OZVENA Z BOBROVCA

ROČNÍK: XXIII.

VIANOČNÁ

Sila Vianoc

Občasník

Číslo 5

Zamyslenie

Milí spoluobčania,
rok sa s rokom stretá a opäť je tu ten čarovný čas
Vianoc. Čas, ktorého sila spája rodiny, príbuzných a
priateľov. Sadáme si spoločne k vianočnému stolu a v
tomto uponáhľanom svete si všetci prajeme znova
vyčarovať atmosféru z detských čias, keď sme tieto
krásne chvíle pri vianočnom stromčeku strávili v kruhu
svojich rodičov a starých rodičov. A aj tí, ktorým roky
nejako pribudli, sa vedia preniesť do čias mladosti a
spoločne s najmenšími prežiť tie neskutočné chvíle, ktoré
nám dokáže dať čaro Vianoc. Vyslovujeme vľúdne slová,
vyčarujeme na našej tvári úprimný úsmev a naše ruky
svojim dotykom vedia odovzdať neskutočné pohladenie.
Cítime sa šťastní a prajeme si, aby tieto chvíle nevznikali
iba počas vianočných sviatkov, ale aby nás sprevádzali
počas celého roka. Čas Vianoc nám prináša veľa prianí.
No tá skutočná hodnota je v našich blízkych, rodine,
priateľoch a známych.
Koniec roka nám však privolá aj myšlienku
bilancovania. Rok 2019 je prvým rokom po komunálnych voľbách. Naše viacročné úsilie sa úspešne
naplnilo vo forme rekonštrukcie a prístavby novej
materskej školy. Tú navštevujú naše deti, naša budúcnosť. Majú vytvorené krásne prostredie s moderným
vybavením, ktoré plnohodnotne dopĺňajú naše milé pani
učiteľky. Zmodernizovali sme aj našu školskú kuchyňu a
jedáleň, aby naše pani kuchárky mohli pripravovať viac
obedov a variť chutné jedlá nielen našim deťom, ale aj
našim dôchodcom.
Milí spoluobčania,
prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
plných porozumenia, lásky, radosti a spokojnosti. Prežite
ich hlavne v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi.
Prajem vám aby vás počas celého nasledujúceho roka
sprevádzalo pevné zdravie, osobné i pracovné úspechy,
splnené túžby a radosť zo všetkého, čo vám prinesie
život.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.
Váš starosta

