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Návšteva v Bobrovci
V tomto roku uplynie 65 rokov
od súdneho procesu ,,páter Štefan
Kristín a spol.“, v ktorom boli komunistickým režimom odsúdení
za tajné štúdium teológie bohoslovci vincentíni, kňazi a ďalší
ľudia, ktorí im pomáhali. Medzi
odsúdenými bol aj rodák z Bobrovca Bohuslav Pikala.
Keďže z odsúdených už nikto nežije, spomienku na
toto výročie vykonali už len ich príbuzní, priatelia a ďalší
členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska.
Naša obec bola touto vzácnou návštevou poctená v stredu
7. februára. Program sa začal o 11.00 hod. svätou omšou
vo Farskom kostole v Bobrovci, ktorú celebroval páter
Ľubomír Konfederák, superior komunity vincenínov
v Bijacovciach, ktorý napísal diplomovú prácu o pátrovi
Štefanovi Kristiánovi spolu s pátrom Tadeášom Kráľom
(nástupcom Bohuslava Pikalu vo farnosti Dovalovo).
Po svedectvách navštívili Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, ktorú dal postaviť pán farár Pikala. (Pre
spresnenie pre našich čitateľov podávam informáciu:
Členovia KPVS prichádzali vlakom a ďalší presun do

našej obce pokračoval autobusom.) Všetko mali presne
naplánované a vopred pripravené.
Po všetkých ceremóniách, keďže bolo mrazivé počasie, radi prijali pozvanie na malé občerstvenie v kultúrnom dome, kde ich pri tejto príležitosti privítal pán
starosta. Pre nedostatok času bol malý priestor viesť
dlhšie rozhovory. Každopádne z nich vyžarovala pokora,
skromnosť a vďačnosť, o čom svedčí aj spätný ďakovný
e-mail.
D.G.

Ocenený Tomáš Pieter
V priestoroch Sobášneho paláca v Bytči odovzdala
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
Erika Jurinová slávnostné ocenenie 33 stredoškolským
pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov. „Ocenenie je
pocta tým, ktorí robia svoju prácu naplno a častokrát
aj nad rámec svojich povinností,“ povedala Jurinová.
Mnohí učitelia sa škole venujú mimo svojho pracovného času, vytvárajú pre študentov pracovné zošity či
učebné texty. Snažia sa zaviesť najmodernejšie trendy
výučby.
„Sú tu aj takí, ktorí zasvätili učiteľskému povolaniu
viac ako 30 rokov, i takí, ktorí vo svojom voľnom čase
dali prednosť pomoci ľuďom v núdzi pred vlastnými
záujmami,“ dodala Jurinová.
Medzi ocenenými pedagógmi je napríklad učiteľ
Tomáš Pieter zo Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši, ktorý nezištne pomáhal rodine
zasiahnutej požiarom v obci Jalovec (požiar vypukol

19. júla 2017). Rodine, ktorej zhorela strecha aj s podkrovným bývaním, vypracoval projektovú dokumentáciu
a počas svojho voľna riadil stavebné práce pre ľudí z obce.
„Každý človek by mal byť nápomocný a snažiť sa pomáhať, keď je to možné,“ povedal Tomáš Pieter.
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Stretnutie s pani veľvyslankyňou
Na pozvanie predsedu Českého spolku na Liptove
Ing. Jaroslava Havla som sa dňa 4. 4. 2018 zúčastnil
milého stretnutia s veľvyslankyňou Českej republiky na
Slovensku Ing. Liviou Klausovou, CSc. pri príležitosti
ukončenia jej veľvyslaneckej misie.
Stretnutie sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Počas stretnutia niekoľkokrát spomenula našu obec, jej spätosť s ňou, ako aj jej milé
spomienky na Západné a Vysoké Tatry. Pri rozlúčke som
jej odovzdal kyticu kvetov za všetkých občanov so
želaním veľa úspechov a pevného zdravia do ďalších
rokov. S úprimným srdcom želanie prijala a požiadala
ma odovzdať pozdrav všetkým občanom Bobrovca.
starosta

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás
navždy opustil priateľ Dr.Bernhard Ertelt, ktorého
srdce bolo tak pevne späté s našou obcou. V
poslednom období často zavítal na Slovensko
zo svojho mestečka Absam neďaleko Innsbrucku v
Rakúsku. Bolo to zásluhou Želky Kulovej a jej
manžela Vladka, s ktorými žil v Absame.

