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Bobrovec naša obec
Naša starobylá obec si v tomto roku pripomína
790. výročie prvej písomnej zmienky. Bolo by krásne, keby sme to oslávili všetci občania spoločne občania Bobrovca aj Bobrovčania žijúci po celom
Slovensku i za jeho hranicami. Ale... Od určitého času
sú stretnutia vo veľkom počte obmedzené, ba až zakázané, a plánovať nejaké podujatie ohľadne osláv je
neurčité. No aby sme neboli celkom nečinní, plánujeme rozbehnúť prípravu knihy o Bobrovci, čo je naša
dávna výzva. Podkladov sa nám podarilo nazbierať
neúrekom, len im dať správnu formu. A tak ak sa dielo podarí, bude spomienkou na spomínané výročie.
D.G.

Číslo 1

Sčítanie obyvateľov

Všetky podrobné a najnovšie informácie
nájdete na www.scitanie.sk
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale
i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým
zisťovaniam.
Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované
v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie
obyvateľov.

Fašiangy 2021
Krátke ste Fašiangy
tento rok veru.
Nezobral mi krajčír
na šaty mieru.
Nebudú zábavy,
plesy a bály,
tento rok Fašiangy
korona slávi.
Zime sa minul sneh
a mrazu sila,
po Pôste príde zas
Veľká noc milá.
(ponáška na ľudovú pieseň: Fašiangy, Turice...)
A.O.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční od 1. júna
2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách
bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné
obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania
nachádzajúce sa na území SR.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára
2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom
rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý,
prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa
zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má
na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací
formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného
sčítania.
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Názory chatárov a podnikateľských subjektov na elektronický
mýtny systém (EMS) pre spoplatnenie cesty do Bobroveckej doliny ...
Na operatívnom pracovnom stretnutí chatárov
a podnikateľských subjektov z Bobroveckej doliny
sme sa neoficiálne dozvedeli o investičnom zámere
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec
(UPS Bobrovec): Umiestnenie, výstavba a prevádzkovanie EMS pre spoplatnenie účelovej cesty do
Bobroveckej doliny. Vzhľadom na to, že nemáme
oficiálne informácie o tomto investičnom zámere,
dohodli sme sa na pracovnom stretnutí cestou občasníka „Ozvena z Bobrovca“ dať naše nasledovné pripomienky, stanoviská a názory:
1. Mrzí nás, že o investičnom zámere výstavby EMS
sa dozvedáme len náhodne. Mnohí z nás sme niekoľkogeneračnou súčasťou života v Bobroveckej doline a tým samozrejme aj v obci Bobrovec.
Mnohí z nás tu majú svoje hlboké a široké korene a tým aj v minulosti radi a nezištne prispievali
a aj naďalej prispievajú k rozvoju a zviditeľneniu
obce Bobrovec a Bobroveckej doliny v celoslovenskom a určite aj v medzinárodnom rozsahu.
Dozvedieť sa takúto dôležitú informáciu o takomto dôležitom investičnom zámere UPS Bobrovec
len z neoficiálnych zdrojov je prejavom neúcty
k nám ako k ľuďom, ktorí majú obec Bobrovec
a Bobroveckú dolinu veľmi radi a cítia sa tu doma.
2. Určite chápeme ťažkú situáciu UPS Bobrovec
a určite chceme byť ústretoví a napomôcť dobrým
myšlienkam, ale prosíme Vás, berte nás na vedomie ako partnera, ktorý musí byť o takomto investičnom zámere podrobne informovaný a náš názor
by mal byť vypočutý pred prijatím Vášho definitívneho rozhodnutia (výber miesta, termín výstavby, výška investície, organizácia vstupov a výstupov do Bobroveckej doliny a systém finančného
spoplatnenia). Sme presvedčení, že pri takejto náročnej investícii by sme mohli výrazne pomôcť
k úspešnej realizácii tohto Vášho zámeru a nevznikali by zbytočné napätia a názorová nejednotnosť (niektorí z nás sú aj členovia UPS Bobrovec).
3. K Vášmu investičnému zámeru výstavby EMS, organizácie vstupov, výstupov, spoplatnenia, predkladáme nasledovné pripomienky, požiadavky a názory:
- hore uvedený investičný zámer by mal hlavne
zachytiť a spoplatniť „cudzích návštevníkov“
Bobroveckej doliny a nie chatárov, podnikateľských subjektov, členov UPS Bobrovec, občanov obce Bobrovec, ktorí platia dane do obecnej
pokladnice ...