K

aždý rok pred Vianocami rozmýšľame, čím by
sme potešili svojich blízkych. Ale na Vianoce sa
navzájom obdarúvame nielen preto, aby sme
prejavili lásku našim príbuzným a priateľom. Pravým
dôvodom darov je zázračná udalosť, ktorú si v čase
zimného slnovratu pripomíname.
Evanjeliá ju opisujú ako sled mimoriadnych dejov. Ján
Krstiteľ sa narodil po dlhých rokoch bezdetnosti a zúfalých modlitieb manželom Zachariášovi a Alžbete. Keď
Boh skrze anjela oznámil Zachariášovi, že sa stane
otcom, Zachariáš mu už nebol schopný uveriť. On? Veď
je už starý a jeho žena tiež! Kvôli tejto neviere onemel a
jazyk sa mu rozviazal až po narodení vytúženého syna:
„Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.“ Zachariáš pochopil, že jeho syn
prichádza, aby pripravil cestu Vykupiteľovi.
Anjel Gabriel, Boží posol, navštívil aj mladú Máriu,
aby jej zvestoval, že sa má stať matkou Božieho syna:
osud ľudstva závisel na rozhodnutí obyčajného dievčaťa,
ktoré však na rozdiel od Zachariáša uverilo a odhodlalo sa
povedať „áno“ Božiemu plánu. Tak mohol maličký,
bezbranný Boží syn Ježiš prísť do nášho sveta ničeného
nenávisťou a vojnami. Pastierov, ktorí strážili v noci svoje
stáda, vydesilo žiarivé posolstvo, ktoré si dodnes pripomíname: „Nebojte sa! Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ.“ Išli sa Dieťaťu pokloniť, a podľa
tradície nie s prázdnymi rukami. Dary kráľovské, zlato,
kadidlo a myrhu, mu
priniesli traja „králi“ z
východu, zrejme učenci, ktorí rozoznali výnimočné znamenia času a
ktorých do Betlehema
priviedla jasná hviezda.
Takto začala história
našej spásy. Boh sa stal
človekom, aby nás vykúpil z otroctva hriechu
a smrti. Dary pre Dieťatko boli naším ľudským uctením si jeho
príchodu. Jeho narodenie však bolo tým
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najväčším darom pre celý tento svet. Narodenie Božieho
syna nás neprestáva dojímať. A neprestáva nás šokovať:
toto Boh urobil kvôli nám? Je to viditeľný znak skutočnej
lásky, je to dôkaz, že je tu Niekto, komu na nás záleží.
V živote sa ustavične stretávame s vypočítavosťou,
nedôverou, so zištným správaním. Toľko je na svete
zloby! Iné hovoríme, iné si myslíme. A naučili sme sa v
tomto prostredí a takto žiť. Ale tu sa nám ponúka čistá,
pravá, najväčšia láska, ktorá išla do absolútnej krajnosti,
len aby nám poskytla pravý život. Ježiš sa svojím
narodením stal pre nás darom.
Táto skutočnosť je pre nás základnou výzvou: stať sa
darom pre druhých. To znamená vedieť milovať a
odpúšťať. Znamená to byť vnímaví pre potreby nie seba,
ale tých iných, ktorí sú nám často cudzí, nepríjemní,
protivní – ale potom sa nám ohromujúco stanú blízkymi.
Znamená to stať sa akoby sviecou, ktorá osvecuje
temnotu a zároveň sa sama spaľuje, stráca. Nie je to
ľahké. Ale ak sa o to aspoň pokúsime, pomôžeme
obnoviť vieru v dobro. Boh sa nám dáva v celej svojej
bezbrannosti ako dar, dáva sa napospas ľudskej zlobe.

Obecné zastupiteľstvo informuje
Oznam pre občanov na rok 2020
Daň z nehnuteľnosti
Oznamujeme občanom, u ktorých došlo v priebehu roka
2019 k zmene vlastníctva nehnuteľnosti (kúpa, predaj,
dedenie, darovanie, zmena výmery pozemku, vydané
stavebné povolenie, kolaudácia), aby podali nové, resp.
čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára
2020.
Občania, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti /rodinný
dom, byt/, v ktorej majú trvalý pobyt a v roku 2019 dovŕšili
vek 70 rokov, alebo sú držiteľmi preukazu ZŤP, aby si
požiadali o poskytnutie zľavy z nehnuteľnosti. Žiadosť
sa musí podať písomne na tlačive, ktoré je k dispozícii na
Obecnom úrade v Bobrovci. Tlačivá je potrebné vypísať a
podať na obecnom úrade do 31. januára 2020.
Poplatok za komunálny odpad
Zároveň oznamujeme občanom (študentom ubytovaným
mimo trvalého pobytu, pracujúcim a prechodne
ubytovaným mimo územia obce, alebo sú v zahraničí),
ktorí v roku 2020 majú nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
aby predložili správcovi dane (Obecný úrad Bobrovec)
doklady preukazujúce tento nárok do 31. januára 2020.
V prípade nepredloženia požadovaných dokladov do
uvedeného termínu, úľavy nebudú poskytnuté.
Správa daní a poplatkov