OZNAM
Tradíciu sadenia májov v našej obci zachováva
náš Dobrovoľný hasičský zbor. Za sprievodu
Bobroveckej dychovky to inakšie nebude ani
v tomto roku.
V podvečerných hodinách dňa 19.5.2018 bude
naša obec vyzdobená štíhlymi, krásnymi májmi, ktoré
budú dozdobené mnohými pestrofarebnými stuhami.
Srdečne vás pozývame na toto milé podujatie.

Naposledy boli spoločne v našej obci v roku
2016, kde sme ich spolu s vdp. Michalom Marlengom privítali na obecnom úrade a v kostole.
Aj tieto Vianoce strávil na Slovensku u Želky
a jej manžela neďaleko Levoče v milej obci
Závada, odkiaľ obaja pochádzajú. Ďakujem im, že
som na vianočné sviatky mohol byť medzi nimi.
Jeho pozvanie na oslavu 95 rokov, ktoré by slávil
dňa 30. 7. 2018, mu už bohužiaľ nemôžem splniť.
Stratili sme priateľa, ktorého korene boli v našej obci a ktorý už v mladosti vedel od svojej
mamičky, že tam na Slovensku je obec Bobrovec.
Našej obci pomáhal i ﬁnančne. Hlavne jeho
zásluhou bola obnovená kaplnka muzikantského
cechu. Navždy zostane jeho meno späté s našou, ale
aj jeho obcou.
Česť jeho pamiatke.
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 7. 2. 2018 sa konalo v priestoroch kultúrneho domu verejné obecné zastupiteľstvo (OZ), na ktorom sa
poslanci zaoberali týmito bodmi (zároveň ich aj odsúhlasili):
• Správa starostu o dotáciách pre obec v rámci podaných žiadostí (6 žiadostí). Podrobnejšie informácie
o projektoch sú dostupné na OÚ.
• Správu starostu o systéme triedeného zberu plastov
v obci. Zber plastov prebieha systémom ŽLTÝCH
nádob.
• Správa starostu o vodnom hospodárstve obce a jej
smerovanie v roku 2018.
• Správa starostu o stave ubytovávania v obci. Komisia
životného prostredia pripraví návrh systému evidencie poskytovateľov ubytovania, ich označovanie
a stanovenie podmienok komunikácie s obcou.
• Správa starostu o pripravovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia. Vykonať analýzu zmluvy medzi
obcou a SSE o vykonaní rekonštrukcie verejného
osvetlenia.
• Správa starostu o súčasnom parkovaní v obci. Pripraviť návrh parkovania v obci s možnosťou využitia
verejných priestranstiev.

Oznam pre občanov
Z dôvodu zmeny spôsobu separácie plastov boli
odovzdané do každého domu, ktorý je trvale obývaný,
žlté plastové kontajnery na plasty. Vývoz plastov bude
v našej obci v nasledujúcich termínoch:
27.03.2018
19.06.2018
11.09.2018
04.12.2018

24.04.2018
17.07.2018
09.10.2018

22.05.2018
14.08.2018
06.11.2018

Termíny vývozov sú vždy v utorok.
Ako triediť plasty, kovové a tetrapakové obaly
Zbierame: plastové fľaše z minerálok, kuchynských
olejov, viacvrstvové obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, vína, ovocných štiav
a džúsov, čisté obaly z masla, jogurtov a kyslomliečnych výrobkov, mikroténové vrecká, plastové
tašky, obaly z kozmetických, avivážnych a čistiacich
prostriedkov, bandasky, ktoré neobsahovali nebezpečné
látky, prázdne obaly z liekov, umelé tenké poháre a obaly, obaly z CD, kovové obaly, konzervy, kovové vý-

robky, hliníkové plechovky od nápojov, alobal, celofán,
domáca chémia (Savo, Okena a iné čistiace prostriedky).
Nezbierame: značne znečistené obaly, podlahové krytiny, molitan, gumu, korok, linoleum, novodurové rúrky, PVC plast (WC sedátko, elektroodpad, vodeodolné pásky, ...)
Obaly z horľavín a chemikálií patria do zberu nebezpečného odpadu!
Pre efektívnejšie využitie nádob obaly a PET fľaše
,,lisujeme“ stlačením alebo prišliapnutím.
Ak potrebujete zlikvidovať veľké plastové veci z domácností (plastový záhradný nábytok, prepravky, ...),
ktoré sa do kontajnera nezmestia, je možnosť dohodnúť
sa s pracovníkom obecného úradu, ktorý vám umožní
uskladnenie a zlikvidovanie v zbernom dvore v Pastovníku.

