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60 rokov záhradkárstva v Bobrovci

P

o šesťdesiatykrát zakvitli ovocné stromy, pre
nás, pamätného roku 1958. Vtedy s konečnou
platnosťou bola zaevidovaná Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Bobrovci.
Zakladajúci členovia: Štefan Škorupa, Ján Elekeš,
Fabián Fáber, František Fendek st., Jozef Hlaučo- ﬁam,
Róbert Komoráš, Emília Slaninková a Valerián Šinko.
Zišli sa už 3. 11. 1957. Podľa stanov ich muselo byť
10 a po naplnení potrebného počtu sa až začiatkom roku
1958 organizácia založila.
Prvým predsedom bol Štefan Mašura. Náplňou ich
činnosti bolo rozšírenie poznatkov o pestovaní ovocia a
zeleniny, zabezpečenie nových odrôd, tiež umelých
hnojív, ochranných chemických prostriedkov a odpredaj prebytkov, ktoré záhradkári dopestovali. Veľkou
pomocou boli odborné prednášky a časopisy.
Po celý život bol veľmi aktívnym záhradkárom Valerián Šinko, ktorého zvolili za prvého predsedu okresnej organizácie založenej v roku 1959. Prvý skleník
v Bobrovci mala Valéria Makovická, pestovala priesady a lisovala ovocie. K najstarším členom sa priraďuje Mária Fendeková, dodnes aktívna členka. Ďalej
to bol Vladimír Lisý, Ladislav Tomko, Vladimír Labaška, Emanuel Komoráš, Ján Kello, Silvester Mašura,
Ondrej Slaninka a celý rad ďalších zanietených záhradkárov. V zachovaných dokladoch sme sa dočítali, že
našu ZO SZZ viedli obetaví predsedovia: Štefan Škorupa , Ján Kello, Valerián Šinko, Vladimír Labaška,
veľmi aktívny Alfonz Komár a súčasný predseda
František Fendek.
V spolupráci s obecným úradom sa robili súťaže:
,,O najkrajšiu predzáhradku“, ,,O najkrajšie okno“či
o ,,Najkrajší muškát“. Dnes naše predzáhradky kvitnú
a okná zdobia muškáty. Roky sa robia ,,Výstavy ovocia
a zeleniny“. Návštevníci majú možnosť vidieť a porovnať výpestky záhradkárov, ale aj našich občanov,
ktorých záhradkárstvo baví. Aranžovanie kvetov a ďalšie súbežné akcie pri tónoch hudby našej dychovky sú
každoročným ,,sviatkom“ v obci, ktorý za výdatnej
pomoci obecného úradu organizujú záhradkári.
Dlhá bola cesta cez šesťdesiat jarí, aby sme si
uvedomili, že nebola zbytočná.
Anna Olšovská

Pozvánka
V dňoch 29. - 30. septembra 2018 pri príležitosti osláv
60.výročia založenia Základnej organizácie záhradkárov
v Bobrovci sa bude konať výstava ovocia a zeleniny.
Pozývame vás občania Bobrovca - členov aj nečlenov,
tých ktorých pohladí na duši už len pohľad na prírodu, na
kvety. Tých, ktorých poteší pocit, že ak sa mne nepodarilo
vypestovať, že iní mali to šťastie a ovocie, zeleninu majú
takú peknú, že sa s ňou nechcú chvastať, ale že chcú
prispieť a ukázať, čo sa dá v našich končinách vypestovať.
Prosíme všetkých občanov Bobrovca, ktorí radi ukážu
svoje výpestky na výstave, aby ich priniesli dňa 28.9.2018
v piatok od 13:00 - 18:00 hod. do Kultúrneho domu v
Bobrovci.
Keďže sa bude konať v duchu oslavy 60. výročia
založenia základnej organizácie, boli by sme radi aby to
bola výstava ,,honosnejšia“. Radi ,,exponáty“ prijmeme ,
vystavíme a po výstave zase vrátime.
Za ochotu pomôcť už vopred ďakujem ZO SZZ
Bobrovec.
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Rozprávková noc v knižnici

V

bobroveckej knižnici deti večer 15. 6. 2018
darmo hľadali živé rozprávkové bytosti. Našli
tu len obyčajné ženy oblečené tak, ako sa
kedysi obliekali naše mamy, staré mamy i prastaré
mamy. Tento večer sme chceli deťom nielen porozprávať, ale aj ukázať, ako ťažko museli naši predkovia
pracovať, aby si vypestovali obilie, z ktorého by si
mohli doma upiecť chlieb.
Po privítaní detí a vzájomnom zoznámení sme si
povedali niečo o rozprávkach a rozprávkových bytostiach. Aby sme však o nich len nerozprávali, pozvali
sme medzi nás pani spisovateľku Annu Olšovskú, aby
nám prečítala rozprávku s názvom DIEVČA AKO
CHLIEB. Deti tíško sedeli a počúvali.
Zatiaľ čo sa deti sústredili na rozprávku, v kuchyni
nám naše pani kuchárky pripravovali na večeru
opekaný chlebík vo vajíčku s kečupom alebo s lekvárom a k tomu voňavý bylinkový čaj. Vôňa sa šírila až do
knižnice a nám sa začali zbiehať slinky. Rýchlo sme sa
presunuli do kuchyne, kde sme sa najedli a po výbornej
večeri si porozprávali o procese vzniku chlebíka.
Deťom sme ukázali pšeničné zrno, klas a múku, no aj
kosu, hrable, vidly a cepy. Priblížili sme im, ako sa zrno
sialo a ako prebiehala „ručná žatva“. Aby však deti tiež
videli spôsob, ako sa doma zamiesilo cesto na chlieb
a čo všetko sa do cesta pridávalo, spoločne sme si jeden
takýto chlieb pripravili. Kým cesto kyslo a piekol sa
z neho chlieb, ktorý nám bol prisľúbený na raňajky,
išli sme plniť úlohy plné prekvapení.
Po vyplnení pracovných listov sme zistili, že deti
poznajú rozprávky naozaj výborne. Zaslúžili si za to
dokonca i sladkú odmenu. Deti tiež hádali rôzne
hádanky, pričom pri hľadaní odpovedí na niektoré z
nich museli skutočne dobre porozmýšľať. Nakoľko sú
však naše deti veľmi bystré, všetky hádanky napokon
správne rozlúštili.
Aby sme mali aj dostatok pohybu, hľadali sme
rozprávkové dvojice. Deti si najskôr vytiahli papierik s