- navrhujeme reálnosť investičného zámeru najskôr otestovať u cieľovej skupiny „cudzích
návštevníkov Bobroveckej doliny“ bez veľkých investičných nákladov cez dovolenkové
obdobia, prázdniny a víkendy zriadením výberu poplatku za odstavnú plochu pod Lespiencami. Takáto ekonomická analýza určite poskytne
reálny obraz o výhodnosti a efektívnosti EMS
(náklady na projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, stavebné úpravy, technológia
EMS, montáž technológie EMS, skúšobná prevádzka EMS, má stáť 50 000 – 60 000,- €),
- ďalej chceme upozorniť, že dlhodobo platíme
dane z nehnuteľností a ďalšie rôzne poplatky
do obce. Sme presvedčení, že EMS – spoplatnenie pre chatárov, ich rodinných príslušníkov,
podnikateľské subjekty, členov UPS Bobrovec, obyvateľov obce Bobrovec je nelogické,
nelegálne a je aj určite v rozpore so zákonom
(prístup k osobnému vlastníctvu ako vyšší záujem), na čo aj dohliadneme. Tak isto platíme
nájom za obslužné plochy a pozemky pod chatami UPS Bobrovec. Členom UPS Bobrovec
neboli vyplatené dividendy niekoľko rokov dozadu, lebo prispeli na výstavbu cesty a preto by
sa ich nemalo týkať spoplatnenie za vstup ku
svojmu majetku.
Vážený výbor UPS Bobrovec, možno sa za chatárov a podnikateľské subjekty Bobroveckej doliny
vyjadrujeme predčasne, bez znalosti objektívneho,
skutkového stavu a preto si Vás dovoľujeme požiadať o úplné znenie celého Vášho investičného zámeru
EMS do Bobroveckej doliny a samozrejme podmienok, ako má organizačne a finančne fungovať tento
systém, čo môže vytvoriť základ pre prípadnú ďalšiu
odbornú diskusiu.
Ďakujeme za vzájomné porozumenie a prajeme
Vám veľa úspechov v ďalších aktivitách a pevné
zdravie
Chatári z Bobroveckej doliny
Podnikateľské subjekty podnikajúce v Bobroveckej doline (Horský hotel Mních., Penzión Ďumbier)
PPS Bobrovec, s.r.o. – salaš Pastierska,
Roľníci a gazdovia z Bobrovca

3

Ozvena z Bobrovca 1/2021

Elektronický mýtny a kamerový systém
Jalovecký most - Vápenica
Vážení občania a členovia UPS Bobrovec, na valnom zhromaždení dňa 27.04.2019 výbor UPS predstavil projekt, ktorý má zabezpečiť údržbu novovybudovaných ciest v Bobroveckej doline a tento valné
zhromaždenie schválilo. Ide o osadenie elektronického mýtneho systému povyše Jaloveckého mosta cca
100 metrov od odbočky na Jalovec. Mnohí z Vás ste
si odopreli od svojich dividend, aby sme zveľadili
našu krásnu dolinu, zvýšili hodnotu nášho majetku
prístupovými cestami a ukázali Liptovu i celému Slovensku, že existuje urbár, ktorý vie prilákať turistov
a návštevníkov našich hôr novovybudovanými cestami, čo sa aj stalo.
Hodnota týchto ciest je v státisícoch eur a nenecháme ich po maximálnom úsilí schátrať. Cesta je
urbárskym majetkom a nám vyplýva sa o ňu spolu
s obcou starať. Tento projekt má odbremeniť obec
Bobrovec o údržbu cesty. Tieto ušetrené peniaze obce
môžu byť ďalej využité na iné zámery obce ako napr.
rozvoj cestovného ruchu.
Všetci sme svedkami toho, aké je preplnené parkovisko pod Vápenicou a mnohí z Vás nemáte kde zaparkovať. Mýtny systém má zachytiť taktiež skupinu
cudzích ľudí, ktorí veselo využívajú naše pozemky
na rekreáciu, kemping a nemáme na nich dosah, aby
sme od nich dostali nejakú finančnú hotovosť. Kamerový systém, ktorý bude súčasťou tohto projektu,
má zachytiť všetky cudzie vozidlá, ktoré často jazdia
po ceste bezúčelovo, ohrozujú občanov z Bobrovca
a chodia robiť neporiadok do našej doliny. Väčšina
urbárov na Liptove zavádza tento systém, my nie sme
výnimkou a preto sme viazaný rozhodnutím valného zhromaždenia ho vybudovať. Na tento systém
nabiehajú okolité urbáre Žiar, Kvačany, Z. Poruba,
Liptovský Ján, Jasná. Dávno pred nami okolité urbáre spravili spomínaný prieskum, ktorý im ukázal, že
jediným možným riešením je vybudovať EMS. My
by sme týmto prieskumom stratili len čas.
Urbárske spoločenstvo dotiahlo rokovanie s podnikateľskými subjektmi Horský hotel Mních, Penzión Ďumbier, poľnohospodármi z Bobrovca a mnohými chatármi.
- Horský hotel Mních a Penzión Ďumbier budú mať
deaktivačné zariadenia, kde ich hostia za prejazd
cez EMS nemusia platiť a počet odblokovaní bude
ročne fakturovaný majiteľom týchto zariadení.
- Obyvatelia obce Bobrovec, poľnohospodári, cha-

