našli v okolí a
jamu zasypali. Po vojne nosili ľudia nevybuchnutú muníciu na obecný úrad. Tam smerom od potoka bola
miestnosť, kde ju ukladali. Dvere do nej boli od terajšej
materskej školy.
A. Olšovská

Oprava kalendára
V obecnom kalendári na rok 2018 v 34. - 35. týždni
sme pod obrázkom omylom uviedli meno pastiera
Jozef Tkáč, správne meno je Karol Kojš.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
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Materská škola Bobruška

Kopa snehu deti láka,
postavili snehuliaka.
Miesto očí uhlíky,
na kabáte gombíky.
Bielučký je ako z múky,
do okien sa díva z lúky.

Čas rodinnej pohody, radosti z vianočných darčekov a
zimných prázdnin sú neúprosne za nami. Deti šťastné,
vysmiate a obohatené o množstvo zážitkov prežitých so
svojimi najbližšími, sa opäť vrátili do starých „škôlkárskych“ koľají.
Aj v novom roku ich čaká veľa zaujímavých a veselých
aktivít. Prvé prekvapenie im priniesol dlhoočakávaný
sneh. Všetci s radosťou a zaujatím spoznávajú v rôznych
zimných hrách jeho vlastnosti. Vhodne vybranými fyzickými aktivitami posilňujeme obranyschopnosť našich
najmenších a znižujeme chorobnosť. Hoci je počasie
chladnejšie i naďalej pokračujeme v realizácii projektu
„Koníky naši kamaráti“, v ktorom pod vedením Ing. Jany
Kováčovej deti jedenkrát mesačne absolvujú animoterapiu.
Začiatok februára deťom spríjemní divadlo THEATRUM z Rožňavy.
Čas naozaj rýchlo uteká a ani sa nenazdáme, budú tu
Fašiangy - najveselšia časť roka. K nim neodmysliteľne
patrí aj karneval. A tak sa už teraz tešíme na pestro
vyzdobené triedy, krásne masky a moment, kedy sa naša
materská škola ako mávnutím čarovného prútika premení
na rozprávkový bál.
Koncom mesiaca nás navštívi aj teta Ivetka Valaštiaková s interaktívnym hudobno-výchovným koncertom
VESELO S GITAROU, na ktorý sa deti vždy tešia.
Takto veselo čas v Bobruške uteká. Okrem spomínaných aktivít realizujeme denne v materskej škole vý-

chovno-vzdelávaciu činnosť, ktorej ciele vychádzajú zo
Školského vzdelávacieho programu „V BOBRUŠKE
ZÍSKAŠ KRÍDLA PRE SVOJ LET“. Akceptujeme deti
ako aktívne subjekty svojho rozvoja a tomu prispôsobujeme aj proces edukácie a výučby.

Našou najväčšou snahou je, aby život detí v BOBRUŠKE
bol šťastný, veselý a podnecujúci,
aby dával príležitosť zmysluplne prežiť ich detstvo.
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Zo života základnej školy
Neodmysliteľnou súčasťou života v škole sú súťaže,
exkurzie, akcie. Ako sa našim žiakom darilo a čo sme
v I. polroku školského roka 2017/2018 zažili sa dozviete
z nasledujúcich riadkov.

