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250 rokov muzikantského cechu
V 18. a 19. storočí boli v našej obci tri cechy: murársky, crmomanský (tesársky) a muzikantský. A k tomu
poslednému chcem vzbudiť pozornosť našich občanov,
najmä mládež.
V ľude privilegovaného mestečka Veľkého Bobrovca
sa muzikanstvo tradovalo. Nevieme kedy a ako táto tradícia vznikla a kto bol jej iniciátor. Dokázateľne vieme, že
už v dobe panovania Márie Terézie boli v našej obci ľudia
– muži, ktorí hrávali na sláčikových nástrojoch – husliach, base a z dychových na rôznych píšťalkách.
Ich nástroje neboli stradivárky, nepochádzali z dielne
Amati, vyrábali si ich sami, alebo si ich dovážali od zručných majstrov. Nemali žiadne hudobné vzdelanie. Učili
sa od starších, od už hrajúcich spoluobčanov. Boli stopercentní amatéri – sluchári. Hrali ,, od ucha”.
Vychádzúc z muzikantskej tradície, naši predkovia,
menovite občania Andre a Matej Válek, Tomáš Matloň,
Michal Hán, Martin Zajac, Ján Mašura, Ján Konfráter,
Martin Rak a ďalší, sa zišli dňa 25. apríla 1767 (na Juraja)
a založili muzikantský cech, ktorý nazvali ,,Bratstvo”.
Ustanovili a spísali stanovy, ktoré volali ,,Regule” alebo
,,Atrikuly”. Dnes by sme povedali paragrafy. Knihu,
v ktorej boli napísané, volali ,, Protokol artikulárny”.
V zadnej časti knihy zvanej ,,Register” evidovali mená členov cechu.
Zvolený predseda cechu sa volal ,,principál”. Za prvého principála si zvolili Andreja Váleka. Principál zvolával
členov – magistrát podľa potreby a jeho uváženia.
Výročné schôdze bývali v prvú adventnú nedeľu. Na nich
principál podával správu o činnosti, o hospodárení so
spoločným majetkom (financiami), opakovala sa voľba
starého, resp. sa volil nový a prijímali sa noví členovia.
Uchádzač o členstvo v ,,Bratstve” musel osobne predstúpiť pred magistrát a pod prísahou sľúbiť, že bude zachovávať regule, plniť všetky povinnosti a starať sa
spoločne o muzikantskú kaplnku, ktorá do dnes stojí pri
poštovom úrade.
Originál ,,Protokolu artikulárneho” bol uložený vo
farskom archíve. Pre potrebu cechu si ponechal ,,pariu”,
čo bol jeho odpis.
V protokole, na začiatku ustanovení, bolo uvedené.
citujem: ,,Který by v tomto Poriadku (tiež názov pre protokol) ďalej napsané Artikule postupoval a inač informoval i na štrófy zanedbávajíce nepamatoval a protivil se,
vydaný a obžalovaný bude a to na jeho kelčíku pred slovutný a volený magistrát privilíjatného mestečka našého

Veľkého Bobrovca, kterýžto jako prisahaný úrad má moc
a vládu svým právem neb na penízoch, neb na tele
potrestať a znížiť. Ponevač kto od pravdy odstupuje, sám
seba odsouzení činí.”
Tieto ,,artikule” sú poučné aj pre dnešok - ľudí
21. storočia.
Pokračovanie v budúcom čísle Ozveny. MK
Muzikantský cech v Bobrovci bol založený
25. apríla 1767 ako prvý na Slovensku. V tomto roku
oslávi 250 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti
bude vyrobený dokumentárny film o histórii a súčastnosti cechu. Film bude zaznamenávať aj činnosť
ďalších hudobných zoskupení pôsobiacich v Bobrovci,
ktorými sú Chrámový zbor pri kostole sv. Juraja
v Bobrovci, či mládežnícky spevokol.
Počas letnej sezóny budú prebiehať akcie v duchu
osláv a tiež bude predstavený samotný film, o čom vás
budeme vopred informovať prostredníctvom oznamov
vo vývesných vitrínach aj rozhlasom.
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Ježišov hrob zostáva prázdny!
Možno vyvstáva otázka, čo znamená Ježišov prázdny
hrob? Samotné slovo hrob nevyvoláva v ľuďoch príjemné
pocity. Neďaleko na cintoríne sú hroby, možno tam máme
pochovaných aj nejakých príbuzných. Hrob je bezútešné a
nepríjemné miesto. Je tam tma, nijaké svetlo. Hoci tušíme,
že i my takto raz skončíme, kým sme zdraví a úspešní,
nemyslíme na vlastnú smrť.
Ľudia sa boja telesnej smrti, fyzického úpadku. Aby
sme rýchlo nezostarli, kupujeme si rôzne kozmetické
prípravky, vyrovnávame si vrásky, farbíme šedivé vlasy.
Vynakladáme nemálo času i námahy, aby sme fyzicky
vyzerali dobre a zdravo. Človek však nie je iba telo, ale aj
duša. Aj ona potrebuje svoju starostlivosť, aby mohla
dýchať, aby sa páčila Bohu. Doba, v ktorej žijeme, však
nepraje jej starostlivosti. A musíme si priznať, že nie vždy
nachádzame dostatok času, aby sme sa jej venovali, aby
sme sa venovali sami sebe. Dá sa teda povedať, že všetci
ľudia sa boja fyzickej smrti a toho pozemského hrobu. Už
menej sa však boja duchovnej smrti, večného zatratenia,
hriechu. Tak možno žijeme v obave z vlastnej smrti, ale
pritom môžeme byť už dávno duchovne, pre večnosť
mŕtvi.
Ježišovo vzkriesenie prináša radosť a svetlo do života.
Učeníci, ktorí našli prázdny Ježišov hrob, boli prekvapení.
Možno si spomeniete, že liturgia Bielej soboty začína v
úplnej tme. Tá tma, v ktorej sme nachvíľu zotrvali, je
symbolom temnoty hriechu a smrti, do ktorej človek
upadne po spáchaní hriechu. Tma naznačuje neprítomnosť Božej lásky v ľudskom živote, a teda beznádej.
Neskôr sa objaví kňaz s horiacim paškálom a zvolá
„Kristus – svetlo sveta.“ V tme sa objavilo svetlo. Takto
zažiaril v tmavom hrobe Vzkriesený Ježiš, keď vstal
z mŕtvych. Tak chce práve dnes zažiariť v srdci každého
z nás. Ježiš chce presvietiť temnoty nášho srdca. Keby
Ježiš nebol vstal z mŕtvych, márna by bola naša viera.