menom rozprávkovej postavy a následne začala hrať
hudba, pričom si každý musel nájsť svoju rozprávkovú
dvojicu. Kým sa všetky dvojice našli, veru sme sa aj
zasmiali. Po hre nasledoval tanec.
Keďže deti čakalo pasovanie za princezné a rytierov,
potrebovali si vyrobiť korunky. Výsledné diela našich
šikovných detí boli naozaj nádherné. Zostávalo už splniť
len poslednú úlohu a to nájsť indície – písmená, ktoré si
deti zobrali so sebou na nočnú cestu v ústrety veľkému
prekvapeniu. Aj túto úlohu deti zvládli ukážkovo. Každý
dostal na ruku reﬂexný náramok, založili sme si čelovky
a nocou sa vydali na cestu za pokladom. K tajomnej
truhlici, ktorú strážil kráľ Miroslav so svojím dvorným
pisárom, doviedli deti stopy, ktoré boli poukladané od
knižnice cez dva mostíky až ku kaplnke muzikantského
cechu. Tu museli deti spoločne vytvoriť z písmen slovo,
ktoré slúžilo ako kľúč na otvorenie truhlice. Po jednohlasnom vyslovení slova ZRNO sa truhlica otvorila nachádzala sa v nej torta v tvare chleba! Tento vzácny
poklad patril všetkým, ktorí sa rozprávkovej noci
zúčastnili.
Plní očakávania sme sa pobrali do sály kultúrneho
domu. Za zvuku fanfár prišiel medzi nás kráľ Miroslav,
ktorý dal deťom pri pasovaní za princezné a rytierov aj
rôzne úlohy. Po slávnostnom pasovaní nastal čas na
polnočné hodovanie. Torta nám všetkým veľmi chutila.
Síce unavení, avšak nesmierne spokojní sme sa išli
poumývať a uložili sme sa v knižnici medzi regály, kde
všetko stíchlo a každý si sníval svoj vlastný sen.
Ráno nás čakal ďalší veľmi chutný pôžitok - do
zlatista upečený chlieb. Prv ako sme ho rozkrojili,
urobili sme naň znak kríža. Veríme, že si deti budú aj
zásluhou spoločne prežitej rozprávkovej noci viac vážiť
prácu ľudských rúk. Aj rukám človeka vďačíme za to, že
máme na stole chlieb a nepoznáme, čo je to hlad.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave podujatia, no rovnako aj deťom na ňom
zúčastneným.
Anna Kustrová
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Bobroveckí divadelníci na výlete

D

ivadelná sezóna 2017/18 bola pre členov
ochotníckeho divadla v Bobrovci ďalšou
úspešnou sezónou. Ak dobre počítame,
obnovenie divadelnej tradície nastalo v roku 1995.
Takže práve uplynulo 23 rokov. Počas tohto „skoro“
štvrťstoročia ponúkame Bobrovčanom, rodákom
a okolitým obciam kultúrny zážitok vždy v období od
Vianoc do pôstu. Sú za tým dlhé hodiny a dni príprav,
skúšok a predstavení.
V období od r. 1995 – 1999 za vedenia p. Anny
Olšovskej sme po jednej zo sezón zorganizovali autobusový zájazd do Trenčianskych Teplíc. Tento bol
z časti zameraný na oddych a spoznanie kraja a nechali
sme si aj priestor na odohratie divadelnej hry Hľadanie
v oblakoch.
Od roku 2000 réžiu prebral p. Jaroslav Pažitný. Pod
jeho vedením sme odohrali 18 rokov - 18 divadelných
hier. Myšlienka zájazdu z roku 1999 nás inšpirovala.
Tentokrát sme rozhodli, že sa podelíme o tento zážitok
aj so svojimi rodinami. Veď práve rodina je
ochudobnená o našu prítomnosť počas skúšok a
predstavení.
Cieľ sme si vybrali. Stará Ľubovňa a jej okolie.
Oslovili sme p. starostu a OÚ v Bobrovci, pod
hlavičkou ktorého divadlo hráme, o možnosť príspevku
na dopravu. Títo našej žiadosti vyhoveli, za čo sa im
chceme poďakovať. A tak sme dali dokopy partiu
výletníkov a vydali sa smer Stará Ľubovňa.
Miesta, ktoré sme si zvolili, nám ideálne vyplnili
celý deň. Úvod patril rannej svätej omši, poslednej ešte
v nevymaľovanom kostole . Z Bobrovca sme zamierili
rovno do pútnického centra v Litmanovej. Pokojné a
tiché miesto, taká je hora Zvir, gréckokatolícke
pútnické miesto mariánskych zjavení.
Odtiaľ sme sa presunuli do neďalekého Hniezdneho
do fabriky Nestville na exkurziu do tamojšej výrobne
whisky na Slovensku, kde sme „prešli“ celým
výrobným procesom. Názov Nestville Park vznikol