tári budú mať umožnený celoročný prejazd paušálne (po dohode UPS Bobrovec s obcou Bobrovec).
- Členovia UPS Bobrovec budú mať prejazd za minimálny manipulačný poplatok.
Poľnohospodárske stoje budú vybavené nálepkou
nalepenou na čelnom skle stroja a pri príchode
ku rampe sa im automaticky otvorí. Taktiež autá
so zaplateným poplatkom budú mať v systéme nahraté evidenčné číslo vozidla a po jeho zosnímaní
pri vstupe a výstupe sa rampa otvorí. Mýtny systém má zachytiť každého cudzieho návštevníka
a nie je stavaný proti členom UPSB a občanom
Bobrovca. EMS má zabezpečiť taktiež kontrolu
pri odvoze dreva z našej hory.
Ku koncu roka 2020 nebola predĺžená nájomná
zmluva na lúky a pasienky. UPS Bobrovec uzavrelo
zmluvu so spoločnosťou Zahira s. r. o., ktorá ponúkla
nájom za 5 rokov vyšší o 52 000,-€ ako iné spoločnosti. Oslovené boli PD Smrečany a PPS Bobrovec.
Už len tento rozdiel na nájomnom nám uhradí takmer
celý projekt. Od komposesorátu Liptovská Ondrašová máme prisľúbený príspevok vo výške 12 000,- €.
Iniciatívu proti vyššie uvedenému mýtnemu systému vnáša do obce teda konateľ istej spoločnosti,
ktorý nie je členom UPS Bobrovec ani občanom
z Bobrovca. Sám sa vydáva za zástupcu chatárov
v našej doline, pritom ho nik za zástupcu nezvolil.
Je nám ľúto, že využíva obecné média na informačnú vojnu, namiesto korektného jednania tak, ako to
urobili ostatné vyššie spomenuté podnikateľské subjekty. Ide mu o jeho tvrdý biznis s našim majetkom.
Myslí si, že cez obecné médiá bude s nami kývať
a tak so sebou strhne dav ľudí, ktorí budú poburovať
okolie. Svojimi intrigami ľudom hrá na city a svojimi srdcervúcimi nepravdivými informáciami chce
zvrátiť náš schválený zámer. Preto iniciuje schôdze
zamerané proti tomuto projektu EMS urbáru, ktorý
má všetkým nám pomôcť. Každému navrhuje a ponúka spoluprácu, ktorá vždy skončí v jeho osobný
prospech.
Po telefonickom rozhovore s majiteľom Horského
hotela Mních, prevádzkovateľom Penziónu Ďumbier,
väčšinou chatárov a poľnohospodármi nám bolo potvrdené, že oni sa pod uverejnený článok proti EMS
iniciovaný konateľom istej spoločnosti nepodpísali a
nie sú s jeho obsahom stotožnení!
výbor a DR UPS Bobrovec
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Reakcie na článok Výboru a DR UPS Bobrovec:
„Elektronický mýtny a kamerový systém Jalovecký most – Vápenica“.

Vážení občania Bobrovca, vážení členovia UPS
Bobrovec, najskôr mi dovoľte aby som vyšiel
z anonymity z hore uvedeného článku: ...volám sa
Ing. Ľudovít Urbanovský a som konateľom spoločnosti PPS Bobrovec, s.r.o. (nie konateľ istej spoločnosti). ...
Je pravdou, že nie som občanom obce Bobrovec, ani členom UPS Bobrovec, ale to dúfam, že
nie je až taká „hrozná telesná vada“, pretože ktokoľvek sa na mňa z Bobrovca kedykoľvek obrátil o pomoc, radu, vysvetlenie, tak som to rád vždy
urobil (napríklad aj pre UPS Bobrovec som zariadil v roku 2016, aby sa robotnícka ubytovňa
v Červenci dostala na list vlastníctva číslo 3148,
k.ú. Bobrovec ...).
Na ďalšie urážky, invektívy z hore uvedeného
článku reagovať nebudem a nechám priestor na vyjadrenie pre konkrétne osobnosti z Bobroveckej doliny:
Ing. Jozef Čajka
– spolumajiteľ chaty č. 19:
Toto stanovisko podávam ako jednotlivec – chatár z Bobroveckej doliny na základe pracovného
stretnutia zvolaného Ing. Ľudovítom Urbanovským, ktorého som ja požiadal, aby naše spoločné
stanoviská tlmočil ďalej, konzultoval som to s určitým počtom chatárov (6 chatárov), avšak si myslím, že väčšina chatárov bude mať podobný názor
(viď náš článok Názory chatárov...)
Ing. Michal Šiarnik
– spolumajiteľ chaty č. 17:
Aj mňa mrzí, že o zámere nás nikto neinformoval, napriek tomu, že sme mnohoročnou súčasťou
života v Bobroveckej doline a tým aj v obci Bobrovec. Som presvedčený, že povinnosti voči obci
si všetci plníme, napriek tomu ale máme mať prístup k nášmu majetku skomplikovaný. Vôbec nemôžem súhlasiť so stanoviskom výboru a dozornej
rady UPS Bobrovec, citujem: ,,Po telefonickom
rozhovore s majiteľom Horského hotela Mních,
prevádzkovateľom Penziónu Ďumbier, väčšinou
chatárov a poľnohospodármi nám bolo potvrdené,
že oni sa pod uverejnený článok proti EMS iniciovaný konateľom istej spoločnosti nepodpísali
a nie sú si s jeho obsahom stotožnení!“ Nemôžem