SÚŤAŽE
On-line informatická súťaž i-Bobor
8. novembra súťažilo celkovo 17 980 štvrtákov a piatakov
z celého Slovenska. Medzi úspešných riešiteľov patrili aj
žiaci z 5.A: Martin Burger, ktorý dosiahol lepší výsledok
ako 98% všetkých súťažiacich, Ján Beťko (91%), Šimon
Janík (88%) a Timotej Palkovič (81%).
9. novembra súťažili šiestaci a siedmaci. V kategórii
Benjamín súťažilo 17 283 súťažiacich. Najlepším riešiteľom tejto kategórie a aj absolútnym šampiónom našej
školy je Matej Rusina (7. B), ktorý získal plný počet
bodov (podarilo sa to iba 75 súťažiacim na Slovensku).
Ďalší úspešní riešitelia sú: Michaela Harmanová (7. B),
ktorá prekonala 94% súťažiacich, Zuzana Buntová zo
7. A (93%), Daniela Pikalová zo 7. B (90%), Dávid
Pisarčík zo 7. B (85%), Lenka Tekeliaková zo 7. B (78%)
a Veronika Spišiaková zo 7. B (73%).
10. novembra v kategórii Kadet, v ktorej súťažilo 14 687
ôsmakov a deviatakov z celého Slovenska, sa najlepšie
darilo Andrei Rothovej z 9. B, ktorá mala lepší výsledok
ako 98% všetkých súťažiacich. Úspešnými riešiteľmi sú aj
Nikola Verbová z 9. A (96%), Damián Rak z 8. A (87%),
Denis Piovarči z 8. A (74%), Veronika Mliečková z 8. A
(68%) a Simon Škop z 8. A (65%).
ŠK olympiády v ANJ
7. decembra sa 7 žiakov z 8. a 9. ročníka zúčastnilo ŠK
ANJ. Víťazom sa stal DENIS PIOVARČI z 8. A triedy
a postúpil do okresného kola.
ŠK Pytagoriády
13. a 14. decembra žiaci 3. – 8. ročníka riešili matematické úlohy Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali
tretiak Ľuboš Kubeš, štvrtáci Filip Močiliak, René
Rusina, Alica Jurkovičová, Patrik Poproč a Kristína
Kyzeková, z piatakov Lukáš Mičuda, Timotej Palkovič,
Martin Burger, Zuzana Hamráková a Šimon Janík, zo
siedmakov Daniela Pikalová. Ďalšie kolo sa uskutoční
v marci.
OK stolný tenis
1. decembra sa na ZŠ Aurela Stodolu konala súťaž v
stolnom tenise žiakov. V 1. kole
zvíťazila ZŠ Bobrovec nad ZŠ A. Stodolu 4:1, v 2. kole zvíťazila ZŠ Bobrovec nad ZŠ Čsl. brigády 4:1, v 3. kole
zvíťazila ZŠ Bobrovec nad ZŠ J. Kráľa
4:0. V zápase o 1. miesto zdolala ZŠ
Bobrovec - ZŠ Okoličiansku 4:1.

Naši úspešní hráči Matej Rusina, Denis Majerčík, Filip
Kello a Tomáš Kuna budú reprezentovať školu na
krajskom kole.
OK v bedmintone
15. novembra sa na našej ZŠ konalo OK v bedmintone
žiakov základných škôl. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Našu
školu reprezentovali Tomáš Kuna (7. A) a Matej Rusina
(7. B). Chlapci, hoci boli vekovo zo všetkých hráčov najmladší, podali na turnaji veľmi dobrý výkon. Vyhrali svoju
skupinu nad ZŠ Hradnou z Lipt. Hrádku a po vyrovnanom
zápase vyhrali aj nad športovou školou ZŠ Okoličné
a postúpili do trojčlenného finále. Vo finálovej skupine sa
stretli so ZŠ Demänovská ulica a so ZŠ Čsl. brigády, kde
po vyrovnaných zápasoch nakoniec obsadili krásne
3. miesto.
14. novembra sa na J. D Matejovie v Lipt. Hrádku konalo
OK v bedmintone žiačok. Školu reprezentovali Ivana
Matejková a Ema Kováčová (9. A). Dievčatá podali na
turnaji bojovný výkon. Celkovo sa umiestnili na 7. mieste.
Florbalový turnaj
6. októbra pri príležitosti Európskeho týždňa športu sa na
škole uskutočnil florbalový turnaj zmiešaných družstiev
dievčat a chlapcov.
Z každej triedy II. stupňa na turnaj nastúpilo družstvo s
min. 12 žiakmi s tým, aby bolo do turnaja zapojených čo
najviac žiakov. Triedy boli po vylosovaní zaradené do
skupín A alebo B, pričom sa hralo v skupinách (5 hráčov +
brankár) systémom ,,každý s každým”. Víťazmi jednotlivých skupín sa stali družstvá: skupina A - žiaci 9. A,
skupina B - žiaci 8. A.
OK Šaliansky Maťko
13. decembra sa v CVČ Liptovský
Mikuláš konal 25. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Je to súťaž, ktorá vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností,
pomáha im nadväzovať kontakty a blízke
vzťahy s tvorbou J. C. Hronského. V rámci III. kategórie získal Daniel Jurkovič
zo (6. A) 3. miesto.
Olympiáda zo slovenského jazyka
2. novembra sa konalo školské kolo OSJL. Zúčastnilo
sa ho 13 súťažiacich z 8. a 9. ročníka. Na prvých
troch miestach sa umiestnili: Andrea Rothová (47 b),
Nikola Verbová (46 b), Veronika Mliečková a Katarína
Mikulová (43 b).
Na okresnom kole 29. novembra nás reprezentovala
Andrea Rothová, ktorá sa umiestnila na 7. mieste a stala
sa úspešnou riešiteľkou so 42 bodmi.