Táto Božia dôvera v človeka, ochota urobiť všetko, len
aby sme nezahynuli, nás hlboko dojíma a vyzýva nás k
nasledovaniu.
Všetci radi dostávame darčeky. Deti aj dospelí, mladí
aj starí. Ak niekto stratil schopnosť potešiť sa daru, má
chorú, smutnú, vyprázdnenú dušu. Dar nám roztvorí
srdce pre celý svet. A rovnako sa radujeme aj vtedy, ak
my sami dary rozdávame. Veď mierou dospelosti je,
nakoľko od radosti z dostávania dorastieme do radosti z
dávania.
Dnes máme dôvod na preveľkú radosť. Boh sa nám
daroval. Pri jasličkách si môžeme uvedomiť veľkosť
Božej lásky i našu ľudskú krehkosť. Každá láska sa
dobrovoľne vystavuje riziku nepochopenia, odmietnutia
alebo zranenia. Kto veľmi miluje, je veľmi zraniteľný.
Ale Ježišov pozemský príbeh, ktorý sa začal práve na
Vianoce, nám dokazuje, že láska je silnejšia ako hnev,
nenávisť, hriech či smrť.
Všetkým vám i sebe zo srdca želám, aby sme podľa
Ježišovho vzoru mali odvahu byť darom. Vyprosujem
vám milostiplné vianočné sviatky.
Michal Marlenga

25. ročník Dobrej noviny
V jubilejnom 25. ročníku s témou ,,Buďme
požehnaní” predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza
na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a
rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo
obyvateľov Turkany. Tento rok by sme chceli projekt
podporiť dňa 28. 12. 2019 (sobota) o 13:00 hod., kedy
prejdú deti s koledou po obci.
ZO M.H.
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Poďakovanie darcom

D

ňa 10.12.2019 Slovenský Červený kríž , územný
spolok Liptovský Mikuláš organizoval slávnostné
odovzdávanie vyznamenaní Slovenského
Červeného kríža mnohonásobným bezpríspevkovým
darcom krvi. Plakety Slovenského Červeného kríža boli
odovzdané občanom. Bronzová plaketa: Soňa Garbová,
Anton Fáber, Štefan Hollý.
Strieborná plaketa: Ing. Martin Dyrčík, Michal Lehotský, Stanislav Jedlička a Zlatá plaketa: Dušan Gazda.
Všetkým darcom ďakujeme aj v mene
obecného úradu Bobrovec a prajem veľa zdravia a pohody.

Koleda
Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasné svieti
každý Boží deň.
Nech ich sused v láske má,
nech im pokoj zachová.
Daj Boh šťastie tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.

Zostava darcov, ktorí od 1.12.2018 - 28.11.2019 darovali
najvzácnejšiu ľudskú tekutinu - krv.
Bendíková Miriam
Blaščík Lukáš
Brestovská Zuzana Ing.
Brestovský Matej
Buntová Patrícia
Cvengroš Nikolas
Dudis Marian
Dyrčík Martin Ing.
Fáber Anton
Fašiang Tomáš
Fendek František
Fendek Jozef
Fendek Juraj
Frian Dávid
Gajanec Tomáš
Garb Šimon
Garbová Soňa
Gazda Dušan
Hollý Štefan
Hudec Peter
Jedličková Zuzana
Kurtíková Eva
Lehotský Martin
Lehotský Michal
Lisá Božena
Lisá Paula
Lisá Romana
Lisý Branislav
Lisý Miroslav
Lisý Pavel
Lisý Peter
Lisý Vladimír
Majerník Boris
Perašínová Renáta
Pieter Matúš
Rusinová Gabriela
Rusinová Katarína
Salanci Michal
Salanciová Danka
Sekan Vladimír
Spišiak Jozef
Stolár Martin
Teniaková Simona
Trizna Daniel Ing.
Triznová Eva Ing.
Triznová Simona Mgr.
Zichová Lucia