súhlasiť, pretože článok nebol iniciovaný konateľom istej spoločnosti, ale na základe nášho spoločného pracovného stretnutia. Na môj názor, že už
bola vraj oslovená väčšina chatárov, sa z Výboru
a DR UPS Bobrovec nikto nič nepýtal. Osobne som
si vypočul stanovisko prevádzkovateľa Horského hotela Mních aj penziónu Ďumbier, ktoré boli
v zhode s názormi nás zúčastnených chatárov
(Ing. Čajka, Ing. Šiarnik, Ing. Pieter, Ing. Urbanovský).
Martin Timko, Andrea Timková
– prevádzkovatelia Horského hotela Mních
Taktiež chceme poukázať na nepravdivú informáciu z článku od Výboru a DR UPS Bobrovec,
že urbárske spoločenstvo dotiahlo rokovanie s podnikateľským subjektom Horský hotel Mních. Táto
informácia nie je pravdivá, nakoľko s nami nikto
z urbáru o danej veci vôbec nekomunikoval. Z nášho pohľadu vnímame výstavbu EMS za krok, ktorý
cestovný ruch v žiadnom prípade nebude rozvíjať, ale naopak, odradí návštevníkov Bobroveckej
doliny. Tým, že sa vybudovala nová asfaltová cesta, to pritiahlo mnohých turistov a návštevníkov.
Na asfaltovú cestu sme ako prevádzkovatelia Horského hotela Mních finančne prispeli nemalou
sumou (taktiež na túto cestu prispel aj vlastník
horského hotela Mních Ing. P. Kosák ). Počas nášho pôsobenia a prevádzkovania Horského hotela
Mních sme pravidelne zabezpečovali od Jaloveckého mosta až po hotel údržbu cesty a odhŕňanie
snehu počas zimných sezón a tieto služby boli
nám prevádzkovateľom Hotela Mních fakturované
v plnej výške. Obec nemala so zimnou údržbou
tejto cesty žiadnu starosť a teda ani žiadne náklady. Mýtna rampa, ktorá by mala byť umiestnená
cca 100 m od Jaloveckého mosta, by podľa nášho
názoru cestovný ruch nepodporila, odradilo by to
mnohých návštevníkov a turistov. Riešením by určite bolo spoplatnené parkovisko presne tak, ako je
to v Žiarskej či inej doline.
Ladislav Hagara
– majiteľ penziónu Ďumbier
Žiadny člen výboru UPS Bobrovec ani žiadny
člen dozornej rady UPS Bobrovec ma nikdy neoslovil, ani nerokoval so mnou o elektronickom
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mýtnom kamerovom systéme Jaloveký most – Vápenica. Dozvedel som sa to z neoficiálnych zdrojov
od chatárov z Bobrovckej doliny, čo považujem za
prejav neúcty k mojej osobe a penziónu Ďumbier
a ukážky toho, ako sa nemajú pripravovať takéto
náročné investičné projekty. Nerozumiem tomu,
ako ste mohli napísať takéto klamstvá, intrigy,
urážky a nezmysly v občasníku Ozvena z Bobrovca, ktorú ináč veľmi rád čítam. Z tohto Vášho
článku si každý čitateľ určite urobí o Vás, ktorí ste
sa pod tento článok podpísali, dokonalý obraz ako
funguje Výbor a DR UPS Bobrovec. Nič konkrétne pre chatárov, občanov Bobrovca, členov UPS
Bobrovec, turistov z Bobrovca, podnikateľské
subjekty tam nie je. Čakám od Vás ospravedlnenie v občasníku Ozvena z Bobrovca.
Na záver, naším publikovaným článkom Názory
chatárov na elektronický mýtny systém sme chceli
korektne diskutovať o nepredstavenom a utajova-

nom Vašom zámere. Mrzí nás, že sa to odklonilo
do roviny klamstiev, invektív a osobných útokov
z Vašej strany.
Chatári z Bobroveckej doliny
– Ing. Čajka, Ing. Šiarnik, Ing. Urbanovský,
Horský hotel Mních
– Martin Timko, Andrea Timková
Penzión Ďumbier
– Ladislav Hagara
Redakčná rada Ozveny Bobrovca nezodpovedá za
obsahovú náplň uverejnených článkov pojednávajúcich o vybudovaní elektronického mýtneho
systému do Bobroveckej doliny. Publikujeme ich
v pôvodnom znení tak, ako boli dodané na zverejnenie.
Redakčná rada

História cesty do Bobroveckej doliny
Spomienky a informácie Ing. Jozefa Škorupu,
nar. 4. 4. 1932, ako poslanca Okresného národného výboru v Liptovskom Mikuláši za obec Bobrovec, Trstené a Jalovec v rokoch 1964 - 1990 o ceste
do Bobroveckej doliny.
Pôvodná cesta do Bobroveckej doliny išla z obce
Bobrovec cez oblasť Potoveň popri jarku k terajšiemu obecnému vodojemu a ďalej k Vápenici a ku kameňolomu. Bola spevňovaná a udržovaná materiálom prevažne z kameňolomu, ktorý vlastnili Cestné
stavby Liptovský Mikuláš.
Rozvojom cestovného ruchu v tejto oblasti vznikli zvýšené požiadavky i na zlepšenie dopravy zo strany návštevníkov i vlastníkov rekreačných objektov.
Na základe môjho návrhu i projektovej dokumentácie, ktorú som vypracoval pre obec Bobrovec ako
projektant Lignoprojektu Liptovský Mikuláš, bola
vybudovaná nová bezprašná komunikácia. Vzniklo prepojenie zo štátnej cesty od mosta pri Jalovci
do doliny v mieste pri terajšom vodojeme. Toto riešenie značne zlepšilo, zlacnilo a zjednodušilo dopravu i údržbu tejto komunikácie. Výstavbu tohto
nového úseku realizovali Cestné stavby Liptovský
Mikuláš a stavbyvedúci bol náš občan Ing. Vladimír
Volaj. Investorsky a finančne z prostriedkov ONV
Liptovský Mikuláš bola stavba zabezpečovaná pre
obec Bobrovec organizáciou ONV - Okresnou údrž-

bou miestnych komunikácií. Stavba cesty, ako i na tú
dobu podobné stavby, bola realizovaná na nevysporiadaných pozemkoch. (Pre informáciu – napojenie
na pôvodnú cestu pri vodojeme bolo riešené po stabilnom podloží a nie priamo cez močiar.)
Úsek pôvodnej cesty od obecného vodojemu
po Vápenicu a ďalej bol vždy riešený ako účelová
komunikácia. Finančné prostriedky sa združovali
od podnikových zariadení cestovného ruchu a to
Priemstav Prievidza, Železnice-Správa východnej
dráhy, Pioniersky tábor Ústí nad Labem, Ďumbier
a tiež prostriedky ONV cez MNV Bobrovec. Najväč-
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A nakoniec môj odkaz pre Bobrovčanov