8

EXKURZIE

Ozvena z Bobrovca 1/2018

AKCIE

4. októbra sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie
do firmy Esox-plast v Uhorskej Vsi. Dozvedeli sa, čo
firma vyrába, aké výhody poskytujú svojim zamestnancom, v akých priestoroch sa uskutočňuje duálne vzdelávanie študentov, čo im ponúkajú ako bonus a aké možnosti
uplatnenia sa majú absolventi. Potom si prezreli výrobu.
Mali možnosť vidieť aj recykláciu odpadu.
5. októbra žiaci 5. A a 6. A triedy z príležitosti roka
Martina Rázusa navštívili Rázusovie dom v Liptovskom
Mikuláši, aby sa zoznámili so životom a prácou súrodencov Rázusovcov.
Žiaci 6. A, 7. A a 7. B triedy sa v dňoch 20. - 22.
septembra zúčastnili výstavy venovanej k 250. výročiu
založenia Muzikantského cechu v Bobrovci. Išlo o
jedinečnú výstavu vzhľadom k tomu, že to bol prvý cech
muzi-kantského charakteru na Slovensku. Jeho poslaním
nebolo len vyhrávať na svadbách, zábavách, verejných a
rodinných oslavách. Niesol aj sociálny status. Žiaci sa tak
dozvedeli nielen o jeho histórii, ale aj o jeho poslaní.
6. novembra sa žiaci 6. A triedy zúčastnili interaktívnej
prednášky "Vietnam" v rámci projektu Svet okolo nás.
Žiaci mali možnosť vidieť dokument slovenských cestovateľov, ktorí nakrútili priamo vo Vietname. Na požičaných motorkách prebrázdili Vietnam od severných horských oblastí - hlavného mesta Hanoj, cez stredné oblasti
až do južných oblastí, kde je najväčšie a najmodernejšie
Ho-Či-Minovo mesto (bývalý Saigon) a ústi tam najväčšia
rieka Indočíny - Mekong. Žiaci videli a počuli fakty o reálnom živote a problémoch bežných ľudí tejto krajiny.
9. novembra sa žiaci 5. A triedy v rámci EKO dní
zúčastnili exkurzie do Liptovského múzea - Čierny orol
v LM, kde absolvovali prehliadku stálej expozície živočíchov. Zároveň si vypočuli výklad k chráneným a ohrozeným druhom žijúcim na Liptove.
Potom sa žiaci presunuli do SMOPaJ, kde sa v rámci
týždňa "Veda a technika" venovali práci s mikroskopom.
Žiaci pracovali v skupinkách, potupne prešli všetky
stanovištia, kde pozorovali pod mikroskopmi rôzne
prírodniny, napr. mikroorganizmy v náleve, ektoparazity a
endoparazity, rastliny, minerály a horniny.
15. novembra sa žiaci 3. A zúčastnili exkurzie do výtvarného ateliéru v Župnom dome v L. Mikuláši, kde im Mgr.
art. Robert Močiliak porozprával o výtvarnom ume-ní.
Žiaci sa pod jeho vedením aktívne zapojili do tvorby
dráčikov, čím sa zoznámili s novou výtvarnou technikou.
Ich práce sú prezentované v pavilóne I. stupňa našej školy.