spojením slov NEST a VILLE, pričom, „NEST“
znamená hniezdo a „VILLE“ je skratka anglického
slova „VILLAGE“ , čo v preklade znamená obec, čiže v
plnom preklade Hniezdne. Malebná dedinka Hniezdne
sa nachádza len 5 km západne od Starej Ľubovne.
Prehliadku sme ukončili degustáciou, kde sme sa tiež
dozvedeli ako ochutnávať pravú Whisky.
Po krátkom obede v krásnom prostredí na Salaši
u Franka sme navštívili hrad Stará Ľubovňa, ktorého
vznik je kladený do druhej polovice 13. storočia. Tu sme
si počas výkladu v jednej z kaplniek nechali priestor na
zaspievanie spirituálu „Ja v srdci svetlo mám“. Zúčastnili sme sa aj vystúpenia Sokoliarov priamo na nádvorí
hradu. Veľmi zaujímavou bola tiež návšteva expozície
skanzenu pod hradom v Starej Ľubovni, kde sú z tamojšieho kraja zhromaždené staré domy roľníkov, richtárov, pastierov a taktiež grécko-katolícky kostol. Záver
nášho výletu ako čerešnička na torte bola ochutnávka
výrobkov v čokoládovni, v parku Nestville. Vynikajúca
káva, čokoláda v rôznych podobách, kde si na svoje
prišli aj deti, tvorili záver nášho putovania v Hniezdnom
a Starej Ľubovni . No nie tak úplne, lebo samotný záver
tvorila hudobná rozlúčka v čokoládovni – gitara, harmonika, spev. Tie utíchli až vo večerných hodinách na parkovisku pri kostole v Bobrovci.
M.R.
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Bobruškine okienko

P

osledné mesiace školského roka boli v našej materskej škole veľmi veselé, naplnené množstvom
zaujímavých aktivít. Deti mali svoj sviatok
MDD. Neoslavovali sme ho len jeden deň, ale celý
týždeň sa niesol v znamení „Detskej radosti”.
V pondelok sa naša škôlka zmenila na olympijskú
dedinu. Pri vchode viala olympijská zástava a veľká
zemeguľa s farebnými kontinentmi totožnými s farbou
na olympijských kruhoch. Na melódiu detskej hymny
sa deti vyskákali a poriadne rozcvičili. Súťažilo sa po
triedach na rôznych stanovištiach. Z každého vyžarovalo nadšenie a chuť vyhrať. Vyhral každý! Na krku
sa deťom leskla medaila. Ďalší deň sme očakávali
našich známych kynológov. Predviedli deťom, čo
všetko dokážu psi pod odborným vedením. Iba tak dokážu svoje uplatnenie pri zložitých situáciách. V stredu
pred škôlkou zastavil autobus a odviezol nás na BIO
farmu do Východnej. Tu mali deti možnosť vidieť chov
kráv a teliat. Videli, ako a kde sa suší jadrové krmivo.
Najväčšiu radosť mali, keď s miskami so šrotom išli
kŕmiť ovečky.
V závere výletu si pozreli ﬁlm, ako sa spracováva
mlieko. Rozprávkový svet je a bude pre deti vždy
najpríťažlivejší. Vo štvrtok našu záhradu nepremenila
Arabela, ale šikovní rodičia a pani učiteľky na rozprávkový svet plný rozprávkových bytostí, pri ktorých deti
plnili rôzne úlohy. Za odmenu si vybrali hračku. Všetci
sme si pochutnali na dobrom guláši, ten nám navarili
oteckovia Matiaska Kunu a Elišky Pieterovej.
V našej škôlke sa už niekoľko rokov predškoláci
tešia na „ Svätojánsku noc“. Dočkali sa. O 19:30 hod. sa
deti na dvore MŠ rozlúčili s rodičmi. V záhrade MŠ sa z
ničoho nič objavila svätojánska muška a veľmi

nariekala. Stratila sa jej malá muška Svetluška, a hoci ju
všade hľadala a vyvolávala, nenašla ju. Deti sa ponúkli,
že jej pomôžu ju nájsť. Stali sa z nich záchranári. Vydali
sa smerom k Trstianskemu mostu, ďalej poľnou cestou
popri mlyne až k nádrži. Cestou obdivovali lúku posiatu
margarétkami, kríky obsypané bazovými kvetmi,
pozorovali slimáky, v mlákach vykúkajúce malé žabky.
Stále však dávali pozor, či niekde cestou neuvidia malú
Svetlušku. Prekvapenie ich čakalo až pri nádrži, kde
konečne Svetlušku našli. To bolo radosti. Pomaly sa
začalo stmievať a deti svietiac lampášikmi sa vydali na
cestu späť do škôlky. Naproti im utekala svätojánska
muška, bola šťastná, že sa jej Svetluška vrátila živá
a zdravá. Deti čakalo v ten večer ešte veľa zábavy,
hľadanie svätojánskeho pokladu, hry a detská diskotéka.Vo štvrtok 28. 6. 2018 sme sa na obecnom úrade
rozlúčili s našimi predškolákmi. Popriali sme im veľa šťastia, úspechov v škole a tiež VYTÚŽENÉ
PRÁZDNINY.

Školské okienko
Základná
Končí sa ďalší školský rok. Pre našich prváčikov prvý,
pre deviatakov posledný. Na dva mesiace zavládne
vytúžený pokoj od povinností v škole. Radosť z posledného dňa školského roka predchádzala tvrdá práca.
Mnohí žiaci boli úspešní a dosiahli veľmi pekné
úspechy. Spomenieme niektoré z obdobia marec –
jún.
Matematické súťaže
V celoslovenskej súťaži Matematický Klokan si
vyskúšalo svoje matematické vedomosti 59 žiakov našej
školy. Šampiónom školy sa stal L. Kubeš, ktorý porazil
94,2% súťažiacich z danej kategórie z celého Slovenska.
Medzi ďalších úspešných riešiteľov patria: V. Spišia-