šia rekonštrukcia zo združených prostriedkov, keď
okrem živičnej asfaltovej vozovky sa vybudovali
i priepusty pre jarky a priekopy pre dažďové vody,
boli zabezpečené cez MNV Bobrovec. Stavebné
práce realizoval Váhostav Liptovský Mikuláš. Stavbyvedúci bol náš rodák Ing. Jozef Hlaučo st. Posledné kvalitné asfaltové kobercové úpravy na vekom
a dopravou poškodenej vozovke na tejto prístupovej ceste zabezpečilo naše Urbárske spoločenstvo
Bobrovec. Boli už naozaj potrebné a vysoko to hodnotia i naši občania, urbárnici a návštevníci Bobroveckej doliny.
V krátkej informácii som chcel trošku zhodnotiť
a oceniť prácu a pomoc našej už vymierajúcej generácie pri zabezpečení prístupu a možnosti využitia
tejto krásnej Bobroveckej oblasti. Boli tu aj ďalší,
ktorí si zaslúžia pripomenutie. Okrem domácich
funkcionárov, predsedov, poslancov a pracovníkov
bývalého MNV Bobrovec a ONV v Liptovskom
Mikuláši a už spomenutých realizátorov i UPS
Bobrovec veľká pomoc bola poskytnutá i zvonku,
osobitne od nášho rodáka Ing. Karola Kunu ako námestníka ministerstva stavebníctva i z titulu jeho
funkcie - hlavne po finančnej stránke, tiež Františka
Hiku, riaditeľa Cestných stavieb v Liptovskom Mikuláši pri realizácii stavby - po realizačnej stránke.

Zrnko múdrosti:
Nehovor, že chceš dať, ale daj! Nádej nikdy neuspokojí.
GOETHE

Pranostiky:

- Ak jesto trávy v januári, nebude jej v máji.
- Po Matejovi sa zima tratí, alebo bohatí.
- Keď je marec teplý, je apríl chladný.

• Na tejto ceste vždy participovali občania, rodáci
aj užívatelia. Pokiaľ si pamätám, nebolo len pri
tejto ceste. Bolo by potrebné tento princíp zachovať aj do budúcnosti.
• Bobrovecká dolina bola vždy turisticky atraktívna a jej návštevnosť prinášala občanom spoločný
úžitok. Zažil som tu majálesy, stretnutia pri vodopáde, Cenu Červenca... Kto by chcel povýšiť svoj
osobný záujem nad tieto spoločné záujmy, sám sa
vylučuje z komunity Bobrovčanov.
• Ak svoje dnešné záujmy postavíme nad budúcnosť našich detí, urážame svojich predkov.
Tieto spomienky a informácie o ceste do Bobroveckej doliny som vypracoval na základe požiadavky
nášho pána starostu obce Bobrovec.
V Bobrovci 9. 3. 2021 Ing. Jozef Škorupa

Viete že...
... pred 100 rokmi (1921) bol v obci založený kultúrno-vzdelávací spolok Orol.
... pred 50 rokmi (1971) bolo otvorenie turistickej
chaty v Červenci.
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Takto sa parkuje u nás v obci
Uverejňujeme nepovolené parkovania osobných
áut a poľnohospodárskej techniky na verejnej zeleni
a chodníkoch. Je ich oveľa viac, ale pre nedostatok
miesta uverejňujeme aspoň niektoré. Takmer všetci
majitelia aut majú miesto na parkovanie vo svojich
dvoroch.
Obecné zastupiteľstvo už pripravuje všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe parkovania v obci.
Starosta a poslanci
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Knižnica počas pandémie
COVID-19

Pandémia
horšia ako mráz

Marec sa zvykne oslavovať ako mesiac knihy už
desiatky rokov. Je tomu tak od roku 1955, kedy ho
vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Tento významný národný buditeľ a ľudový spisovateľ sa podieľal
na šírení slovenskej knižnej kultúry. Od narodenia
mal zrakovú chybu a neskôr celkom oslepol. Miloval
knihy, avšak kvôli problémom so zrakom nemohol
čítať. Chodil preto od domu k domu a prosil ľudí, aby
mu čítali. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie
kníh, knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia
knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom.
Služby knižníc, ktoré čitatelia využívajú, skomplikovala pandémia spôsobená vírusom COVID - 19.
Boli namieste obavy nielen zo šírenia koronavírusu
z človeka na človeka, ale aj z kníh na človeka. Odborníci na dezinfekciu obežných kníh odporúčajú
24 až 48 hodinovú karanténu vrátených kníh ako najbezpečnejší a najúčinnejší spôsob ich dezinfekcie.
Aj v našej knižnici dodržiavame odporúčanú 48-hodinovú karanténu vrátených kníh.
Milí čitatelia, s potešením Vám oznamujem, že
podľa Uznesenia vlády SR č. 123 z 28.2.2021 platí pre knižnice výnimka a preto aj Obecná knižnica
v Bobrovci je od 8.2.2021 otvorená pre verejnosť
v nasledovných otváracích hodinách: v utorok
od 13:00 do 17:00 a vo štvrtok od 14:00 do 18:00.
Kvôli dodržiavaniu protipandemických opatrení sa
nesmie v knižnici používať verejný internet. Čitatelia,
ktorí knižnicu navštívia, sa musia preukázať negatívnym AG alebo PCR testom. Pri využívaní služieb je
nutné dodržiavať opatrenia (rúško-odstup-ruky).
Verím, že Vás protipandemické opatrenia neodradia od návštevy knižnice a budete si tak môcť vybrať
z bohatej ponuky našich kníh.
A. Kustrová