V dňoch 9. - 13. októbra sa žiaci 4. A triedy zúčastnili
základného plaveckého výcviku v areáli plavárne v Lipt.
Mikuláši. Plavecké zručnosti im pomohol vytvoriť alebo
rozvinúť pán tréner Navrátil a pán učiteľ Porubský. Aj tí
menej smelší sa postupne prostredníctvom zaujímavých
cvičení a hier s vodou natoľko skamarátili, že si nakoniec
spoločne s ostatnými zmerali sily v záverečných pretekoch. V nich žiaci ukázali, že sú s vodou kamaráti a mnohí z nich preplávali celú dĺžku bazéna (25 metrov) na čas.
27. októbra sa žiaci II. stupňa zúčastnili jesenného účelového cvičenia. Celé cvičenie bolo rozdelené do 6. stanovíšť.
Dopravné ihrisko, kde pracovníci OR PZ Liptovský
Mikuláš žiakom vysvetlili základné zásady bezpečnosti na
cestách (dopravné značenia, riešenie križovatiek, ako sa
správať na ceste a pod). Svoje teoretické znalosti si žiaci
mohli priamo vyskúšať na našom dopravnom ihrisku na
kolobežkách, kde bola doprava riadená príslušníkom
Policajného zboru.
Prekážková dráha, ktorú postavili členovia Skautov z Liptovského Mikuláša. Žiaci plnili rôzne zábavné a pohybové
úlohy. Toto stanovisko malo u žiakov najväčší kladný
ohlas.
Prednáška (skauti) „Ako sa správať v prírode!“ - ako sa
v nej orientovať, ako zistiť bez pomoci kompasu, buzoly
svetové strany a pod.
,,Zdravotná výchova”, kde si žiaci po teoretickej prednáške mohli v praktickej časti pod vedením skautov vyskúšať,
ako sa poskytuje prvá pomoc pri bežných zraneniach a
úrazoch, ako sú napr. zastavenie krvácania, fixácia
zlomenín alebo iných poranení.
Orientácia pomocou buzoly v prírode a v teréne. Na tomto
stanovisku si žiaci mohli vyskúšať a preveriť svoje znalosti
z topografie a práce s buzolou. Zopakovať si a spoznať
širšie okolie Bobrovca ako najznámejšie pohoria, doliny
a vrchy, ktoré obkolesujú obec Bobrovec a celý Liptov.
Prednáška „Ochrana prírody“ – viedol ju p. Ballo. Bola
určená pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka.
8. novembra sa telocvičňou rozozvučali hlasy Jara Gažu a
Radka Pažeja, ktorí odspievali našim žiakom najznámejšie
piesne slovenských a českých muzikálov.
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Okrem toho naši dobrovoľní
hasiči, ktorými sú aj naši žiaci,
predviedli požiarny útok. Starší
členovia DHZ oboznámili žiakov
s požiarnymi autami, ich vybavením a obsluhou pri požiaroch.
Pekné slnečné počasie využili žiaci prvého stupňa dňa 19.
októbra a vyšli do okolia Bobrovca. Okrem krásneho
výhľadu na okolitú prírodu si svojou aktivitou pripomenuli
Deň chôdze.
24. októbra sme si pripomenuli Deň školských knižníc.
V tento deň si žiaci II. stupňa pripravili pre mladších žiakov
rozprávky, ktoré im sami prečítali. Či žiaci pozorne počúvali si overili vyriešením úloh v pracovných listoch.
Vraj je chémia či fyzika veľmi
ťažká a samá nuda? O opaku nás
prišli presvedčiť ľudia, ktorí
chémiu a rôzne fyzikálne javy
priam milujú. Vďaka nim si na
našej škole žiaci 2. novembra užili
chemicko-fyzikálnu show, v ktorej si vyskúšali veľa
zaujímavých pokusov a dozvedeli sa mnoho nových
informácií.
1. decembra sa žiaci 7. A a 7. B zúčastnili prednášky na
tému „Prevencia závislostí“ s p. Glutovou z CPPPaP
v Liptovskom Mikuláši. Cieľom prednášky bolo rozvíjať
kritické myslenie vo vzťahu k závislostiam a uvedomenie
si ich následkov. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s látkovými závislosťami (drogy, fajčenie, alkohol) i nelátkovými
závislosťami (závislosť od mobilných telefónov, od PC
hier, od sociálnych sietí) a mali možnosť si vyskúšať
okuliare, ktoré navodzujú stav opitosti, aby tak zistili
dôsledky alkoholu na ľudský organizmus.
Aj tento rok 6. decembra navštívil našu školu Mikuláš. Žiaci
9. B triedy si nacvičili mikulášske divadielko, navštívili svojich
mladších spolužiakov a odmenili
ich sladkou odmenou.
Dňa 12. decembra sa v podvečernom čase stretli pani
učiteľky so žiakmi I. stupňa a ich rodičmi, aby spoločne
vytvorili ozdoby na vianočný stromček. Ten už čakal
v priestoroch prvej budovy školy. Prírodné materiály a papier sa v šikovných rukách premieňali na zaujímavé a krásne vianočné dekorácie. Priestorom sa šírila i vôňa chutných medovníčkov, ktoré deň predtým piekli deti spolu
s pani učiteľkou Machajovou. Medovníčky priniesli aj
šikovné mamičky, ktoré doplnili stužkami a dotvorili milú
výzdobu na našom stromčeku.
V dňoch 29. 11., 6. 12. a 13. 12. nás navštívila Zúbková
hliadka – študenti Strednej zdravotníckej školy z