škola
ková, F. Močiliak, R. Rusina, D. Pisarčík, A. Hriadelová,
A. Šúlek, P. Poproč, S. Plávková, M. Burger, M. Meššo,
T. Labaška.
Úspešnými riešiteľmi OK Pytagoriády sa stali D.
Palkovič a L. Mičuda.
Školského turnaja Sudoku sa zúčastnilo 37 žiakov.
Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali N. Verbová, M. Harmanová a M. Harman.
Prvýkrát sa naša škola zapojila do on-line súťaže IQ
olympiáda, ktorá preverila logické myslenie súťažiacich. Na Slovensku celkovo súťažilo 14 621 žiakov II.
stupňa a na našej škole 28 žiakov. Aj keď do ďalšieho
kola nepostupuje nikto z nich, N. Verbovej, M. Bacúrovej a J. Volajovi sa podarilo dosiahnuť pekný výsledok.
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Literárne súťaže
Aj tento školský rok sa žiaci našej školy (A. Kozicová, D. Pikalová, D. Jurkovič, V. Mliečková a T. Klepáčová) zúčastnili regionálnej súťaže vidieckych škôl
Stretnutie s literatúrou, ktorú organizuje Základná škola Kvačany. Žiaci si svoje sily zmerali v troch kategóriách. Prvou kategóriou bola príprava krátkej ukážky na
tému Pavol Dobšinský. Druhou mali žiaci predviesť
svoju prácu s textom a dokončiť zadanú ukážku podľa
svojej ľubovôle. Posledná časť spočívala v hre aktivity,
kde si žiaci zmerali svoje vedomosti v oblasti prísloví a
porekadiel.
„Aký je človek sám, taká je aj jeho reč…“ povedal
Marcus Tullius Cicero, jeden z najvýznamnejších rečníkov éry Starovekého Ríma. Práve takéto myšlienky
sú základom rečníckeho umenia aj dnes. A umenie
rečniť, čiže voľne rozprávať pred publikom, sme si
overili v školskom kole celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, pomenovanej po prvom slovenskom významnom rečníkovi. Súťaž prebiehala v dvoch
kategóriách. Úlohou žiakov 4. – 6. ročníka bolo reprodukovať vylosovaný text. Žiaci 7. – 9. ročníka mali
náročnejšiu úlohu. V 1. časti súťaže mali vyjadriť
vlastný názor vo forme úvahy a v 2. časti vyjadriť názor
na vyžrebovanú tému bez obmedzenia rétorického
žánru. Najúspešnejšou sa stala P. Tomková, ktorá
si svoje rečnícke umenie preverila na okresnom kole
v Ružomberku.
Spevácka súťaž
Súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnilo 23 žiakov.
Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj
talent a vzťah ku spevu. Ale ako to už v súťaži býva,
zvíťaziť môžu len najlepší. Na prvých miestach v troch
kategóriách sa umiestnili tieto žiačky: N. Močiliaková,
K. Kyzeková a B. Jurášová, ktoré ďalej súťažili v speve
na okresnom kole. B. Jurášová získala 1. miesto a zúčastnila sa aj krajského kola v Žiline.
Športové súťaže
Na umelej tráve v areáli GMMH v Lipt. Mikuláši sa
konalo kvaliﬁkačné kolo futbalového turnaja. Zúčastnili sa ho tri družstvá - ZŠ Kvačany, GMMH a ZŠ
Bobrovec. Vyhrať sa nám síce nepodarilo, no radosť
z hry ostala.
V ZŠ J. Kráľa na Podbrezinách sa konalo OK
Kinderiády. Žiaci súťažili v nasledujúcich disciplínach:
2.ročník - skok z miesta, 3.ročník - hod plnou loptou,
4. ročník - hod kriketovou loptičkou, 5. ročník - skok do
diaľky + všetci účastníci beh na 60 metrov + netradičná
štafeta - 4 x 60 m. Najlepšie sa umiestnili: E. Kmeč 1. miesto v behu na 60 m, M. Frian - 1. miesto v behu na
60 m a 2. miesto v skoku do diaľky. Celkovo sa naša
škola umiestnila na 9. mieste z 19 zúčastnených škôl.
Florbal - Aj v tomto školskom roku sa naši ﬂorbalisti
a ﬂorbalistky zúčastnili ﬂorbalovej ligy ZŠ horného
Liptova, ktoré sa tohto roku konalo v provizórnych
podmienkach z dôvodu rekonštrukcie športovej haly v
Liptovskom Hrádku. Z tohto dôvodu sa ligový ročník
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2017/2018 začal neskôr, pričom sa malo hrať na štyri
ligové kolá. Z technických a priestorových dôvodov sa
však ligová súťaž nakoniec skrátila na tri ligové kolá.
Po minuloročnom celkovom treťom mieste družstva
žiakov a ôsmom mieste žiačok sa oba naše tímy výrazne
zlepšili ako po technickej, tak aj po hernej stránke.
V I. kole ﬂorbalovej ligy naši ﬂorbalisti obsadili
1. miesto a ﬂorbalistky 6. miesto.
V II. kole ﬂorbalovej ligy sa naši ﬂorbalisti prebojovali do ﬁnále dvoch skupín, kde si vypracovali veľké
množstvo šancí. V riadnom hracom čase len remizovali
a na samostatné nájazdy prehrali 2:1, pričom obsadili
2. miesto. Dievčatá obsadili 4. miesto.
V III. kole ﬂorbalovej ligy naši chlapci aj dievčatá
nastúpili do bojov oslabení a to z dôvodu zranení a chorôb niektorých kľúčových hráčov a hráčok. Aj napriek
tomu sa našim chlapcom opäť podarilo dostať sa do
ﬁnále skupín, kde po prehratom prvom polčase 3:0
svojou bojovnosťou a zohratosťou dokázali priebeh
zápasu otočiť vo svoj prospech a zvíťazili nad žiakmi zo
ZŠ Východná 5:4 a stali sa celkovými víťazmi ﬂorbalovej ligy pre rok 2017/2018. Družstvo dievčat obsadilo v treťom kole 6. miesto a celkovo vo ﬂorbalovej
lige obsadilo 5. miesto.
Zo všetkých škôl z okresu LM chlapci dosiahli
celkové 4. miesto a dievčatá celkové 3. miesto.
Dopravná súťaž
Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne. Súťažilo sa v tímoch.
Náš tím tvorili Z. Hamráková, A. Balážová a M. Brziak.
Cieľom súťaže je podnietiť a zvýšiť záujem žiakov
o dopravnú výchovu, overiť vedomosti a schopnosti
žiakov – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej
premávky a v technike jazdy, prispieť k správnemu
a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke.
Súťažné disciplíny tvorila teoretická a aj praktická časť
- jazda zručnosti cez rôzne prekážky, poskytnutie prvej
pomoci, prakticky ukázať na bicykli povinnú výbavu
a test z dopravnej výchovy.
Žiaci 8. a niektorí žiaci 7. ročníka navštívili ﬁrmu
ESOX v Uhorskej Vsi. Žiaci mali možnosť vidieť, ako
vzniká daný produkt a ako prebieha duálne vzdelávanie
vo ﬁrme. Ďalej nasledovala prehliadka výroby foriem
z ocele, navrhovanie foriem na CDC strojoch, ukážka
výroby plastových výrobkov a prehliadka skladiska
výrobkov a foriem z ocele.
Žiaci z krúžku „Zábavná angličtina“ za aktívnu
a usilovnú prácu počas školského roka navštívili výstavu Bricklandia v Liptov Aréne pri Tatralandii.
Prostredníctvom konštruktívnych hier si rozvíjali
tvorivú fantáziu a jemnú motoriku prstov. Po výstave sa
potešili jazdou na kolobežkách a skákaním na trampolínach.
Škola v prírode
Každoročne školu v prírode absolvujú žiaci 4. ročníka. V tomto školskom roku ich prechodným domovom bola chata Opalisko v Závažnej Porube. Žiaci na-
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vštívili obecný úrad, prezreli si rodný dom Milana Rúfusa. V utorok ich navštívili pracovníci Múzea Ochrany
prírody z Liptovského Mikuláša a pripravili pre deti
zaujímavé predpoludnie (poznávanie rastlín a rozoznávanie kostí uhynutých zvierat, pokusy v kameňolome, práca s lezeckým lanom). V stredu žiaci absolvovali výlet do Jánskej doliny. Vo štvrtok im predpoludnie vyplnil autobusový výlet do skanzenu
v Pribyline. Žiaci sa dozvedeli niečo zo života našich
predkov, absolvovali prehliadku kostola a kaštieľa.
Každé popoludnie sa deti mohli zahrať na ihrisku,
zasúťažiť si alebo sa zabaviť pri plnení rôznych úloh.
Význačné dni
Pri príležitosti Dňa Zeme navštívili pracovníci zo
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
žiakov I. stupňa. Spolu s prvákmi a druhákmi sa vybrali
na prieskum blízkej prírody. V šiestich stanovištiach
čakali na žiakov zaujímavé aktivity – poznávanie
hmyzu, drobných živočíchov žijúcich v tráve, obojživelníkov a plazov zdržiavajúcich sa pri rieke. Žiaci tiež
pozorovali dreviny a byliny v okolí, učili sa orientovať
podľa svetových strán. Zábavným spôsobom si pripomenuli známu vec, že odpadky do prírody nepatria.
Lovili udicami z nafukovacieho bazéna papierové rybky ale na udicu sa im prichytili aj staré plastové fľaše
či iný odpad – ten potom triedili. Pri rieke tiež skúmali
rôzne druhy hornín.
Pre žiakov II. stupňa sa v rámci EKO dní konali
prednášky pod vedením pracovníkov SMOPaJ Liptov-