Jeho vzkriesenie je Božím potvrdením, že všetko, čo robil
a ohlasoval na zemi, je pravda. Vďaka vzkrieseniu máme
nádej.
Každý z nás môže zažiť vzkriesenie, povstanie z hriechov. Koľko takých vzkriesení k novému životu s Bohom
sa za tie dlhé stáročia odohralo v priestoroch nášho
farského kostola? Koľkí z nás sme mali po sviatosti zmierenia pocit, že práve toto je ten nový začiatok? Na začiatku vzkriesenia je však prázdny hrob. Ten je znakom
nádeje a očakávania. Vždy vtedy, keď nám je ťažko, ak
máme nejaké problémy, sme ako učeníci, ktorí prišli do
Ježišovho hrobu a našli ho prázdny. Ten hrob je svedectvom Ježišovej krížovej cesty a zmŕtvychvstania. On je
zárukou, že i každý z nás sa môže stretnúť raz vo večnosti
so vzkrieseným Pánom.
Každou Veľkou nocou sa viac približujeme k večnosti. Každé veľkonočné sviatky prežívame radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Lebo, hoci to znie akokoľvek
paradoxne, až v hrobe sa začína život.
Vpf. M. Marlenga

Aký bol veľkonočný pondelok?

Sadíme my máje...

Pred prvou svetovou vojnou v Bobrovci ľudia intenzívnejšie prežívali zvyky výročných sviatkov. V tom čase sa
veľkonočný pondelok začínal už včas ráno. Mládenci mali
čas na oblievanie do prvej svätej omše. Dievčatá, hlavne
tie väčšie, dospelejšie, sa pred nájazdmi kúpačov kryli,
kde sa dalo. Na pôjd, na šop, aj mimo dom, ale často sa len
len stihli z mokrých šiat preobliecť do kostola. Poobedie
patrilo rodinným návštevám. Večer bola tanečná zábava,
pretože utorok bol tiež polovičným sviatkom. Na zábave
dievčatá čakali, že ich kúpači prídu vykrútiť ako odškodné
za oblievanie. Tu sa rysovali prvé známosti a u mnohých aj
základy budúceho manželstva.
A.Olšovská

Toho roku sa svätodušné sviatky v Bobrovci začínajú
v sobotu 3. júna popoludní typickým bobroveckým zvykom – sadením májov. Krásne vysoké máje, zdobené
stužkami, zdvíhajú naši zdatní hasiči za zvukov dychovej
hudby. Pred prvou svetovou vojnou sadili máje mládenci.
Po druhej svetovej vojne tento zvyk prevzali hasiči a robia
to dodnes. Prečo práve na Turíce? Symbolom Ducha
svätého je holubica a práve holubica priniesla Noemovi
zelenú ratolesť. Vody potopy upadli a na zemi začal nový
život. V prvopočiatkoch tohto zvyku sa nesadili vysoké
máje, ale pred každý dom zapichli zelenú ratolesť –
smrekovú vetvu. Sadenie bolo spojené s vinšovaním
hojnej úrody. Z mnohých krásnych zvykov sa nám pre
radosť zachovalo sadenie májov a koncertovanie našej
dychovky, ktorá je pokračovaním muzikantského cechu.
A.Olšovská
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Pozvánka na výnimočný koncert
speváckeho zboru Apollo v Bobrovci
Dovoľujeme si pozvať všetkých priaznivcov krásnej hudby na koncert speváckeho zboru Apollo
v Kostole Sv. Juraja v Bobrovci v sobotu 20. mája 2017 o 18:00 hod.
Apollo sa u nás zastaví v rámci
turné „Severom Slovenska“, kedy
chce radosť zo zborového spevu a
duchovné a hudobné posolstvo
priniesť do ďalších kútov Slovenska, mimo hlavné mesto a zahraničie, kde pravidelne koncertuje. A
že sa počas koncertného víkendu
zastaví práve v našej dedine nie je
náhoda, pretože do Apollo-rodiny
patrí aj Bobrovčanka M. Gajancová (Lehotská) – ešte stále ich spevácky aktívna členka.
Spevácky zbor Apollo vznikol v roku 1995 ako vysokoškolský zbor, v ktorom spievajú študenti a absolventi
z celého Slovenska študujúci a následne pracujúci v Bratislave. Za veľmi krátky čas sa zbor vypracoval na
kvalitný reprezentatívny zbor Slovenska, o čom svedčí rad
súťažných ocenení. Z posledných úspechov hodno spomenúť prvé miesto v štyroch kategóriách, špeciálnu cenu
za interpretáciu renesančnej skladby a špeciálnu cenu pre
najlepšieho dirigenta na medzinárodnom festivale
“Singing World” v ruskom Petrohrade. Súčasťou repertoáru zboru je sakrálna zborová tvorba z obdobia
gregoriánskeho chorálu, renesancie, romantizmu a
súčasnosti, rovnako ako ľudové piesne a koledy v
zborovej úprave. Zbor každoročne usporadúva benefičné

koncerty v prospech Detskej onkologickej kliniky v
Bratislave. Spolupracuje so sólistami Hudobnej fakulty
VŠMU ako aj so zahraničnými zbormi. Je spoluorganizátorom festivalov zborovej hudby v Bratislave.
Dirigentom je Doc. Milan Kolena, ArtD. Pôsobí ako
umelecký riaditeľ medzinárodných zborových a orchestrálnych festivalov v Bratislave, vyučuje zborové dirigovanie a gregoriánsky chorál na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a je predsedom Únie speváckych zborov Slovenska. So speváckym zborom
Apollo a so zoskupením Schola gregoriana Bratislavensis
sa zúčastnil mnohých prestížnych súťaží a zborových
festivalov v celej Európe. V rokoch 2004 – 2006 nahral
spolu so Scholou Gregoriana Bratislavensis 3 CD
Bratislavských antifón pre Slovenskú národnú knižnicu.
V roku 2003 zbor Apollo nahral CD Moteta s dielami
Antona Brucknera a v roku 2012 vznikla nahrávka diela
Rekviem pre dva zbory, sóla a organ od Pavla Kršku. Na
festivale ,,Singing World” v ruskom Petrohrade bol v roku
2015 ocenený ako najlepší dirigent festivalu a v tom istom
roku viedol niekoľko workshopov v Číne a v Hong
Kongu.
Všetkých ešte raz srdečne pozývame zažiť trochu
uchu lahodiacej krásy 20.5.2017 o 18:00 v bobroveckom kostole.
(Vstupné dobrovoľné.)