Liptovského Mikuláša. Žiaci
prvých ročníkov absolvovali
inštruktáž správneho čistenia chrupu a starostlivosti o ústnu dutinu.
Oboznámili sa tiež s požiadavkami
na vhodné zubné kefky.
Prostredníctvom pripravených pomôcok a hier sa zoznamovali so
stavbou zuba, zložením mliečneho
a trváceho chrupu. Triedili potraviny podľa toho, či sú vhodné
z hľadiska prevencie zubného kazu. Pre žiakov 2. – 4.
ročníka si študenti prichystali aktivity na zopakovanie
vedomostí a praktických zručností, ktoré získali pri
návštevách Zúbkovej hliadky v minulom školskom roku.
M. Volajová

OZNAM
Vedenie ZŠ oznamuje,
že zápis detí do 1. ročníka základnej školy
pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční

12. a 13. apríla 2018.
Bližšie informácie k zápisu budú zverejnené na
www.zsbobrovec490.edupage.org
a vo vývesnej skrinke na obecnom úrade.

Liptovská firma chce vrátiť prestíž
zabudnutému študijnému odboru
Firmám v maloobchode chýba kvalifikovaná pracovná
sila. Obchodná spoločnosť z Liptovského Mikuláša chce
preto vrátiť prestíž zabudnutému študijnému odboru.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Takmer všetky obchodné
firmy na Slovensku pociťujú nedostatok kvalifikovaných
ľudí. Chýbajú im najmä odborne vzdelaní obchodní
pracovníci. Odbor sa z ponúk stredných škôl úplne vytratil.
O profesiu stratili mladí ľudia záujem a na jeho štúdium sa
prestali hlásiť.
Problém chýbajúcich odborníkov sa rozhodla riešiť
liptovská firma spolu s odbornou školou. Prevádzkovopersonálny riaditeľ spoločnosť CBA Verex Jakub
Frackowiak povedal, že zabudnutý odbor chcú prebudiť
zapojením sa do systému duálneho vzdelávania.
Nadviazali spoluprácu s Hotelovou akadémiou v Liptovskom Mikuláši a výsledkom je, že už v budúcom školskom
roku plánuje škola v systéme duálneho vzdelávania otvoriť
odbor obchodný pracovník.
Garantujú štipendium aj zamestnanie
„Hotelová akadémia zastreší teoretické vzdelávanie a my
garantujeme kvalitné odborné vzdelanie, na ktoré budú
dohliadať kvalifikovaní inštruktori. Pridanou hodnotou
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bude garancia zamestnania po ukončení štúdia v našich
prevádzkach, ale napríklad aj podnikové štipendium počas
celého štúdia,“ vysvetlil J. Frackowiak.
V maloobchode zamestnáva spoločnosť približne dvesto
ľudí v Liptove aj na Orave. Erika Mrvová z personálneho
oddelenia spoločnosti potvrdila, že pohyb ľudí v
obchodoch v oboch regiónoch je veľmi veľký. Dôvodom
sú podľa personalistky práve chýbajúce odborné zručnosti.
„Ľudia majú často iné očakávania, nevedia, čo práca v
obchode obnáša, a preto často krátko po nástupe odchádzajú,“ vysvetlila dôvody.
Personalistka spoločnosti predpokladá, že keď sa študenti
podrobne zoznámia s prostredím a zamestnávateľom, pre
ktorého by mohli pracovať, skôr potom po štúdiu uzavrú
pracovnú zmluvu, ktorá bude perspektívna pre obidve strany.
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Koledovali sme
Aj keď tieto Vianoce neboli také zimné ako po iné roky,
dúfam, že boli pokojné a radostné. Verím, že sme k tomu
prispeli aj my našim koledovaním. V sobotu 30. 12. sme
priniesli vinše vám do vašich domovov tu v Bobrovci
a 6. 1. sme boli zakoledovať našim susedom v Pavlovej
Vsi. Spoločne sme tak prispeli k vyzbieraniu veľmi peknej
sumy 1825 €.
Z vyzbieraných peňazí budú podporené projekty na
severe Etiópie, kde sa nachádza aj ťažiskový projekt
Dobrej noviny.
Za vašu ochotu a príspevky Pán Boh zaplať.
ZO MH