Výkup papiera sa bude
v našej obci konať dňa 05. 06. 2018
o 15,45 hod. pred poštovým úradom.
Likvidácia kuchynského oleja - v priestoroch pri
obecnom úrade sa nachádza nádoba, do ktorej je možné
použitý kuchynský olej umiestniť.
Sklo - v obci sa nachádzajú kontajnery len na sklo, ktoré
sa vyvážajú v nezmenených termínoch.
UPOZORNENIE:
Aj napriek viacerým upozorneniam dávajú niektorí
občania na miesta, kde sa nachádzajú kontajnery
na sklo, aj iný odpad. Preto vás dôrazne žiadame,
aby ste dodržiavali separovanie odpadu a využívali
na to len presne určené miesta. V prípade nejasností
sa obráťte na obecný úrad, kde vám podajú bližšie
informácie.
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Vývoz plastov
Dňa 27. 3. 2018 sa už po novom uskutočnil vývoz
240 litrovej nádoby na plasty od každého domu v obci.
Požiadavka zavedenia tohto spôsobu bola, aby sa v
separovanom zbere nenachádzal komunálny odpad a iné
ďalšie znečistenia. Preto som požiadal VPS Liptovský
Mikuláš, ktoré nám zabezpečujú vývoz, aby vykonali
analýzu nášho prvého zberu a vyhodnotili ho z hľadiska
kvality triedenia.
Môžem konštatovať, že sme dopadli veľmi dobre, za
čo vám všetkým ďakujem. Zamestnanci na triediacej
linke si pochvaľovali nízke znečistenie plastov. No aj
napriek tomu sa v plastoch nachádzali odpadky, ktoré
patria do komunálneho odpadu a nie medzi plasty. Preto
som spoločne s pani Ing. Vaňovou prešiel záznam z triediacej linky a podrobne sme prebrali, čo všetko do plastov nepatrí.
Zoznam materiálu, ktorý tam bol identiﬁkovaný
a nepatrí do plastov sú: polystyrénové tácky z mäsových
výrobkov, kurčiat; donáškové polystyrénové krabice;
plastové taniere na guláš, alobal z grilovačiek a pod.;
obaly zo šľahačiek – spray, laky – tlakové nádoby;
čierna záhradkárska tkanina; čierne fólie zo záhrad;
odevy; viazacie plastové pásky a špagáty; sedátka
z WC; šuplíky z chladničky; elektro odpad; metly, smetáky a kefy; žalúzie plastové a tkaninové; video pásky;
plienky; hadice z vysávača; vodoinštalačné a kanalizačné rúrky. Toto je materiál, ktorý sa nachádzal v
plastoch. Žiadam občanov, aby sa už tento materiál
v ďalšom zbere nenachádzal. Tieto nežiadúce zložky
boli väčšej hmotnosti, tvorili až 43,64 % celkovej vyseparovanej hmotnosti a boli zaradené do komunálneho
odpadu.
Pri zariaďovaní domácností nakupujeme spotrebiče
a iný tovar, ktorý je balený v krabiciach a pred poškodením chránený tvarovaným polystyrénom. Tento
polystyrén nevhadzujte do žltej nádoby na separovanie,
lebo po vysypaní do zberového auta je celý obsah stláčaný a tým tento polystyrén je lámaný a znehodnotený
pre ďalšie využitie. Prineste preto polystyren z obalov
chladničiek, práčok, televízorov do priestorov dvora
obecného úradu, odkiaľ bude odovzdaný pracovníkom
VPS Liptovský Mikuláš.
starosta