4

Ozvena z Bobrovca 2/2017

Začiatky vzdelávania v našej obci (pokračovanie)

K

aždý školský rok sa končil “exámenom“skúškami. Pred skúškou žiak na zvláštnom hárku
papiera napísal určenú úlohu ako len najkrajšie
vedel. Tento spis sa nazýval „kalakter“ namiesto charakter. Papiere tohto spisu boli pri skúškach prezerané
v prítomnosti členov školskej stolice, rodičov, učiteľov a
predsedom skúšobnej komisie, ktorým bol miestny farár.
Tieto písomné skúšky písma boli v slovenčine a maďarčine. Záverečné ústne skúšky sa konali po slovensky,
čítanie a recitovanie básní bolo v slovenčine a maďarčine.
Na konci skúšky dostávali žiaci peňažné odmeny.
Najlepší po 20 grajciarov, slabší po 10 a najslabší po 5
grajciarov. V tomto období boli spomínaní učitelia Arvayovci, po nich bratia Bachratí, Martíniová, Tomkuliak,
Zvadovci, Tholtová Mária a Justína, Hegyi, Straserová,
Bednárová, Edo Rusina, Rudolf Sajták, Mačíri, Neubauerová. V máji bol majáles v háji pre všetky ročníky.
Zraz bol na školskom dvore a išlo sa pochodom za sprievodu hudby. Staršie ročníky vpredu a mladšie vzadu.
Vpredu sa niesla maďarská zástava. Spievali sa počas
cesty nacvičené slovenské piesne napr.: Dnes je deň
veselý, nejdeme do školy, Dnes je sviatok mája, ideme do
hája, Budeme sa hrati, vesele skákati. Potom sa tancovalo
a na poludnie prišli rodičia s obedom a bola hostina. Po
obede dostal majáles celkom iný ráz. Mimo rodičov prišla
aj mládež a všetka inteligencia, počnúc kňazom a celým
magistrátom. Prevádzali sa rôzne hry a preteky. Tancovali
sa rôzne tance a nechýbali ani droby. Kňazi rozdávali
deťom cukríky. Keď sa začalo stmievať, odpochodovalo
sa z hája domov. Vtedy sa spievala táto pieseň: Poďme
verní priatelia z hája domov vesele. Užili sme si radosti a
koláčov do sýtosti. Sprievod sa najskôr zastavil na fare
vzdať úctu farárovi, že ich poctil svojou prítomnosťou a
darmi. Na majálese sa nezúčastnili najchudobnejší žiaci,
ktorí si aj v tento deň museli zarábať pasením zvierat.
V tom čase jestvovala aj škôlka, tzv. úvoda, kde vyučovacou rečou bola maďarčina. Nikto proti tomu nemal
žiadne námietky. Žiaci, ktorí vychodili základnú školu,

navštevovali tzv.
opakujúcu školu, ktorá bývala
vo štvrtok a v nedeľu popoludní.
Nakoľko v tom
čase ešte nebola
prísna školopovinnosť vyskytovali sa medzi
žiakmi analfabeti
a poloanalfabeti. Čítanie u obyčajných ľudí bo• Zábava v háji
lo zriedkavosťou, kníh nebolo, jedine modliacu knižku
mal každý. Modliace knižky aj biblia boli tlačené švabachom v staročeskej reči. Kto nevedel čítať, modlil sa
ruženec. Slovenské, latinkou tlačené knižky vyšli až po
roku 1900. Vtedy už Spolok sv. Vojtecha začal vydávať
slovenské knihy a mesačníky ako „Naša nádej“ a
„Kráľovná sv. ruženca“. Začali sa čítať už aj politické
noviny, ktoré boli vydávané štátom za matičné peniaze, ale
písané v maďarskom duchu. Neskôr začali vychádzať
noviny „Národný hlásnik” a ,,Katolícke noviny“ a v
r. 1903 začal v Pešti vychádzať ,,Slovenský týždenník”
redigovaný Hodžom, ktorý najviac povzbudzoval Slovákov. Kultúrne sa začal Bobrovec rozvíjať v r. 19001902, keď bol založený Katolícky kruh. Začali sa nacvičovať aj divadlá, ale pre námietky, že sa týmto pestuje
panslavizmus, tento spolok živoril až do I. sv. vojny.
V r. 1907 vyšiel smutne známy šk. zákon „Aponyho“,
ktorý mal za úlohu pomaďarčiť slovenské deti. V dôsledku
toho sa začala akcia na poštátnenie cirkevných škôl, čomu
podľahol aj Bobrovec. Tak prevzal štát v r. 1910 školu,
ktorá bola cirkevná a začal stavať školu novú (dnešná
budova MŠ), kde začalo vyučovanie 1. septembra 1912
pod vedením riaditeľa Júliusa Tomkuliaka.
Ľubo Včela

Výstavy vo Francúzku
V Ozvene číslo 3 v roku 2016 bol uverejnený článok:
Jej korene siahajú do Bobrovca. Dočítali ste sa o umelkyni
– maliarke, ktorej mama Emília Slaninková pochádza
z Bobrovca a otec Krivoš z Ondrašovej. Dostali sme
správu, že Miroslava Lerous Krivošová, umeleckým menom Mira Slava, žije a tvorí na severe Francúzka v Normandii, v meste Fécamp. Tu žije s manželom a dvoma
dcérami dvojičkami. Jej tvorba je inšpirovaná insitou,
kubizmom a sakrálnou tvorbou. Posledná výstava jej
sedemnástich obrazov bola v meste YPORT. Otvoril ju

starosta mesta. Figurálna tvorba zasadená do krajiny mala
veľký úspech a putovala do ďalších štyroch miest. Taká
správa poteší, keď Slováci v zahraničí dosahujú významných úspechov. Blahoželáme!
Nakoniec malá pikoška. Keď umelkyňu navštívi jej
mama a ľudia sa jej vonku pýtajú odkiaľ je, nad odpoveďou ,,Slovakia” rozmýšľajú. Ale keď povie Sagan,
hneď vedia, z ktorej časti Európy pochádza.
A. Olšovská
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Poznáte včelie produkty?