Každý rok v tomto období hodnotíme činnosť rôznych organizácií. Tak by to malo byť aj v ZO Jednoty
dôchodcov v Bobrovci.
Pandémia zmrazila a zastavila všetky prehliadky
a súťaže v rámci okresu na celom Slovensku. Naši športovci nešportujú, speváci nespievajú, muzikanti nehrajú. Len v malých prestávkach sa členovia zišli pri guláši
a výbor pri jednaní. Nieto veľmi čo hodnotiť, aj plán na
rok 2021 je bojazlivo skromný.
Nádej, ako je známe, umiera posledná a tak dúfame,
že všetky vlny pandémie skončia a znova sa oživí spoločenský život obce.
A. Olšovská

Zápis do 1. ročníka
ZŠ Bobrovec

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa
z dôvodu epidemiologickej situácie uskutoční v dvoch
častiach:
1. časť - vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorá
bude sprístupnená v apríli.
2. časť - prezenčné stretnutie rodiča spolu s dieťaťom v škole, podľa určeného harmonogramu a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu.
Rodič, ktorý vyplní elektronickú prihlášku, bude
následne kontaktovaný riaditeľkou školy za účelom
dohodnutia osobného stretnutia. Jeho obsahom bude
rozhovor dieťaťa s pani učiteľkou a vyplnenie jednoduchého dotazníka s krátkymi úlohami na určenie
školskej zrelosti dieťaťa.
Rozhovor je za prítomnosti oboch rodičov. V prípade, že sa nemôžu prezenčného zápisu zúčastniť obaja rodičia, je potrebné priniesť písomný súhlas so zápisom od druhého rodiča.
A.K.

9

Ozvena z Bobrovca 1/2021

Z obecnej pošty

Spomienka na priateľa

Ing. Katarína Bubánová, 811 04 Bratislava,
Šancová 3A

Jožko Vrabec – statočný človek, športovec, kolega. Poznali
sme sa od školských študentských čias, šport nás spájal, fandil som jeho skvelým výkonom,
ktoré dosahoval na celoštátnej
úrovni. Keď vyhral dorastenecké
majstrovstvá ČSSR v trojskoku
výkonom 13,88 m, tak sa ho českí tréneri pýtali, kto ho trénuje. Odpovedal, že sám
doma na záhrade má doskočište. Techniku trojskoku
naštudoval zo športového časopisu podľa kinogramu ruského svetového rekordéra Leonida Ščerbakova. Česi tomu nechceli veriť, lebo u nich sa vtedy
okolo takéhoto talentu točilo aspoň päť odborníkov.
Jožko bol skutočný talent na atletiku, len škoda, že
ako mnohí z nás slovenských chlapcov sme pre rôzne dôvody museli skončiť s aktívnym pretekaním
už v mladom veku a skončili sme ako aj iní chlapci
na dedine pri fotbale. V rámci tréningu sme chodili
na túry do hôr, najčastejšie do Červenca, na Babky,
Sivý vrch a pod.
Pozdejšie sme sa stali kolegami v Lignoprojekte.
Ešte aj v dôchodcovskom veku sme spolupracovali,
keď už Jožko robil doma v Bobrovci. Bol skutočný
odborník vo svojej profesii.
V závere mojej spomienky sa vrátim o niekoľko desaťročí dozadu. Boli sme s Jožkom rovesníci,
narodili sme sa v roku 1938, teda v roku Mníchovskej zrady. Možno, že sa s nami táto udalosť vliekla
po celý život, ktorý aj s niekoľkými radostnými momentami tak rýchlo utiekol.

Vážený pán
Ing. Ladislav Sedlák PhD.
starosta
Obecný úrad
032 21 Bobrovec
Vážený pán starosta!
Dňa 29. 01. 2021 sme mali v rodine smutnú udalosť. Zomrela nám naša milovaná, niekoľko ročná
rodinná známa, pani Tatjana Triznová. Z dôvodu, že
bývala v Bratislave a jej poslednou vôľou bolo uloženie jej pozostatkov v Bobrovci, kde na cintoríne sú
pochovaní aj jej syn a manžel (rodák z Bobrovca),
sme mali obavu s vybavovaním pohrebných záležitostí. Volala som k Vám na Obecný úrad, kde ochotná zamestnankyňa pani Grajková mi dala telefonický
kontakt na VPS Liptovský Mikuláš, ktorý tieto služby zabezpečuje. Ihneď po prvom rozhovore s vašou
zamestnankyňou pani Grajkovou a pani Dankovou
z VPS Liptovský Mikuláš a ich nesmiernej ochote
som našla uspokojenie, že pohrebné služby v Bobrovci budú v deň pohrebného obradu dňa 02. 02. 2021
zabezpečené podľa mojich predstáv.
Vážený pán starosta, dovoľujem si Vám a Vašej zamestnankyni pani Grajkovej a celému kolektívu zamestnancov Obecného úradu v Bobrovci, ktorí
sa čiastočne podieľali na zabezpečení pohrebu našej známej zosnulej, vyjadriť úprimné poďakovanie
a spokojnosť s Vašimi službami.
Ešte raz Vám z úprimného srdca v mene našej rodiny ďakujem a želám Vám a celému kolektívu pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov
vo Vašej užitočnej práci, ktorú pre občanov Bobrovca
a v prípade potreby i občanov Slovenska poskytujete.
S úctou a vďakou
Rodina Bubánová z Bratislavy
V Bratislave dňa 08. 02. 2021