Hľadajú odborníkov s perspektívou
Katarína Uličná, riaditeľka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši povedala, že so spoločnosťou CBA Verex
spolupracovali už aj predtým. „Odborne sme preškoľovali
ich pracovníkov v obchode. Spustením duálneho vzdelávania sa naša spolupráca prehĺbila a sme radi, že výsledkom je nový štvorročný študijný odbor s maturitou,“ doplnila K. Uličná s tým, že škola má podobné skúsenosti aj
pri iných odboroch, napríklad kuchár - čašník.
J. Frackowiak povedal, že tak, ako všetky odbory, aj práca
obchodného pracovníka sa v súčasnom rýchlom svete
dynamicky mení. „Požiadavky na ľudí v obchode sú stále
vyššie. Musia sa vedieť orientovať v informačných
technológiách a v obchodných zákonoch či vyhláškach.
K tomu nám v súčasnosti slúži náš interný doškoľovací
systém, ktorý plánujeme od roku 2018 rozšíriť zapojením
sa do systému duálneho vzdelávania, ktorý nám umožní
vychovávať si budúcich obchodných pracovníkov už od
ich nástupu na strednú školu. Uvedomujeme si veľkú
zodpovednosť našich spolupracovníkov, preto potrebujeme odborníkov s perspektívou, ktorých dokážeme aj
primerane ohodnotiť,“ uzavrel prevádzkovo-personálny
riaditeľ.
Spoločnosť pre nábor žiakov do „zabudnutému“ študijného oboru spustila aj marketingovú kampaň. Okrem
označenia prevádzok a letákov plánujú spoločne s
partnerom aj osobné prezentácie po školách. Ponuku
budúci žiaci aj s oficiálnou prihláškou nájdu na webe
spoločnosti CBA Verex www.verex.sk.

Storočný kalendár o počasí
Keď je druhého januára jasno, bude dlhá zima. Druhého sa nám slnko ukázalo, zimu predpovedalo. Tretí
a štvrtý deň pri jasnom počasí predpovedajú búrky
a mrákavy, ale jasno nebolo. Bola hmla, dážď aj sneženie,
takže príde úrodnejší rok.
Dodatok: Stará múdrosť hovorí, že malý (február) sa
veľkému (január) porúha. Ak je to pravda poriadna zima
ešte len príde.
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,,Od Katreny do Troch kráľov“

Divadelné predstavenie ,,Páva“

V nedeľu 14. januára 2018 sa pod týmto názvom predstavila v našom kultúrnom dome folklórna skupina zo
susedných Smrečian. V hodinovom pásme nám naši susedia predviedli zvyky a obyčaje kresťanské, ale aj tie pohanské, ktoré v dávnych dobách kráčali ruka v ruke.
Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí ste prišli
podujatie podporiť a trochu sa pozastaviť v tejto uponáhľanej a pretechnizovanej dobe. Dovolím si tvrdiť, že tým,
čo sa zúčastnili tohto vystúpenia, to padlo ako balzam na
telo aj na dušu. Taktiež sa chcem týmto spôsobom poďakovať aj samotným účinkujúcim, ktorí trávili veľa svojho
času na skúškach, aby nám spríjemnili úžasným výkonom
januárové nedeľné popoludnie. Gajdy a zvonkohra - to sa
dnes len tak nevidí ani nepočuje, to lahodenie uší, k tomu
spevy a slovo. Čo dodať. Ďakujeme.
Pre tých, ktorí vystúpenie premeškali, dokladám niekoľko fotiek a pár ich je možné vidieť aj na obecnej stránke.
D.G.