B

ežne odporúčaná dávka medu je jedna polievková
lyžica denne nalačno. Liečebná dávka je 100 až
200g denne, rozdelená na viacero dávok.
Najvhodnejšie je rozpustiť med v teplej vode alebo čaji.
To platí hlavne pre ľudí so zvýšeným množstvom žalúdočnej kyseliny, ktorú môže nezriedený med ešte zvyšovať.
Nie všetci si však môžeme med dopriať. Pozor si musia
dať alergici a cukrovkári, podľa stupňa svojej choroby.
Med podľa pôvodu poznáme kvetový a medovicový.
Kvetový včely „vyrábajú“ z nektáru kvetov rôznych rastlín
ako agát, repka, lipa, malina, slnečnica a podobne.
Medovicový pochádza z výlučkov vošiek, ktoré parazitujú na jedli, smreku, ale aj na listnatých stromoch. Nemusíme sa však obávať, výlučky vošiek nie sú výkaly.
Zaujímavosťou je, že vošky si vlastne chovajú mravce,
keďže tiež majú radi ich sladké výlučky. Na jar vošky
jednoducho vynesú na stromy a tie sa už ďalej veľkou
rýchlosťou množia.
Stále nedocenenou pochúťkou je tzv. pastovaný med. Je
to klasický med, ktorý včelár upraví miešaním rôznymi
spôsobmi. Nič do neho nepridáva, ani ho inak neupravuje.
Iba miešaním sa vlastne zabráni kryštalizácii medu,
pretože sa ním rozbíjajú vytvárajúce sa drobné kryštáliky.
Vznikne pasta jemnej konzistencie a bielej farby. Všetky
vlastnosti medu pritom zostávajú zachované, ale už
neskryštalizuje. Nie je potrebné ho roztápať, pričom sa vyhneme prípadnému nechcenému prehriatiu a zničeniu jeho
vzácnych látok. Dobre sa roztiera a nesteká z chleba či
pečiva.
A teraz otázka – kde med kupovať? V dnešnej dobe žiaľ
nemáme istotu, že potraviny, ktoré kúpime, sú nezávadné.
Nie inak je to aj s medom. Obchodné reťazce a výkupcovia
medu často ponúkajú lacný dovozový med, niekedy aj
pančovaný a neznámeho pôvodu. Najlepšou alternatívou
je kúpiť med priamo od včelára, ktorého poznáte, alebo s
dobrými referenciami. Prípadne aj od predajcu, o ktorom
viete, že aj on nakupuje med od včelárov.
Peľ je ďalším z včelích produktov. Včely ho zbierajú a
nosia do úľa za účelom výživy včelieho plodu. Obsahuje
predovšetkým bielkoviny a ďalej aminokyseliny, nukleové
kyseliny, cukry, tuky, minerálne látky, organické kyseliny,
enzýmy a vitamíny. Ľudia ho používajú ako celkový
výživový prostriedok, ale aj pri chudokrvnosti, chorobách.

Zrnko múdrosti
Konaj dobro svojim priateľom, aby ťa ešte viac milovali.
Konaj tak aj svojim nepriateľom, aby sa niekedy stali
tvojimi priateľmi.
LEOBULUS

Viete že ...
...pred 250 rokmi (1767) bol v Bobrovci založený
muzikantský cech – jediný na Slovensku
...pred 65 rokmi (1952) bola postavená v obci budova
obecného úradu.

Propolis je zmes včelieho vosku a živíc, ktoré včely zbierajú z rastlín. Používajú ho na utesnenie otvorov včelích
obydlí a vytvorenie dezinfikovaného prostredia. Propolis
je prirodzená, harmonicky vyvážená látka s výraznými
antibiotickými a imunostimulačnými účinkami. Má
výrazné farmakologické využitie. Zastavuje rast baktérií
a usmrcuje ich, tlmí bolestivosť, ruší účinky niektorých
jedov, pôsobí proti vírusom, zastavuje rast plesní a ničí ich,
pôsobí protizápalovo, podporuje hojenie rán, pôsobí
dezinfekčne, tlmí účinok škodlivého žiarenia na organizmus. Vyrába sa z neho propolisová tinktúra a masť.
Materská kašička je kŕmna kašička, ktorú vylučujú
včelie robotnice a kŕmia ňou včelí plod a larvy budúcej
včelej matky. Pôsobí ako celkový imunostimulátor,
zvyšuje životnú silu a celkovo zlepšuje psychický stav. Má
výrazné protivírusové a antibiotické účinky. Zlepšuje
využitie vápnika v organizme, a tak tlmí rozvoj osteoporózy. Zlepšuje činnosť srdca. Má veľké využitie v kozmetike.
Včelí jed je sekrét jedovej žľazy samíc včely medonosnej. Je to číra koloidná tekutina charakteristickej vône a
horkokyslej chuti. Má neurotoxický účinok a môže vyvolať silné alergické reakcie. Má protizápalové účinky a
používa sa pri liečbe artritíd, ďalej pri liečbe roztrúsenej
sklerózy, epilepsie, chronickej bolesti a migrény.
Posledným včelím produktom je vosk. Je vylučovaný
žľaznatým epitelom včiel robotníc vo forme voskových
šupiniek. Vosk je plastická tvárna inertná látka. S teplotou
sa mení jeho konzistencia, viskozita a pevnosť. Využitie
má vo farmácii a kozmetike. Takisto pri výrobe impregnačných látok, sviečok, náterových látok, štepárskych
voskov.
Z uvedeného možno urobiť záver, že všetky produkty
včely medonosnej sú nám ľuďom na prospech. Predovšetkým však priaznivo ovplyvňujú zdravie nášho organizmu.
Dokonca sa hovorí, že človek pohybujúci sa často pri
včelích obydliach dostáva od včiel dávku žiarenia priaznivo vplývajúcu na jeho organizmus. Využíva sa to aj tak,
že sa vkladajú nádoby s vodou do blízkosti včelích obydlí
na určitú dobu a prežiarená voda sa potom pije. To však
zatiaľ nie je vedecky vysvetlené, ale pokusmi preukázané.
Včela je skrátka úžasný tvor, ktorý má ešte stále veľa tajomstiev, človekom neprebádaných. Stanislav Teplanský

Pranostiky
- Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa naplňuje.
- Pred Servácom (13.máj) niet leta, po Serváci niet mrazu.
- Štyri dni pred slnečným obratom a štyri dni po ňom
predzvestuje panujúcu chvíľu až doMichala (29. september).
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Oznam SSE a. s.
Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité
upozorniť, že podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je
zakázané pod elektrickým vedením:
• zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
• vysádzať a pestovať trvalé porasty a výškou presahujúcou 3 metre
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného
vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
• vykonať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
• vykonať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
V tejto súvislosti tiež uvádzame, že podľa Zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník,
správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza
drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a
udržiavať. Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby
elektrických vedení považujeme za spoločný záujem
SSE – D, a.s. a našej obce, ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa
bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. Aktívny
prístup majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov pri
dodržiavaní uvedených legislatívnych predpisov by mal
byť samozrejmosťou.