Bobrovec 824
Bobrovec 600
Bobrovec 402
Bobrovec 402
Bobrovec 436
Bobrovec 732
Bobrovec 4
Bobrovec 302
Bobrovec 75
Bobrovec 157
Bobrovec 463
Bobrovec 193
Bobrovec 463
Bobrovec 465
Bobrovec 514
Bobrovec 562
Bobrovec 487
Bobrovec 678
Bobrovec 390
Bobrovec 178
Bobrovec 707
Bobrovec 731
Bobrovec 510
Bobrovec 449
Bobrovec 143
Bobrovec 659
Bobrovec 539
Bobrovec 170
Bobrovec 590
Bobrovec 143
Bobrovec 524
Bobrovec 168
Bobrovec 683
Bobrovec 732
Bobrovec 188
Bobrovec 311
Bobrovec 588
Bobrovec 623
Bobrovec 623
Bobrovec 641
Bobrovec 610
Bobrovec 808
Bobrovec 238
Bobrovec 523
Bobrovec 523
Bobrovec 198
Bobrovec 366

Vianočné darčeky
Koľko krajín, toľko zvykov aj pri obdarovávaní.
Na severe Francúzka sú deti obdarované nie na
Vianoce, ale na deň svätého Mikuláša. Na Štedrý deň sú
darčeky pripravené pre deti na Slovensku, v Anglicku,
v Poľsku, v Austrálii. 25. december je deň vianočného
obdarovávania v Taliansku, v Holandsku, v Amerike.
V Rusku je to na Silvestra v predvečer Nového roku.
Na Nový rok sú darčeky aj pre deti v Grécku, ktoré si ich
nenájdu pod stromčekom, ktorý tam nezdobia, ale pod
posteľou.
V Španielsku darčeky rozdávajú Traja králi. Viete
prečo? Na pamiatku obdarovania malého Ježiška Troma
kráľmi.
A.Olšovská.

Čo-to o vianočnej hostine

V

celom svete sú Vianoce veľkým sviatkom a na
stole musia byť sviatočné jedlá. Čo máme na stole
my, vieme. Ale ako je to vo svete? V prímorských
krajinách sú to ryby a iné morské živočíchy. Okrem nich
nesmú chýbať rôzne koláčiky a sladkosti. V našom
zemepisnom pásme sa na Vianoce tešíme zo snehu.
V Austrálii bývaju pri 40°C oslavy Vianoc často na pláži so
zeleninovými šalátmi a obloženými misami.Pomerne
teplo majú aj v Brazílii, kde si sviatočný stôl nevedia
predstaviť bez melónov, rýb, pečenej morky a ovocia.
Južnejšie od nás je Taliansko so špeciálnou bábovkou
panettone, plnenou zverinou, rabami, pečenými
kuriatkami, kukuričnou kašou – pulentou. Nechýba ani
gaštanové pyré, oriešky a ovocie. V Chorvátsku pečú
bohato plnenú bábovku. Bulhari obľubujú bravčové mäso,
fazuľu, šošovicu, kapustu a ryžu. Jahňacie a kozľacie
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mäso so zeleninou je sviatočným jedlom v Španielsku,
k tomu víno a zákusky. Aj v Grécku je vianočnou
pochúťkou pečené jahňa na ražni, rôzne ryby, zelenina
a ovocie. Francúzko je známe svojou vyberanou kuchyňou. Vianoce sa tam spájajú s rôzne upravenými darmi
mora, tiež pečeným moriakom s gaštanovou plnkou
a kurčatami so zeleninovým šalátom. Nesmú chýbať syry
a tradičné sladkosti, medzi ktoré patrí roláda v tvare
vianočného polienka.