ský Mikuláš. Žiaci 5. ročníka mali možnosť počas
prednášky Fauna TANAPU získať informácie o najvýznamnejších druhoch tatranskej prírody. Powerpointová prednáška Sprístupnené a významné jaskyne
Slovenska zaujala žiakov 6. a 7. ročníka. Žiaci 8. a 9.
ročníka si vypočuli prednášku Fyzicko-geograﬁcká
charakteristika Liptova zameranú na živočíšstvo,
rastlinstvo, hydrosféru a klímu Liptova. Tento „EKO
deň“ mal deti obohatiť o nové informácie, ale hlavne
mal pripomenúť význam prírody pre náš život a dôležitosť jej ochrany.
Žiaci 5., 8. a 9. ročníka sa pri príležitosti Dňa vody
zúčastnili exkurzie do Liptovskej vodárenskej spoločnosti v Liptovskej Ondrašovej. Žiaci počas prednášky získali základné teoretické poznatky o vode v našom
regióne, o jej získavaní, čistení a distribúcii do našich
domácností. Potom sa žiaci presunuli do vonkajšieho
areálu ČOV, kde mali možnosť oboznámiť sa so zariadeniami a konkrétnymi spôsobmi mechanického a
biologického čistenia vody. Na záver si žiaci prezreli aj
priestory laboratória, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o spôsoboch analýzy vody.
Exkurzia deti zaujala, čo dokazovali mnohé otázky
kladené pracovníkom tejto spoločnosti. Deti získali
základnú predstavu a poznatky o čistení odpadových
vôd.
Na záver prajeme všetkým žiakom i rodičom, aby
počas letných prázdnin prežili nádherné chvíle v kruhu
svojich najbližších a v septembri prišli do školy plní
nových zážitkov a spomienok.
M. Volajová

Bačova cesta
...slávnostné otvorenie salašníckej sezóny Bačova cesta 2018
na salaši Pastierska a symbolické „odomknutie“ lúk a pasienkov v Bobroveckej doline...
salaš Pastierska

tradície liptovského ovčiarstva

www.bacovacesta.sk

www. ppsbobrovec.sk

27. mája 2018 sme organizovali už
X. ročník, ktorý sa vydaril po všetkých
stránkach. Bolo to vydarené ovčiarske
podujatie, za prispenia aj Vás všetkých
ľudí z Bobrovca, ktorí ste prišli osláviť
tento významný ovčiarsky sviatok.
Osobitne ďakujeme Obecnému úradu Bobrovec, Bobroveckej dychovke
za ich príkladnú kultúrnu prezentáciu
a všetkým súťažiacim v plieskaní pastierskym bičom.
Ing. Ľudovít Urbanovský
Milan Gajan

49009,06,1“N 19037,22,8“E
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„Na Bačovej ceste“
Nedeľa 27. mája 2018 sa niesla v slávnostnom
odomknutí lúk a pasienok pre naše ovečky. Na salaši
„Pastierska“ vítala bobrovecká dychovka stovky hostí,
ktorí boli zvedaví na podávané špeciality a bohatý
program. Túto ovčiarsku udalosť ozvláštnil trh remeselníkov a ľudových umelcov z Bobrovca a blízkeho
okolia. Už po siedmy raz sa súťažilo v plieskaní
pastierskym bičom, na ktorom sa predviedli okrem
mužov aj dievčatá. V kultúrnom programe vystúpila aj
rodina Hrnčiarovcov s tradičnými bobroveckými pesničkami. Potešilo, len škoda, že ich tak aj neuviedli.
Pred prejavmi hostí zaznela privítacia báseň A. Olšovskej, v ktorej je skrytá história bobroveckého salašníctva.