hodnoverný doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami - doklad o vývoze fekálnym vozidlom,
doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV.
→ Majitelia nehnuteľností, ktorí majú zriadené žumpy
s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov,
na polia, do dažďových rigolov, aktívne ohrozujú
životné prostredie. Nelegálne vypúšťanie odpadových
vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem
porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu.
→ Negatívny vplyv nesprávneho nakladania s odpadovými vodami sa môže prejaviť v priamom ohrození
zdravia obyvateľstva, v zhoršení celkového stavu
životného prostredia tvorbou a šírením nepríjemného
zápachu, v znečisťovaní podzemných vôd a vôd, do
ktorých je odpad priamo vypúšťaný.
→ Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v
zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.
z., § 40 ods. 2 písm. b), kde Okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie, uloží pokutu za
priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky 331€.

→ Splaškovou odpadovou vodou sa rouzumie použitá
voda z obydlí a služieb, vzniká z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení. Za
splaškovú odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá
jej producent.

→ V poslednom období dostáva LVS, a. s., veľa podnetov
od občanov z rôznych kútov Liptova o nelegálnom
vypúšťaní odpadových vôd do lesa, kríkov, rigolov a na
lúky. Pracovníci LVS, a. s., aj sami zisťujú, že v obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia spolu s
ČOV, sa nelegálne dovážajú a vypúšťajú splaškové
odpadové vody z iných lokalít bez vedomia vodární
ako ich vlastníka. Takto osoby (podnikatelia), ktorí poskytujú služby na vývoz žúmp a vykonávajú likvidáciu
splaškových odpadových vôd v obci, kde ČOV nie je
na to kapacitne a látkovo stavaná, spôsobujú LVS, a. s.,
nemalé škody na technologických zariadeniach a celkovom rozladení čistiaceho procesu, ktorý je potrebné
následne naštartovať do prevádzkyschopného stavu a
trvá to niekoľko dní. Následkom nelegálneho vypúšťania je možné aj zvýšené znečistenie na odtoku z
ČOV, čo môže mať za následok finančný postih pre
LVS, a. s., zo strany zodpovedných úradov.

→ Povinnosť zákonného nakladania s odpadovými vodami určuje Zákon č. 364/2004 Z. z. (Zákon o vodách).
Podľa neho možno odpadové vody z rodinného domu
vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať vo vodotesnej žumpe, alebo čistiť v domovej čistiarni odpadových vôd.
→ Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do
povrchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú
zachytávané v žumpách, je vlastník, prípadne užívateľ
povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia
na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd (ČOV).
→ Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri prípadnej
kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť

→ Preto by sme touto formou chceli apelovať na majiteľov
chát, obyvateľov obcí, starostov obcí a v neposlednom
rade aj tých, čo takéto služby poskytujú, že tam, kde nie
je vybudovaná kanalizácia a využívajú sa žumpy, aby
odpadové vody likvidovali na mieste na to určenom, t. j.
na ČOV Liptovský Mikuláš, ČOV Hybe a ČOV Važec.
Legálnou likvidáciou splaškových odpadových vôd
bude každý producent chránený pri kontrole pracovníkov OÚ OSŽP tým, že sa preukáže dokladom o
jej likvidácii na základe dovezeného množstva. Podľa
Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., paragrafu 63, obec
v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej
vodnej správy rozhoduje vo veciach uloženia opatrení
na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej
kanalizácie.

Nelegálne nakladanie so splaškovými
vodami spôsobuje znečistenie pôdy,
vody aj vzduchu
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Zo zasadnutia OZ
Dňa 16.2.2017 sa konalo v kultúrnom dome verejné
obecné zastupiteľstvo (OZ), na ktorom poslanci odsúhlasili a zaoberali sa týmito bodmi:
• Poslanci jednohlasne schválili všeobecne záväzné nariadenie Obec Bobrovec č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Bobrovci, Cintorín Obce Bobrovec
(VZN sa nachádza na obecnej stránke).
• Poslanci schválili žiadosť vlastníkov Romana Friana
a Gabriely Frianovej rod. Zichovej, bytom Bobrovec
č.113, o oplotenie ich nehnuteľností v ich výlučnom
vlastníctve - parciel KN-C 140, 141, 142, 143, 149/1 a
149/2. Obec pristúpila k dohode a ponúkla im zámenu
obecnej parcely KN-C 2312/2 za parcelu KN-C 149/2,
ktorá tvorí jediný prístup k pozemkom ostatných
vlastníkov v danej lokalite. Obec Bobrovec zamení pozemky o výmere 131 m2 za pozemky o výmere 131 m2.
OZ ukladá:
• Na základe pripomienky Ing. Tomáša Triznu zvolať
stretnutie občanov - vlastníkov pozemkov pod cestou od
Mlynskej ulice (parcela EKN č.1440) až po rozdelenie
obecného potoka (parcela EKN 1465/1) z dôvodu zistenia názorov a pripomienok k ich vysporiadaniu.
• Na základe pripomienok konateľov spoločnosti PPS
Bobrovec, s.r.o. zvolať stretnutie občanov s trvalým bydliskom s č.d. 116 - 159 a vlastníkov pozemkov (od Hánovej ulice po pozemok pána Fideka, západne od zástavby rodinných domov, poľná cesta) z dôvodu zistenia
nesúladu súčasných právnych vzťahov k pozemkom,
prístupu k pozemkom a hospodárenia na nich.
• Starosta informoval o:
- podanom zámere na rozšírenie MŠ a povedal, že
projekt sa v súčasnosti spracováva
- výzve na učebne v ZŠ: chemicko-biologická,
učebňa informatiky a fyzikálna učebňa
- výmene teplovodného potrubia v ZŠ z dôvodu
prehrdzavenia
- zápise detí do MŠ (30.3.2017)
- výberovom konaní na autobusovú garáž. Do
výberového konania sa prihlásil 1 uchádzač;
- podanom návrhu poslankyne Miroslavy Triznovej zakomponovať do VZN obce dodržiavanie
nedeľného pokoja hlavne od hlučných prác na
záhradách.
Starosta poďakoval organizátorom plesu Jane a Ivanovi Ambrózyovcom, Michalovi Kapitánovi a Lenke
Urbanovskej.
Starosta ďalej informoval, že komisia životného
prostredia a verejného poriadku vykonala v časti obce
obhliadku stromov, ktoré občania svojvoľne vysadili na
obecných pozemkoch.
Starosta spomenul, že od SSE a.s. prišlo nariadenie aby
občania v blízkosti elektrických stĺpov nevysádzali ozdobné kry ani stromy, nakoľko po vysadení môžu spôsobiť
nepríjemnosti.
T. T.