Pečeného moriaka s plnkou majú aj v USA, k tomu
zemiakovú kašu, puding a koláčiky. Aj v Anglicku sa
podobne hostia na pečenom moriakovi, šunke, hrachovej
polievke, sladkom pečive a vianočnom pudingu. Naši
susedia v Rakúsku musia mať okrem rýb, bravčové rezne,
sladkú kukuričnú kašu a zajaca.
Severne od nás vo Švédsku je sviatočným jedlom
varená sušená treska v bielej omáčke so zeleným hráškom.
Obľúbená je zapekaná fazuľa so slaninou a cibuľou, tiež
šunka s červenou kapustou. V Nórsku sa varí vianočné
pivo, sladká kaša s ovocím a pečené kurčatá. Zato
v Holandsku si pochutnávajú na zajacovi s brusnicami.
V Nemecku je viac krajových vianočných špecialít. K ním
patrí pečená hus, pečená klobása, zamiakový šalát, raby,
kompóty a perníky.
V Poľsku majú na Štedrý večer 12 chodov. Medzi nimi
ryby na rôzne spôsoby. Na Božie narodenie jedia šunku,
špeciálne pečenú klobásu, pirôžky plnené kapustou, alebo
hubami a hydinu. Ani v Rusku nesmie na stole chýbať
bravčová klobása, pečené bravčové mäso s kapustou,
plnené pirohy, koláčiky a kvas. Na Slovensku sa na Štedrý
večer pripravujú rôzne jedlá podľa regiónov a skoro všetky
sú pôstne. Po príchode z polnočnej omše sa začína
vianočné hodovanie.
Z dostupnej literatúry vybrala Anna Olšovská

OZNAM
Vážení spoluobčania, stalo sa tradíciou doručiť vám
do domácností kalendár. Tento rok bude na tému
,,Bobrovec očami detí zo Základnej školy v Bobrovci.“
Dostali sme veľa podkladov, za ktoré by sme sa chceli
všetkým prispievateľom veľmi pekne poďakovať.
Nakoľko sme nemohli použiť všetky príspevky, chceme
ich ubezpečiť, že tie použijeme na veľkej výstave
v kultúrnom dome, kde si ich občania budú môcť vidieť
a uznať šikovnosť našich detí.
Ďakujeme
D. G.

Pranostiky
Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom
spojený.
Koľko sa ukáže sneh pred Vianocami, toľko bude
trvať po Vianociach.

Viete že
... pred 20 rokmi (1999) sa robila rekonštrukcia
v našom kostole.

Zrnko múdrosti
Rovnako ako na pálenie je lepšie staré drevo, na
prechádzku starý kôň, na čítanie stará kniha a na pitie
staré víno, treba si želať mať starých priateľov.
WRIGHT
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Ukončenie salašníckej sezóny na salaši Pastierska...
salaš Pastierska