Vitajte na Pastierskej
(Anna Olšovská)
Pod Západnými Tatrami,
v bobroveckom chotári,
na zelených lúkach v hore,
oddávna ovce chovali.
Dodnes sa nám zachovalo
v starých análoch, povestiach,
že tu päť salašov stálo.
Spolu kolíb bolo sedem,
do nich pastierov volili,
ale bača bol len jeden.
Ovce, moje ovce...Znie
tklivá pieseň o bačovi.
Možno o tom na Červenci,
starom Janovi Tkáčovi.
Živá je ešte spomienka,
že na Hrádkach bola koliba
o ovce sa staral bača,
v nej Franco Vrabec Badida.
Metód Kozák, ďalší bača
na Poľane – Košariskách,
v Kákičovej aj na Laze
viac mu píšťala nepíska.

Na Lespiencoch, Nad
Jalovcom,
tam všade boli salaše.
Košiare, strungy postavili
a pásli ovečky naše.
Hore sa ovce, ovečky,
hore lúkou, dolinami...
A dnes bača Jozef Slušňak,
pôjde veselo za vami.
Bačuje tu na Pastierskej,
črpákom žinčice, syrom,
vždy milo hosťa privíta.
Opájať vôňami hory,
môže sa každý dosýta.
Bačovou cestou ovečky,
my pôjdeme tiež za vami.
Prťou vo vašich stopách,
za liatymi zvončekami.
Po desiaty raz na salaši
vitajte milí hostia naši!

Zrnko múdrosti
Rozvážnosť všetko uľahčuje. Váhavosť všetko
sťažuje. (čínske príslovie)

... pred 165 rokmi (1853) v obci pôsobil maliar a sochár
Jozef Božetech Klemens.
... pred 85 rokmi (1933) bola v obci založená telovýchovná jednota

Pranostiky

Viete že...
... pred 455 rokmi (1563) poznačila život v obci
reformácia a cca po 100 rokoch opätovná rekatolizácia.

-

Ak zaplače Margita (13. júl), bude dažďov dosýta.
Ak na Nanebovzatie (15. august) prší, potom 50
mokrých dní môžeme očakávať.
Keď sa hory paria, budú rásť hríby.
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1. ročník Jánskeho gulášu

P

o roku sme sa znovu stretli v Bobroveckej doline
pod Vápenicou, kde sa konal 1. ročník Jánskeho
gulášu, teda na sviatok Jána, kde prebiehali
súťaže vo varení gulášu. Predpoveď počasia nenaznačovala nič dobré, napriek tomu ľudia sa nedali odradiť a
30 nahlásených družstiev z okolitých dedín sa s nadšením ,,vrhlo” do varenia. Veľkým povzbudením bola
účasť aj súťažiacich z Vranova nad Topľou, Košíc a
dvoch družstiev z Rumanovej pri Nitre.
Ohodnotiť 30 gulášov nie však ľahké, ale napriek
tomu sa na to podujali dlhoročný kuchár Miroslav
Kovalčík, starostovia obcí Ing. Koloman Žalúdek, Ing.
Ladislav Sedlák, PhD. a Rudolf Tomko, za čo im veľmi
pekne ďakujeme. O zábavu sa nám postarali Jarko
Vozárik, Vitali Viťúzi, Nadšenci z Jalovca, Bobrovecká
dychovka a Robert Michalica. Veľmi pekne chceme
poďakovať aj Danke Grajkovej, Marianke Hriadelovej, Timotejovi Blahunkovi, Paulinke Tomkovej, Viki
Pikalovej, Martinke Škovránovej a Paťke Jarošovej za
detské hry a súťaže, ktorými pobavili prítomné deti. Do
súťaží boli zapojení aj ,,dospeláci“, hlavne oslávenci
Jánovia.
Víťazi 1. ročníka Jánskeho gulášu:
1. miesto BENANGO z Beňadikovej
2. miesto HAKUNAMATATA z Kvačian
3. miesto GOULAŠ TEAM z Bobrovca
Všetkým trom víťazom gratulujeme.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí aj napriek
dažďu prišli akciu podporiť. Tiež veľké poďakovanie
patrí všetkým sponzorom: Obec Jalovec, Obec Bobrovec, Obec Trstené, Obec Bobrovček, Obec Liptovské
Beharovce , Obec Pavlova Ves za ﬁnančnú a materiálnu
pomoc. Veľké poďakovanie patrí týmu EL-MA GULÁŠ TEAM, bez ktorých pomoci by sme podujatie
spraviť nedokázali.
Tešíme sa o rok na 2. ročník Jánskeho gulášu .
S pozdravom organizátori
Marian Mliečko a Ján Matloň.