Matrika
Narodili sa:
február 2017

-

marec 2017

Nina Čonková
Vanesa Jacková
Timotej Kokoška

Opustili nás:
február 2017 - Štefan Miko, 53- ročný

Blahoželáme:
Anne Holubovej k 87. výročiu narodenia
Božene Šeligovej, 86. výročiu narodenia
Márii Fašiangovej 86. výročiu narodenia
Vlaste Márii Spilej k 86. výročiu narodenia
Antonovi Fašiangovi k 86. výročiu narodenia
Ružene Droppovej k 85. výročiu narodenia
Vladimírovi Kunovi k 85. výročiu narodenia
Jozefovi Škorupovi k 85. výročiu narodenia
Milanovi Mišovičovi k 80. výročiu narodenia
Vladimírovi Frianovi k 80. výročiu narodenia
Elene Užíkovej k 80. výročiu narodenia
Márii Močarníkovej k 80. výročiu narodenia
Viole Machajovej k 75. výročiu narodenia
Rudolfovi Pikalovi 70. výročiu narodenia
Jánovi Hlaučovi k 70. výročiu narodenia
Viere Kusej 70. výročiu narodenia
Anne Balážovej k 70. výročiu narodenia
Jozefovi Mazánekovi k 70. výročiu narodenia

Matrika

P o z v á n k a
Dňa 14. mája 2017 o 14,00 hod.
si naše mamy, staré mamy, krstné mamy
a tety pripomenú sviatok.
V KD bude
pri tejto príležitosti
pripravený slávnostný program,
v ktorom vystúpia deti z MŠ a ZŠ.

Zbierka starých pôvodných receptov
Pre zachovanie dedičstva v našej obci v oblasti
stravovania sa obraciame na vás, naši spoluobčania,
ktorí by ste boli ochotní doručiť nám recepty aj s nejakým príbehom, lebo máme v pláne vydať z nazbieraných podkladov knižku pre ich zachovanie.
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Bobruškin lyžiarsky výcvik
Po jarných prázdninách sa deti opäť vrátili do
materskej školy. Čakalo ich pokračovanie lyžiarskeho
výcviku, ktorého začiatky absolvovali pred vianočnými
prázdninami. V detskej lyžiarskej škole Maxiland v
stredisku Jasná Nízke Tatry sa naši predškoláci naučili
začiatky lyžiarskej abecedy od prvých krokov na lyžiach,
udržania rovnováhy, až po brzdenie v pluhu. Pre väčšinu
detí to boli prvé zážitky na lyžiach.
Išlo im to skutočne dobre, hoci u detí, ktoré prišli
s obavami, dobrá nálada a ochota inštruktorov odzbrojila
každú nedôveru. Pod vedením piatich inštruktorov boli
deti rozdelené do troch skupín podľa výkonnosti. Lyžovali v areáli lyžiarskej školy a po zvládnutí základov
pokračovali na zjazdovke Biela púť. Na záver lyžiarskeho
výcviku absolvovali preteky, slalomovú jazdu okolo
bránok - veselých vĺčikov alebo farebných pasteliek. Že to
nebola pre nikoho žiadna ťažká vec svedčí to, že všetci
samostatne zišli do cieľa a prevzali si z rúk inštruktorov
diplom a zaslúženú odmenu.
Verím, že už čoskoro sa naši škôlkári postavia na štart
Ceny Červenca a budú úspešnými pokračovateľmi Petry
Vlhovej.
L.K.

Pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice
Aj tento rok sme spoločne oslávili marec – mesiac
knihy, počas ktorého sa snažíme viac svojho času venovať
čítaniu/literatúre. Pri tejto príležitosti navštívili našu
obecnú knižnicu deti z MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ, ktorí sa v
kráľovstve kníh oboznámili so všetkým, čo im knižnica
ponúka. Včielky z MŠ si tiež vypočuli rozprávku o Gruffalovi, ktorá bola obohatená zvukmi zvierat ako chichotaním
myšky, syčaním hada, húkaním sovy a mrmlaním Gruffala. Obrázok Gruffala, ktorý deti dostali, si môžu vyfarbiť
podľa vlastnej fantázie. Z návštevy knižnice sa najviac
tešili prváčikovia, ktorých sme pasovali za “čitateľov
knižnice“. Každý dostal svoj prvý čitateľský preukaz,
záložku do knihy a nemohli chýbať ani cukríky. Deti sa
dozvedeli, akú dobrodružnú cestu musí kniha zdolať, kým
sa dostane do poličky v knižnici. Povedali sme si, akým
spôsobom majú zaobchádzať s knihou tak, aby ju
nepoškodili.
Kniha ťa prosí:
zober ma do čistých rúk
som smutná, keď ma položíš na vlhké a mastné
miesto
neohýbaj moje strany
vložená ceruzka a pero medzi listami ma poškodzujú
nečítaj ma, prosím, pri jedení
Novopasovaní čitatelia si nakoniec prezreli knižnicu
a prelistovali zopár rozprávkových kníh, kým starší žiaci
zarecitovali básne, ktoré sa naučili na súťaž Hviezdoslavov Kubín. Mnohí z nich sa učili báseň práve z knihy, ktorú
si požičali z knižnice v Bobrovci. Veríme, že v tejto tradícii
budú pokračovať i naďalej a tešíme sa na ďalšie spoločné
stretnutia v našej obecnej knižnici.
knihovníčka Anna Kustrová

Výsledky Liptovskej bežeckej ligy
Aby toho nebolo málo v dlhom zozname bežeckej ligy:
472 mien z celého Liptova. Medzi nimi som objavila aj
bobrovecké mená: Starší žiaci – Samuel Gajan na 2. mieste, na 26. mieste J. Volaj. Muži – L. Trizna, M. Danko,
A. Škovrán, V. Lisý, R. Bunta. Muži nad 40 rokov – R. Lisý, M. Madaj, I. Bobka, P. Kello, J. Kello, P. Fašiang st.
Muži nad 50 rokov – Z. Danko. Muži nad 60. rokov –
A. Dudek, J. Tekeliak. Ženy – S. Triznová, M. Danková,
B. Volajová, M. Klobušiaková.
Čo dodať na koniec – Športu zdar! Hlavne nech sa darí
tým, ktorí reprezentujú Bobrovec.
A.Olšovská