„Začiatky slovenského salašníctva treba hľadať už
v 14. storočí, keď sa k nám v rámci valaskej kolonizácie
dostali kočovní pastieri, ktorí sa orientovali na chov oviec.
Základom tradičného salaša bola drevená koliba a košiar.
Život na salaši sa riadil svojimi zvykmi. Hlavné slovo mal
vždy skúsený bača, ktorý organizoval prácu valachov
a honelníkov. Každý z nich mal svoje dôležité povinnosti
a zodpovednosť. Práce na salaši zahŕňali každodenné
dojenie a spracovanie nadojeného ovčieho mlieka, pasenie
a celodennú starostlivosť o ovce.
Tradične na svätého Demetra
Tento rok sme sa po prvýkrát rozhodli slávnostne
ukončiť salašnícku sezónu a symbolicky uzamknúť lúky
a pasienky na salaši Pastierska v Bobroveckej doline,
26. októbra na svätého Demetra. Bol to v minulosti typický
ovčiarsky sviatok, kedy bača so svojimi valachmi a honelníkmi zháňali ovce do dediny a tam ich rozdeľovali
jednotlivým gazdom. Ak salaš dopadol dobre, bola aj
hostina. Rozhodli sme sa preto pre zamestnancov našej
spoločnosti, chovateľov oviec a vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v našom regióne urobiť oslavu a pozvali sme aj širokú odbornú a laickú verejnosť. Ľudia tu
svojou prítomnosťou, nádherným jesenným počasím
a dobrou ovčiarskou náladou vytvorili krásnu kulisu na salaši Pastierska.
Jedinečnú ovčiarsku atmosféru podujatia umocnili vystúpenia folklórneho súboru Jalovčianka z obce Jalovec,
známej regionálnej hudobnej skupiny Ploštín Punk z Lipt.
Mikuláša a folklórnej skupiny Sliačanka z Lipt. Sliačov.
Salaš Pastierska v Bobroveckej doline má už svoju históriu
a sme milo prekvapení, koľko ľudí už o nás vie a radi sa
sem vracajú. Ďalej nás motivujú, aby sme v pripomínaní
zašlých tradícií pokračovali. Jedným z takých podujatí,
v ktorom sme vytvorili, resp. obnovili tradíciu, je aj
symbo-ické otváranie lúk a pasienkov na jar v máji
v spolupráci s občianskym zdužením Bačova cesta.
Za najväčšie pozitívum považujeme mladých ľudí, pracujúcich v našej spoločnosti a osobitne na salaši Pastierska.
Za prácu počas roka im patrí všetkým veľké poďakovanie,
konkrétne Jozefovi Slušňákovi - bačovi na salaši Pastierska, taktiež všetkým valachom - Štefanovi Kučerovi, Radovi Mužilovi, Robertovi Kováčovi a honelníkovi Milanovi Hromjakovi, ktorí si svoje pracovné povinnosti
dôsledne plnili počas celej sezóny.
Súčasťou podujatia bola aj ochutnávka miestnych
regionálnych špecialít (bobrovecké droby, pečená švábka,
domáce koláče, baraní guláš), pripravené ľuďmi z Bobrovca, Jalovca a Pavlovej Vsi. Spokojných návštevníkov opäť
zaujala aj ukážka plieskania pastierskym bičom niekoľkonásobným majstrom Bobroveckej doliny Miroslavom Matloňom a starostom obce Jalovec Jánom
Matloňom.

Dôraz na vzájomnú spoluprácu
Vďaka jedinečnosti prírodných zaujímavostí patrí náš
kraj pod Tatrami k najatraktívnejším oblastiam Slovenska.
Sme súčasťou tohto regiónu, a veľmi dobre si uvedomujeme, že bez vzájomnej spolupráce, nielen pri
organizovaní takýchto podujatí, ako je napr. ukončenie
salašníckej sezóny, by sme sa nikam neposunuli. Za všetkých spomeniem obec Bobrovec, obec Jalovec a Pavlovu
Ves, ďalej spoločnosti AGROTYP Ružomberok,
TECHLES Liptovský Mikuláš, ale aj Strednú odbornú
školu polytechnickú v Liptovskom Mikuláši a Odborné
učilište v Liptovskom Mikuláši, ktoré majú poľnohospodárske študijné odbory. Uvedomujeme si že, iba vo vzájomnej spolupráci môžeme očakávať pozitívnu odozvu
verejnosti a vysokú návštevnosť na salaši Pastierska
v Bobroveckej doline. Už teraz aktívne pripravujem
otvorenie salašníckej sezóny a odomknutie lúk a pasienkov v roku 2020.
Na záver prajeme našim zamestnancom, chovateľom
oviec z okolia a všetkým majiteľom poľnohospodárskych
pozemkov veselé a príjemné prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré do nového roku 2020.
vedenie Podtatranskej poľnohospodárskej
spoločnosti Bobrovec, s.r.o.

Matrika
Narodili sa:
september 2019 - Sára Flórová
november 2019 - Dávid Oláh
december 2019 - Alžbeta Gajancová

Uzavreli manželstvo:
august 2019 - Dušan Kurcin a Jana Váleková
október 2019 - Matúš Kosnáč a Monika Volajová
- Viliam Kusý a Zuzana Gregorová

Opustili nás:
október 2019 - Pavel Lazišťan
december 2019 - Ján Ambrózi
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Pozvánka
Starosta obce
a poslanci OZ
Vás srdečne pozývajú
na rozlúčku
so starým rokom 2019
a privítanie roku 2020
o 0:30 hod.
na námestí pri obecnom úrade.
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