Najstaršie priezviská
Najstaršie priezviská v obci boli zaznamenané pred
cca 400 rokmi a ktorých nositelia – dediči, žijú v obci
dodnes. Sú to: Kuna, Matoun (Matlón), Rak, Tabor
(Tábory), Tryzna, Blahunka, Uram, Mašurka (Mašura),
Spilý, Rusin (Rusina), Frian, Rusko, Kronfráter, Kováč,
Grajko, Pažitný. Nie len kráľovské, ale aj sedliacke
rody majú svoju históriu a ich ruky zanechali pečať na
mieste, v ktorom žili.
A.Olšovská

Sedem statočných
Aj po sedemdesiatke sa dá víťaziť. Dňa 30. mája
2018 to dokázali členovia Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Bobrovci. Zúčastnili sa okresných
športových hier seniorov v Liptovskom Mikuláši. Bolo
ich sedem a priniesli 3 zlaté a 3 strieborné medaily.
Reprezentovali nás: Mária Hiková, Otília Konfráterová, Terézia Rusinová, Rudolf Pikala, Alexander
Kusý, Milan Mertoš a Milan Hitka. Ďakujeme za
odvahu a výsledky. Zo sedemnástych základných
organizácii sa Bobrovec pri hodnotení umiestnil na
šiestom mieste. Na krajskú súťaž postúpili: Rudolf
Pikala s dvoma 1. miestami v behu a Alexander Kusý
s 1. miestom v stolnom tenise. Krajské preteky sa konali
29. júna v Akadémii v Liptovskom Mikuláši.
Prajeme veľa energie a to najlepšie umiestnenie.
Anna Olšovská
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Športové okienko
Bobrovecký futbal 2017/18

D

ňa 17.6.2018 skončil posledným kolom na
domácom ihrisku futbalový oddiel ŠK
Bobrovec sezónu 2017/18.
V súťažiach, riadených LFZ, mal FO prihlásené štyri
mužstvá :
U-13 prípravkári do 13. rokov - tréner PaedDr. Peter
Porubský, vedúci mužstva – Vladimír Greško,
U-15 žiaci do 15. rokov - tréner PaedDr. Peter Porubský, vedúci mužstva – Vladimír Greško,
U-19 dorastenci do 19. rokov - tréner Jozef Vraňák, vedúci mužstva – Marek Grajko,
A- mužstvo dospelých - tréner Ing. Matúš Moravčík,
vedúci mužstva – Marek Grajko.
Okrem týchto mužstiev sa pravidelne schádzali, trénovali a hrali zápasy aj seniori nad 35 rokov. Tento
ročník bol veľmi špeciﬁcký, nakoľko v spoločnosti pokračuje trend klesajúceho záujmu o futbal a s ním spojenú pohybovú činnosť a zodpovednosť spojenú so súťažami. Toto sa prejavilo stále sa znižujúcim počtom
mužstiev prihlásených do súťaží, ale i mužstiev, ktoré
sa odhlásili v priebehu súťaží tak v seniorských kategóriách, ale čo je alarmujúce, aj u mládeže. Je na nás
všetkých, ale hlavne rodičoch, aby sme sa pokúsili
tento trend zastaviť a ponúknuť mládeži adekvátne
vyžitie, ktoré bude pre ich ďalší život, zdravie a celkový
rozvoj rozumnou alternatívou. Aj futbalový oddiel ŠK
Bobrovec sa chce podieľať na rozvoji mladých ľudí
hlavne tým, že im pripraví podmienky na rozvoj športových aktivít. Touto cestou by sme chceli apelovať na
rodičov, aby svoje deti, chlapcov i dievčatá, narodené v
r. 2006 až 2010, prihlásili na futbal, kde pod odborným
vedením skúseného pedagóga a trénera PaedDr. Petra
Porubského budú mať možnosť športového vyžitia.
Ocenením celoročnej práce futbalistov je ich pozvánka do výberu Liptovského futbalového zväzu
v exhibičnom stretnutí proti víťazovi súťaže. Z nášho
mužstva boli takto ocenení hráči: Matúš Moravčík,
Peter Lisý, Samo Danko a Peter Volaj.
Pred zápasom posledného kola sme sa rozlúčili a poďakovali za obetavú trénerskú prácu, rozvoj a reprezentáciu bobroveckého futbalu s hrajúcim trénerom
A-mužstva dospelých Ing. Matúšom Moravčíkom,
ktorého trénerský talent si všimli aj v druholigovom
Tatrane Liptovský Mikuláš, kde bude pokračovať vo
výchove mladých futbalistov. Ocenením našej práce s
mládežou bola i pozvánka dvoch našich hráčok Rebeky Brziakovej a Karolíny Bučkovej do výberu U-13

Stredoslovenského FZ na zápas proti výberu Východoslovenského FZ, kde vzorne reprezentovali náš
futbalový oddiel, ale i Obec Bobrovec na celoslovenskej úrovni.
V tomto období si od futbalu oddýchneme, ale už
v prvej polovici júla začneme s prípravou mužstiev na
nasledujúcu sezónu, v ktorej by sme chceli nadviazať na
doteraz dosiahnuté výsledky. Príprava vyvrcholí tak,
ako už tradične býva ,,Memoriálom J. Moravčíka“
v dňoch 28. a 29.7.2018. Podľa doterajších informácií,
by sa mali rozbehnúť súťaže nového ročníka 2018/19
v prvý augustový víkend, t.j. 5. 8. 2018.
Na záver je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa na
zdarnom účinkovaní FO ŠK Bobrovec podieľali,
hlavne OÚ Bobrovec, OÚ Jalovec, majiteľom ubytovacieho zariadenia a reštaurácie na ihrisku ŠK
Bobrovec, pánovi Milanovi Gajanovi, Ing. Ľubomírovi Blchovi - ﬁrme EKOSERVIS, Jánovi Frianovi a Dušanovi Mikulášovi za dopravu našich
mužstiev na zápasy, ﬁrme Prima Slovakia s.r.o.,
manželom Winatovcom - majiteľom penziónu
v Pavlovej Vsi, p. Milošovi Rojčekovi - majiteľovi
ﬁrmy Mamadach, tiež všetkým poskytovateľom 2%
z daní, trénerom, vedúcim mužstiev a hospodárovi
Matúšovi Zichovi, mužstvu starých pánov a všetkým rodičom a ďaľším nemenovaným, bez ktorých
obetavej práce by sme len ťažko mohli naplniť také
v tejto dobe aktuálne heslo: „Zober loptu, nie drogy“.
Ján Kello
predseda FO ŠK Bobrovec
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Gabika Gajanová

Bobrovecká korčula 2018

mesiacoch máj a jún absolvovala Gabika
Gajanová 4 štarty na medzinárodnej úrovni
v Českej republike. Nominačný čas na MS je
2:06:60 do 20 rokov na 800 m a tie sa konajú
8. - 15. 7. 2018 vo Fínskom Tampere. Úžasnými časmi
2:04,77 to potvrdila na pretekoch v Prahe a vo Vyškove
2:05:73. Dňa 29.6.2018 na medzinárodnom mítingu
P-T-S v Šamoríne úspešne reprezentovala Slovensko
a časom 2:03:52 vylepšila svoj osobný rekord viac ako
o 1 sekundu, čím sa dostala na 3.miesto v medzinárodných tabuľkách junioriek a 8. miesto vo svetových
tabuľkách.