,,Pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.
Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.”
Jan Amos Komenský
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47. ročník Ceny Červenca

L

yžiarsky oddiel pri Športovom klube Bobrovec v
spolupráci s Obecným úradom a dobrovoľnými
pomocníkmi pripravil a technicky zorganizoval v
sobotu 11. marca 2017 zimný športový deň pre našich
občanov, milovníkov lyžovania a taktiež ostatnú športovú
verejnosť. Na svahoch Veľkej Kopy sa za výrazného prisenia dvadsiatich piatich známych sponzorov a aj tých,
ktorí nechceli byť menovaní, mohlo uskutočniť toto
tradičné podujatie. Svojou originalitou a špecifickosťou
pravdepodobne nemá na Slovensku porovnanie. Počasie
zo začiatku nebolo ideálne, ale v čase štartu prvého
pretekára sa vylepšilo s polojasnou oblohou a teplotou
Kategória ženy do 35 rokov:
1. miesto Klaudia Raková, LO Bobrovec
2. miesto Martina Kellová, Bobrovec
3. miesto Ľubica Hliničanová,
Liptovský Mikuláš
Kategória ženy nad 35 rokov:
1. miesto Zuzana Rogers-Rázusová,
Anchorage Aljaška
Kategória muži do 35 rokov:
1. miesto Tomáš Kúcik, Bobrovec
2. miesto Vladimír Sekan ml., Bobrovec
3. miesto Michal Sekan, Bobrovec
Kategória muži do 50 rokov:
1. miesto Karol Kello, Bobrovec
2. miesto Július Kello, Bobrovec
3. miesto Pavol Kello, Bobrovec
Kategória muži nad 50 rokov:
1. miesto Zdeno Danko, Jalovec
2. miesto Milan Rak, LO Bobrovec
3. miesto Ivan Vrzgula, Bratislava
Kategória snowboard:
1. miesto Veronika Pačková, Lavina team CZ
Celkovým víťazom 47. ročníka Ceny Červenca o Putovný
pohár starostu obce Bobrovec sa stal Karol Kello
z Bobrovca.
Neodmysliteľnou súčasťou športových súťaží na Červenci býva aj detský lyžiarsky pretek v obrovskom slalome
pre deti do 15 rokov o Putovný pohár Lyžiarskeho oddielu
Športového klubu Bobrovec. Na štarte sme privítali 23
pretekárov v piatich kategóriách s nasledovnými výsledkami:
Kategória dievčatá a chlapci 2011-2009:
1. miesto Lucia Rusinová, Bobrovec
2. miesto Nikola Baďová, Liptovská Ondrašová
Kategória dievčatá 2008-2006:
1. miesto Alžbeta Balážová, Bobrovec
2. miesto Sofia Oravcová, Bobrovec
3. miesto Viktória Tekeljaková, Liptovské Beharovce

okolo – 4 ͦ C. Na štarte situáciu znepríjemňoval silný
mrazivý vietor. Dva dni prípravy trate prispeli k vytvoreniu dobrej trate pre všetkých pretekárov. Celé
súťaženie sa uskutočnilo podľa osvedčeného časového
rozpisu. Krátko po ukončení súťaží sa uskutočnilo
vyhodnotenie, odmenenie najlepších, vylosovanie pretekárskej a diváckej tomboly.
Súťažilo sa v obrovskom slalome o Putovný pohár starostu obce. Zúčastnilo sa ho aktívne 23 pretekárov z Bobrovca a blízkeho okolia. Výnimkou bola účasť pretekárky z USA. Výsledky v jednotlivých kategóriách boli
nasledovné:
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Kategória chlapci 2008-2006:
1. miesto Juraj Sekan, Bobrovec
2. miesto Martin Sekan, Bobrovec
3. miesto Dávid Fáber, Bobrovec
Kategória dievčatá 2005-2002:
1. miesto Dominika Kellová, Bobrovec
2. miesto Kristína Partelová, Bobrovec
3. miesto Karolína Frianová, Bobrovec
Kategória chlapci 2005-2002:
1. miesto Peter Fašiang ml., Bobrovec
2. miesto Martin Danko, Jalovec
3. miesto Damián Rak, Bobrovec
Celkovým víťazom Putovného pohára Lyžiarskeho
oddielu Športového klubu Bobrovec sa stal Peter Fašiang ml. z Bobrovca.
Tradíciou sa stal aj pretek škôlkárov a školopovinných detí na lopároch pod názvom Detská lopárová
show.
Na štarte sa predstavilo spolu 11 detí. Svoju všestrannosť preukázalo 7 detí účasťou v obidvoch pretekoch,
lopáre + obrovský slalom.
V jednotlivých kategóriách boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
Kategória škôlkari:
1. miesto Zuzka Kyzeková, Bobrovec
2. miesto Ondrej Kyzek, Bobrovec
Kategória 1.-3. roč. ZŠ:
1. miesto Lucia Rusinová, Bobrovec
2. miesto Samuel Zich, Bobrovec
3. miesto Nikola Baďová, Liptovská Ondrašová
Kategória 4.-9. roč. ZŠ na lopároch:
1. miesto Alžbeta Balážová, Bobrovec
2. miesto Matej Rusina, Bobrovec
3. miesto Kristína Rusinová, Bobrovec
Spolu sa teda na štarte všetkých súťažných disciplín
predstavilo 57 pretekárov v 14 kategóriách.
Celé súťaženie sa skončilo bez úrazu. Záverom by
sme chceli vysloviť veľké poďakovanie všetkým, ktorí
nám pomohli tento pretek uskutočniť a podporili nás
podľa svojich možností.
Osobitne však sponzorom a priateľom lyžiarskeho
oddielu, dlhoročným pomocníkom z OT Baníkov ŠK
Bobrovec, Horskej službe Západné Tatry-juh a v neposlednom rade zúčastneným divákom, ktorých sme
očakávali vo väčšom počte. Predpokladáme, že ich odradilo ranné, nie moc priaznivé počasie. Tí, čo vyšli do
Červenca a podporili naše snaženie a snaženie pretekárov, vytvorili výbornú atmosféru a počas celej akcie sa
mohli utvrdiť v tom, že deň treba hodnotiť až večer.
Veríme, že výkony pretekárov, príjemné počasie,
stretnutie s priateľmi, pripravené občerstvenie a záverečná divácka tombola im bola dobrou odmenou za ich
rozhodnutie prežiť deň na tomto podujatí.