Tradície treba zachovávať. Aj naši ochotníci sa tak
rozhodli a dvere Kultúrneho domu v Bobrovci sa otvorili
,,zvedavým“ návštevníkom 26. 12. 2017 na Štefana.
V tento deň sme mohli zhliadnuť divadelné predstavenie
,,Páva“ od autorky Boženy Slančíkovej - Timravy v réžii
Jaroslava Pažitného a pomocného režiséra Martina Rusinu.
Herci podali zase unikátne výkony, o čom sme nechceli
pochybovať. (Za seba by som chcela poklonu zložiť Stanke
Labancovej. Nebudem však viac prezrádzať pre tých, ktorí
pôjdu na premiéru. Vrele odporúčam.) Previedli nás tromi
dejstvami a poukázali, na to ako to chodilo na dedine v dávnejších časoch a ako bolo treba riešiť rôzne zápletky. No
každopádne sme si domov odniesli krásny umelecký
zážitok a ,,umelci“ za to zožali veľký potlesk.
D.G.

Jarné inšpirácie

neho domu, kde budú na predaj aj ,,koštovku“ pripravené
všakovaké dobrôtky, tiež medovníčky, kraslice a všeličo
krásne k Veľkej noci.

Pod týmto názvom sa v našej obci na Kvetnú nedeľu
konáva veľkonočný jarmok. Tohto roku to pripadlo na
25. marca 2018 kedy sa o 13.00 hod. otvoria dvere kultúr-
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Vianočný turnaj predsedu FO ŠK Bobrovec
Víťazom tohtoročného Vianočného turnaja
predsedu FO ŠK Bobrovec je "La Masia“
Premiérový ročník Vianočného turnaja v systéme
s plnohodnotnými bránkármi v hre na hádzanárske brány
priniesol množstvo výborných zápasov a posunul toto už
tradičné Štefánske športové zápolenie na ďaľšiu úroveň.
Populárny šesť-hodinový Štefánský turnaj sa tento rok
tešil historicky najvyššej hráčskej účasti, keď si do
telocvične ZŠ Bobrovec našlo cestu až 65 hráčov
zoskupených do 8 partií. Víťazom sa stalo mužstvo
"La Masia" v zložení: Miroslav Poproč, Ľubomír Blcha,
Ivan Sekan, Peter Lisý, Ján Burdel, Miroslav Blaščík
a Matúš Moravčík, ktoré v napínavom finálovom zápase
porazilo až v penaltovom rozstrele (4:4 po riadnom
hracom čase) mužstvo "Hurikán CF" v zložení: Peter
Volaj, Jonáš Lisý, Jozef Vraňák, Sebastián Frian, Šimon
Rak, Peter Porubský a Martin Labaška. V zápase o bronz
boli úspešnejší hráči "OZ Parťia" Martin Volaj, Juraj Le-

hotský, Radoslav Lisý, Tomáš Daniš, Dávid Turura, Marek Blcha, Martin Kováč a Adam Brziak.
Individuálne ocenenia z rúk poslanca obecného
zastupiteľstva pána Romana Friana prevzali v jednotlivých kategóriách títo hráči: najlepším brankárom
turnaja bol vyhlásený Branislav Brziak, najlepším strelcom Sebastián Frian s 10 gólmi pred 9 gólovým Jurajom
Lehotským a najlepším ,,špílmachrom” opäť Sebastián
Frian.

„OZ Parťia"

"Hurikán CF"

"La Masia"
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Matrika

VĎAKA, MILÍ SPOLUOBČANIA !
Všetkým Vám, ktorí ste s nami stáli v ťažkých
chvíľach patrí VEĽKÁ VĎAKA.
VĎAKA za vaše modlitby za uzdravenie Andrejka,
za duchovnú aj finančnú podporu a pomoc!
VĎAKA PÁNU BOHU ZA VŠETKO A ZA VÁS
VŠETKÝCH!
ĎAKUJEME VÁM ZO SRDCA ZA DOBRO,
KTORÝM SME BOLI OBDARENÍ!
Prajeme Vám veľa zdravia,
sily a pokoja.

Narodili sa:
december 2017 - Tomáš Gajanec
január 2018
- Anna Kašáková
- Daniel Ciglian

Opustili nás:
december 2017 január 2018
-

Milan Machaj, 70-ročný
Róbert Janovec, 91-ročný
Jozef Gregor, 75-ročný
Jaroslav Frian, 78-ročný
Jarmila Fašiangová, 74-ročná