ňa 9. júna 2018 sa konal už VI. ročník Bobroveckej korčule. Slnečné počasie privítalo 50 účastníkov v rôznych vekových kategóriách.
Trať pretekov viedla z Dolných skladov smerom na
Horné sklady. Deň pred akciou boli občania požiadaní
pozametať komunikáciu, aby nedošlo k zbytočnému
zraneniu pretekárov, no asi mnohí občania nepočujú
rozhlas a cesta nebola stopercentne pripravená, alebo si
možno povedali, že nech si to robí obec sama, keď
vymýšľa takéto akcie.
No chceme pochváliť tých občanov, ktorí sa v deň
preteku zúčastnili ako pretekári, aj fanúšikov, ktorí
vyšli na priedomie povzbudzovať pozdĺž trate.
Zvoncami a trúbami "hnali" pretekárov k výkonom.
Dĺžka tratí bola rozdelená podľa kategórií.
Za úspešný priebeh preteku chceme poďakovať
samotným organizátorom, ktorí každoročne pripravujú
toto obľúbené podujatie.

V

D

• G.Gajanová a tréner P. Slouka

Hip-hop
Synonymum hip-hopu alebo streetdance pre Liptov je
Freeze. Táto tanečná skupina pôsobí v Liptovskom
Mikuláši už viac ako desať rokov a žne úspech za úspechom.
Počas víkendu 29. 6 až 1. 7. 2018 sa tanečná skupina
Freeze, pod vedením trénerky, choreografky a zakladateľky skupiny Lucie Jurkovičovej, zúčastnila majstrovstiev Európy v Rumunskom Brašove. Zaznamenali ohromný úspech, keď sa stali štvornásobnými majstrami Európy
a dvojnásobnými vicemajstrami Európy.
V kategórii detí - streetdance si prvé miesto vytancovala
Dominika Smitková a formácia detí s choreograﬁou,, To je
moja čiapka“.
V Open kategórii zabodovali juniori a s choreograﬁou,,
Cesta do minulosti“ získali skvelé druhé miesto. Následne
v kategórii streetdance získali titul majstrov Európy.
Veronika Mliečková z Jalovca a Jessika Brziaková
z Bobrovca získali v juniorskej kategórii – duo, krásne

druhé miesto. V hlavnej vekovej kategórii Karolína Laštíková a Kristína Svidranová získali prvé miesto.
Cesta k titulom nebola ľahká. Tanečníci museli prejsť
kvaliﬁkačnými kolami a majstrovstvami Slovenska, kde
dosiahli tiež vynikajúce výsledky a pozbierali takmer všetky prvé miesta. Príprava nespočívala iba v tanci. Do prípravy sa zapojilo aj množstvo rodičov. Pomáhali zháňať ﬁnancie, stravu, pitý režim. Nápomocné bolo aj mesto
Liptovský Mikuláš, ktoré hradilo cestovné náklady.
Tanečníci by touto cestou chceli poďakovať všetkým čo
im pomohli na ceste k titulom. Mestu, sponzorom, rodičom
a v neposlednom rade tej najúžasnejšej trénerke Lucii Jurkovičovej.
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Celoslovenská súťaž KMPP 2018
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Matrika
Narodili sa:
marec 2018
apríl 2018
máj 2018

-

jún 2018

Daniel Majerík
Viktória Kello
Juraj Paličko
Mia Ambrózyová
Artúr Lisý

Poďakovanie
Už 20 rokov ochotne a z úprimného srdca ponúka
a donáša ľalie na výzdobu nášho kostola pán Juraj Šuster
za čo mu patrí veľká vďaka.
Do ďalších rokov života mu prajeme dobré zdravie
a Božie požehnanie.
Vďační občania

Uzavreli manželstvo:
apríl 2018

- Tomáš Fašiang a Monika Kurillová

jún 2018

- Peter Navrátil a Katarína Vrabcová

Pozvánka
Klub priateľov koní Liptova
pozýva na
furmanské preteky

Opustili nás:
február 2018

- Regina Blahunková

máj 2018

- Ján Gorčák
- Edita Komorášová

Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí sa v 3. štvrťroku 2018 dožívajú vzácneho jubilea.

dňa 25.8.2018
Bobrovecká dolina - Vápenica
Program:
- parkúr furmanských koní
- furmanská zručnosť s drevom
- ťažký ťah
Pripravujeme bohatý sprievodný
program.
Info: 0903 595 787, 0905 921 403

PPS Bobrovec, s.r.o., Jalovec 405, 032 21

OZNAM
PPS Bobrovec, s.r.o. ponúka na predaj:
• kŕmne obilie
• osivo na jeseň 2018
• priemyselné hnojivá
miesto: hospodársky dvor Bobrovec - sýpka
kontakt:
Ing. Ľudovít Urbanovský 0903 809 889
Milan Gajan
0903 595 787

Pozvánka
Dňa 12.augusta 2018
sa v našej obci bude konať
odpustová slávnosť.
Stalo sa tradíciou osláviť ju aj

,,Bobroveckou špacírkou“.
V prípade priaznivého počasia
sa bude konať na pripravených miestach po obci.
Bližšie vás budeme informovať spôsobom pre
vás dostupným v aktuálnom termíne.
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