Pevne veríme, že si tento pretek aj naďalej udrží svoju popularitu a bude sa ho v budúcnosti zúčastňovať viac
pretekárov aj divákov.
organizátori
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Boky suverénne ovládli Liptáci

U

plynulý víkend sa uskutočnil jubilejný 10. ročník
najťažších skialpinistických pretekov strednej
Európy Bokami Západných Tatier.
Preteky dvojíc odštartovali v piatok prvou etapou vedúcej
od Bobroveckej vápenice do Zverovky. Štartové pole
sa muselo vysporiadať s nedostatkom snehu, vetrom a
hmlou, no aj tak išlo o veľmi zaujímavé preteky.
Prvú etapu vyhrala domáca dvojica Jakub Šiarnik,
Matúš Danko a postavili základy celkového triumfu. Minuloroční víťazi nezačali obhajobu najlepšie, keď už v úvode nabrali prvú stratu a prišli ešte za Vnenčákom
s Eglim.
Druhé dejstvo sa odohrávalo v kopcoch na oravskej
strane so štartom a cieľom v Zuberci. Etapový triumf si
opäť pripísali Šiarnik s Dankom, ktorí si vybudovali dobrý
náskok a v nedeľu mohli vsadiť na istotu.
Po štarte na Orave prešli skialpinisti do Žiarskej doliny, kde absolvovali niekoľko ťažkých výstupov a zjazdov. Po viac ako dva a pol hodine vyhrali opäť spomínaní
dvaja pretekári, ktorí splnili celosezónny cieľ a zapísali sa
medzi víťazov týchto nádherných pretekov.
Zvíťazili s veľkým prehľadom, keď Egli s Vnenčákom
stratili v celkovom poradí takmer sedem minút. Obhajcovia Juraj Laštík a Lukáš Trizna stratili dohromady desať
a pol minúty.

...slávnostné otvorenie salašníckej sezóny Bačova
cesta 2017 na salaši Pastierska a symbolické
„odomknutie“ lúk a pasienkov
v Bobroveckej doline...
salaš Pastierska

www.bacovacesta.sk

www. ppsbobrovec.sk

49009,06,1“N 19037,22,8“E

PPS Bobrovec, s.r.o., v spolupráci s OZ Bačova
cesta pre Vás pripravili opäť tradičnú ovčiarsku
udalosť:

14. mája 2017 - na Bonifáca
(nedeľa 14:00 hod.)

IX. ročník
• hudobná skupina PLOŠTÍN PUNK
• ochutnávka tradičných ovčiarskych špecialít
(syr, bryndza, baraní guláš ...)
• prezentácia tradičných ovčiarskych zvykov
a súťaží
• tradičná ovčiarska tombola – I. cena – poukážka
na nákup ovčích produktov zo salaša Pastierska
v hodnote 150,- €
• trh remeselníkov z Bobrovca
• Majstrovstvá Bobroveckej doliny v plieskaní
pastierskym bičom - VI. ročník ( o putovný pastiersky bič )
Na salaši Pastierska v Bobroveckej doline si môžete
oddýchnuť, vidieť a vychutnať skutočnú, nefalšovanú, salašnícku atmosféru.
Občania obce Bobrovec, vlastníci poľnohospodárskych pozemkov a chovatelia oviec, príďte nás
navštíviť!
Prísť na salaš Pastierska do Bobroveckej doliny sa
skutočne oplatí!
Ing. Ľudovít Urbanovský,
konateľ spoločnosti

• A. Škovrán a M. Sekan

• M. Danková a B. Volajová
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ponuka štúdia pre školský
rok 2017/2018

Poľnohospodárske odbory:

4210 M 11 Agropodnikanie - agroturistika
4 - ročný študijný odbor s maturitou

4524 H Agromechanizátor, opravár ***
3 - ročný učebný odbor s výučným listom

4572 F Poľnohospodárska výroba
2 - ročný učebný odbor so záverečnou skúškou
Technické odbory:

2413 K Mechanik strojov a zariadení ***
4 - ročný študijný odbor s maturitou

2859 K Operátor gumárskej a plastikárskej výroby ***
4 - ročný študijný odbor s maturitou
*** odbory sú v systéme duálneho vzdelávania

telefón: 044/5521849, 5541272
e-mail: sekretariat@polytechnika.sk
www.polytechnika.sk

KONTAKT:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

ANKETA
Nie je nič horšie ako slepý stereotyp. Neprináša
uspokojenie, inšpiráciu, ba ani nové impulzy. Naopak je
ubíjajúci a svojimi pomalými účinkami zabíja v nás
fantáziu. Mysliac aj na túto pravdu sme sa rozhodli pre
túto anketu. Veď príroda sa okolo nás prebúdza rok čo
rok, tak prečo by sme mali spať. Rozmýšľali ste niekedy
nad tým, ako sa naštartovať a robiť niečo, čo vás teší a
napĺňa? Zobudiť sa z toho stereotypu. Každé ráno je
istým spôsobom znovuzrodením, taká malá jar v našom
súkromnom živote. Občas je to jar s búrkou, občas zaliata
slnkom. Trik, ako spraviť jar z celého nášho života,
spočíva v tom, aby sme si doň slnečné lúče vedeli
dodávať aj pomedzi búrkové mraky. Ten, kto vie ako na
to, vyhral. A ten, kto nie, má každé ráno novú šancu toto
tajomstvo odhaliť. Niekedy ani netreba podnikať rázne
kroky. Stačí zaradiť do všednosti niečo, čo nás teší, nájsť
si nového koníčka, záľubu, spôsob oddychu, ktorý nás
naplní dobrou náladou.
Vážení spoluobčania, touto cestou by sme vás chceli
osloviť s ponukou kurzov a stretnutí. V priebehu roka by
sme zbierali buď vaše návratky s konkrétnym záujmom,
alebo by sme prijali aj ponuku od vás ako inštruktora.
Tiež sme otvorení pre nové nápady. Kurzy by sme,
v prípade záujmu smerovali na zimné obdobie a ak by to
bolo možné, cez víkendy.

N Á V RAT KA
Meno, Priezvisko:
Adresa:
Kurz tanca:
Kurz paličkovania:
Kurz háčkovania:
Kurz maľovania:
Kurz modelovania z cukrárskej hmoty:
Kurz zdravého stravovania:
Iné ručné práce:
Mám záujem robiť inštruktora – aký kurz:
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