S láskou a vďakou
rodina Vrabcová

Blahoželáme:
Helene Ruskovej k 94. výročiu narodenia
Helene Snovákovej k 92. výročiu narodenia
Vladimírovi Lisému k 91. výročiu narodenia
Auguste Blahunkovej k 91. výročiu narodenia
Františkovi Fáberovi k 90. výročiu narodenia
Ambrózovi Kovačičovi k 90. výročiu narodenia
Gabriele Márii Frianovej k 89. výročiu narodenia
Júliusovi Belánimu k 89. výročiu narodenia
Emílii Fašiangovej k 87. výročiu narodenia
Anne Hrtkovej k 87. výročiu narodenia
Márii Sekanovej k 87. výročiu narodenia
Jozefíne Kunovej k 86. výročiu narodenia
Jánovi Triznovi k 85. výročiu narodenia
Júliusovi Rusinovi k 80. výročiu narodenia
Anne Blahunkovej k 80. výročiu narodenia
Terézii Hlaučovej k 80. výročiu narodenia
Františkovi Frianovi k 75. výročiu narodenia
Márii Mikóczyovej k 75. výročiu narodenia
Márii Jarabovej k 75. výročiu narodenia
Ivanovi Spilému k 75. výročiu narodenia
Eduardovi Salancimu k 70. výročiu narodenia
Anne Ogáryovej k 70. výročiu narodenia
Elene Bullovej k 70. výročiu narodenia
Eve Pikalovej k 70. výročiu narodenia

Veľké ďakujem
Členovia Jednoty dôchodcov v Bobrovci ďakujú
všetkým, ktorí ich podporili v ich záujmovej činnosti.
V prvom rade je to Obecný úrad v Bobrovci, firma
Petrus a našli sa aj darcovia z radov našich členov.
Bez ich pomoci by sme nemohli fungovať.
Veľmi si vážime aj duchovnú podporu správcu
našej farnosti. Rok 2017 naplnený bohatou činnosťou
je za nami. Pred nami je rok 2018, od ktorého
očakávame bezproblémové plnenie toho, čo sme si
naplánovali, samozrejme za spolupráce všetkých
našich členov.
Výbor ZO JDS Bobrovec

Poďakovanie

Matrika
DEMOGRAFIA
obyvateľstva v roku 2017 v obci Bobrovec
stav obyvateľstva k 1.1.2017
prisťahovaných
narodených
odsťahovaných
úmrtie
stav obyvateľov k 31.12.2017
(z toho muži - 938, ženy - 1006)

1925
40
14
22
13
1944

Evidencia obyvateľstva

Už niekoľko rokov vás milí spoluobčania po
oslavách vítania nového roku 2. januára prichádza na
námestie pozdraviť Hrádocká kapela so svojimi
hudobnými skladbami, ktorými našej obci prajú
radostný a požehnaný nový rok.
Ďakujeme
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Pozvánky
Pretekom
Rallye Červenec
sme odšartovali Slovenský
a Stredoeurópsky pohár.
Posledné dni nám sneh mizol pred očami.
Po dlhom štarte s lyžami na batohu pod
Bobroveckou vápenicou nás ale od odbočky na
Babky čakala súvislá snehová pokrývka, niekde vyľadnená inde aj s vrstvičkou čerstvého
snehu. Babky, Veľkú kopu, znovu Babky a
výšľap do cieľa v Červenci s časom 1:22 víťazne zdolal Jakub Šiarnik, pred Matúšom Dankom a Vladom Jambrichom.
Mužskú kategóriu tak obsadili výlučne
Slováci. Na krátkej trati zvádzal boj o sekundy
Kristián Jánošík s Davidom Novákom (ČR).
V ženách zvíťazila Polka Iwonka Januszyk
(PL) pred Mihaelou Dankovou a Adelou
Romaniakovou (ČR).
Celkovo sa na štart postavilo 103 pretekárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.
Skialp Bobrovec

•Jakub Šiarnik

• Matúš Danko
OZVENA Z BOBROVCA: vydáva Obec Bobrovec, redakcia Obecný úrad Bobrovec č. 90, č. Tel. 044/5596501. IČO: 00315117. (ISSN) 1331992. Dátum vydania periodickej tlače: od 16.1.2014. REDAKČNÁ RADA: Anna Olšovská, Ladislav Sedlák, Lucia Rysulová, Danka
Grajková. POVOLENÉ: Okresným úradom Liptovský Mikuláš pod registračným číslom 1/97. GRAFICKÉ SPRACOVANIE a TLAČ:
Grafic Color - Mária Sireková, Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 0907/882298. EV3993/10. TERMÍN UZÁVIERKY
NASLEDUJÚCEHO ČÍSLA: 15. 4. 2018