Jožko, mal som Ťa rád, česť Tvojej pamiatke!
Jano Frniak
Dovetok:
Okrem toho, že bol mimoriadny športový talent,
bol dlhoročným členom dychovej hudby, členom
stavebnej komisie, podieľal sa na výstavbe prvého vodovodu pre obec, výstavbe budovy štadióna
a svojim nadhľadom a zmyslom pre veci obecné
zanechal za sebou kus dobrej roboty.
Jožko, ďakujeme
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Záhradkárske okienko
Aj keď nás zima ešte celkom neopustila a môže
nás nepríjemne prekvapiť, predsa jar nesmelo prichádza, začínajú zakvitať prvé cibuľoviny
a tiež vykúka dlho očakávané svieže jarné slniečko.
Nasaďte rukavice, chopte sa náradia a vykročte
do záhrady. Záhradná sezóna sa práve začína!

zeminu, akú momentálne potrebujeme na vypestovanie rozličných rastlín. Parenisko je vhodné umiestniť
na slnečné stanovisko, a malo by byť funkčné a zároveň estetické (aby v záhrade nepôsobilo ako strašiak).

Zeleninová záhrada
• Ak je počasie priaznivé a pôda rozmrzla, zryľujeme, prihnojíme a urovnáme záhony na skorú zeleninu.
• Začiatkom mesiaca vysievame hrášok.
• Začíname s výsadbou skorých hlúbovín (napr. skorý kel), cibule-sadzačky, jarný cesnak a tiež vysievame koreňovú zeleninu – mrkvu, petržlen (zeler
radšej do skleníka).
• V skleníku vysievame reďkovku, šalát,...
• Paprika, rajčiny, zeler neznášajú priamu sejbu
na záhon, preto je lepšie si v predstihu vypestovať
priesady a tie následne postupne otužovať
TIP: Pri výseve koreňovej zeleniny môžete do semiačka primiešať aj semená tzv. ´značkovacej rastliny´
– šalát alebo reďkovku. Koreňová zelenina vzchádza
dlho (aj tri týždne), zatiaľ čo značkovacia rastlina, naopak, veľmi rýchlo. Tak budete mať vyznačené riadky
a bude nás navigovať pri kyprení pôdy v medziradoch.

Ovocná záhrada

• vysádzame teplomilné ovocné dreviny - broskyne,
marhule, vinič, orechy, mandle,...
• začiatkom mesiaca dokončujeme zimný, resp. jarný
rez ovocných drevín (nehrozí nebezpečenstvo silných mrazov, preto sa môže robiť i silnejší omladzovací rez jabloní a hrušiek bez väčšieho rizika
namŕzania rezných rán)
• ukončíme rez viniča, taktiež ak je to potrebné opravíme oporu, napneme drôty,
• vyčistíme maliny - odstránime dvojročné odrodené,
namrznuté, suché a poškodené výhonky
• prihnojíme jahody, ovocné stromy a vinohrad minerálnym hnojivom (môžeme ho premiešať s kompostom)
• ošetrujeme poškodené stromy – balzamom ošetríme
pukliny od mrazov, ohryzenie zverou)
• preštepujeme a štepíme ovocné stromy v poradí –
najskôr kôstkoviny, potom jadroviny
• chemicky ošetríme ovocné rastliny proti hubovým
chorobám

Okrasná záhrada

Parenisko v záhrade
Mať parenisko v záhrade je veľmi užitočné. Dajú
sa v ňom predpestovať rôzne zeleninové alebo kvetinové priesady, prípadne zakoreniť odrezky niektorých drevín. Je možné si v ňom namiešať presne takú

• ak ste tak ešte neurobili, je potrebné odstrániť zimnú prikrývku zo záhonov a skaliek, vyčistiť ich
od nečistôt a napadaného lístia, prekypriť pôdu;
nízke trvalky (levanduľa, šalvia, santolína) skrátime
minimálne o polovicu.
• okrasné trávy ostriháme tesne nad zemou, prihnojíme odležaným preosiatym kompostom alebo vhodným minerálnym hnojivom; treba to stihnúť do pučania

11

Ozvena z Bobrovca 1/2021

• rozviažeme ihličnany, ktoré sme takto chránili
pred snehom
• opatrne odhrnieme nakopcovanú hlinu na ružiach,
odstránime z nich staré, suché a poškodené výhonky, na kríčkových ružiach ponecháme 2-3 púčiky,
bujnejšie rastúce ponecháme na 5-8 púčikov, popínavé ruže režeme mierne – dlhé výhonky ponecháme, režeme len bočné a skracujeme na púčik smerujúci von z korunky
• vykonáme hlboký rez okrasných krov kvitnúcich
v lete a na jeseň (budleja, ibištek sýrsky, vtáčí zob,
bršlen), hlboko zrežeme aj dreviny ozdobné farbou
kôry (svíby, niektoré vŕby), striháme živé ploty
• vysádzame okrasné dreviny, ako prvé vysadíme
voľnokoreniace listnáče, rastliny v kontajneroch
môžeme vysadiť aj neskôr, taktiež vysádzame ruže;
POZOR: miesto očkovania ruží má byť po výsadbe
tesne pod povrchom pôdy!
• dvojročné rastliny: sirôtky, nezábudky a sedmokrásky môžeme vysádzať do záhona
• pomaly začíname s presádzaním a prihnojením
izbových rastlín; muškáty z vlastných výsevov či
odrezkov presadíme do črepníkov s priemerom približne 10 cm
• z trávnika vyhrabeme lístie, mach, zbavíme ho nečistôt, príp. vykonáme vertikutáciu trávnika; koncom mesiaca aplikujeme vhodné jarné hnojivo na
trávnik
• subtropické dreviny v nádobách postavíme na teplejšie a svetlejšie miesto
• z jazierka odstránime napadané lístie, zvyšky rastlín, prípadne mŕtve rybičky a doplníme vodu

• vysievame trvalky, skalničky a dreviny, ktoré nepotrebujú stratifikáciu – chladné zimné obdobie podporuje klíčenie
• otužujeme prezimujúce balkónové kvetiny (dvojzub, bakopa, krátkochĺpok, krásnohlávok, zvonček,
klinček, mliečnik, slamienka stopkatá, plektrant,
sanvitália). Koncom mesiaca ich presadíme a zrežeme.
• v období sucha treba dôkladne zavlažiť rododendrony a ostatné vždyzelené rastliny

Vysádzanie odrezkov
Koncom mesiaca vysádzame odrezky okrasných
drevín, ktoré sme odobrali v zime. Pred výsadbou
spodnú časť odrezku šikmo zrežeme a túto časť namočíme do práškového alebo kvapalného stimulátora,
ktorý urýchľuje zakorenenie. Zapichujeme ich priamo
do pôdy v parenisku, do ryhy na pripravenom záhone
alebo do črepníkov. Na ochranu a vytvorenie mikroklímy môžeme nad každý odrezok položiť zrezanú plastovú fľašu.

Pranostiky na marec:
Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá, dočkáme
sa teplého leta.
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď
ich v marci.
Keď je marec daždivý, bude suché leto.
Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.
Lepšie, keď ťa zima chveje než marcové slnce
hreje.
Ak je na Jozefa mráz, bude veľa ovocia. (19. marec)
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MŠ Bobruška
Zmeny v predprimárnom
vzdelávaní
Od 1. januára 2021 vstúpil do platnosti zákon
č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ten po prvýkrát v histórii slovenského predprimárneho vzdelávania definuje povinné predprimárne vzdelávanie pre deti,
ktoré dovŕšia istý vek. Povinné predprimárne vzdelávanie sa reálne začne uplatňovať od 1. septembra
2021 a bude sa týkať detí, ktoré dovŕšia päť rokov
veku do 31. augusta 2021.
Zápis do Materskej školy Bobruška na šk. rok
2021/2022 sa uskutoční v mesiaci máj. Bližšie informácie budú včas zverejnené na FB stránke MŠ
a na informačnej tabuli MŠ.

Poďakovanie
V mene detí a celého kolektívu Materskej školy
Bobrovec srdečne ďakujeme pánovi Jozefovi Loffajovi - oteckovi našich škôlkárov, za ochotu a nezištnú pomoc pri odpratávaní snehu z chodníkov
v exteriéri budovy. Dobre vieme, koľko času vložil
do tejto práce. Oceňujeme, že túto činnosť vykonával
nielen počas pracovných dní, ale aj cez víkendy, aby
chodník do budovy našej Bobrušky bol vždy schodný, bezpečný – nezľadovatený.
Jeho seriózny prístup k spoločnému cieľu – aby
deti prežívali v materskej škole príjemné a šťastné
chvíle, aby sa cítili ako doma, spôsobujú veľkú úctu.
Prajeme mu, nech si aj pri práci okolo zveľaďovania rodinného domu udržiava rovnakú neúnavnú
energiu a vášeň.

Blahoželanie
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
k Vášmu jubileu chceme Vám zaželať.
Nech slza bolesti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča.
Nech len zdravie , šťastie, láska a dobrota
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.
Blahoželáme všetkým spoluobčanom,
ktorí sa v blízkych dňoch dožívajú vzácneho jubilea.
Matrika

Demografia
obyvateľstva k 31. 12. 2020
stav obyvateľov k 1. 1. 2020
prisťahovaných
narodených detí
odsťahovaných
úmrtie
stav obyvateľov k 31. 12. 2020
(z toho ženy – 1022, muži – 962)

1982
32
17
49
26
1984

Evidencia obyvateľstva

OZNAM
Vážení spoluobčania !
Aj tento rok sa budú roznášať Rozhodnutia
k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a daň za psa na rok 2021 do poštových schránok daňovníka. Z uvedeného dôvodu
žiadame všetkých občanov, ktorým bude doručené Rozhodnutie, aby doručenky podpísali a vložili do schránky pri vchode do obecného úradu.
Ďakujeme za porozumenie !
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