Milí naši...
Keď prichádzal čas na ďalšie číslo Ozveny z Bobrovca, rozmýšľala som, čo by vás zaujalo, potešilo...
No nanepadlo ma v tej chvíli nič. Postupne som začala
,,zháňať“ príspevky, lebo sami od seba moc nechodia,
čo by som veľa krát privítala. Tak som sa rozhodla
prispieť aj svojimi myšlienkami. Možno sa vám nebudú
páčiť, ale keďže mám možnosť takú ako vy všetci
vyjadriť názor aj prostredníctvom nie len facebooku,
tak píšem.
Neštudovala som žurnalistiku, práca tvoriť noviny
mi bola pridelená a tak sa ju snažím nejako robiť.
Sledujem vzhľad a texty novín z okolitých obcí, ale aj
,,profesionálne“ časopisy, ako a čo sa v nich nachádza.
Viem, že s myšlienkou vydávania novín v našej obci
prišli ľudia, ktorí mali záujem informovať vás o dianí
u nás, ale aj v okolí a keďže Ozvena sa posiela do rôznych kútov Slovenska, tak aj tam. No neviem, či ich teší
to, čo sa veľa krát dozvedajú.
Ako pracovníčka OÚ sa stretávam s mnohými situáciami, ktoré sa celkom pravidelne opakujú a zamýšľam
sa, čo tí spoluobčania nemajú ,,rozum“? Pri všetkej úcte
k tým, ktorí sa snažia žiť správne a slušne, aby sme mali
čisto a pekne v obci. Toľko toho už bolo povedané a napísané. Keď ma pán starosta posiela hlásiť, aby som vás
znova a znova slušne upozornila na nejakú nerozumnosť, až sa cítim smutno. Aj nedávno sme prešli na zber
plastov do žltých kontajnerov (240 l). Stiahli sa z obce
1100 l , o čom ste boli informovaní a že už budete mať
svoje v domácnostiach a nestihli sa odložiť, pri kontajneroch na sklo sa zrazu objavil plastový odpad a tiež
suché kvety zo záhrady.
No čo na to povedať, naši milí ?

Takýchto podobných príkladov je snáď aj tisíc.
Napríklad: potok máme na zavlažovanie a pre prípad
hasenia požiarov, ale prečo tam nehodiť rôzny biologický odpad, veď odpláva, po obci sú koše na drobný
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odpad, prečo nehodiť odpadky povedľa, prečo neničiť
budovu pošty bicyklami a kolobežkami, lavičky po
obci, prečo neznepríjemňovať život susedovi pílením,
kosením... keď si môže v nedeľu oddýchnuť, prečo
nepúšťať psa nech si pobehá a vyčistí črevá po verejných priestranstvách, prečo šatstvo nenechať pri kontajneri aj keď je tam odkaz, že treba veci ak sú kontajneri
plné, zaniesť ku kotolni OÚ, prečo na Hánovie ulicu
nevyhodiť konáre z kríkov a stromov, ktoré tam nepatria, ale na bývalé majetky, kde máte pripravené
miesto... Pri hlásení sa vždy snažím pripomenúť, kde
odpad treba dať, ak však neviete, tak sa informujte na
OÚ.
Neviem čo to s nami je. Nie je možná náprava a zmena?

Niekto sa snaží, ako najlepšie vie, ale iným je to
,,šuma-fuk“.
Prosím vás milí naši, ak ste si prečítali týchto niekoľko riadkov, skúste sa zamyslieť a pozrieť aj na
seba, či nemôžem niečo vylepšiť vo vzťahu so susedom, niečím svojvoľne pomôcť bez odmeny, spraviť
poriadok tam, kde sa to najmenej očakáva alebo len
dodržať nariadenie, ktoré pre niečo bolo vydané?
Veď neviem, aké máte skúsenosti s nami na úrade,
ale myslím, že sa vám snažíme výsť v ústrety a vybaviť
poväčšine čo vám treba, vyhovieť alebo aspoň poradiť.
No a v konečnom dôsledku, skúsme to aj s deťmi, aby aj
oni si uvedomovali snahu iných, nenadávali pred nimi
na ľudí a naučili sa, že problémy sa riešia, a nehľadajú
zbytočné výhovorky.
D.G.

Nedeľný pokoj v obci
Vzhľadom na to, že sa blížia teplé mesiace a s nimi
spojené práce okolo domu, bolo by dobré udržiavať nielen
zeleň, ale aj dobré susedské vzťahy.
Bobrovec bol vždy miestom, kde sa v nedeľu oddychovalo a bol tu pokoj.
Vzhľadom na viaceré sťažnosti, obecné zastupiteľstvo
pristúpilo k odsúhlaseniu nedeľného pokoja v obci.
(VZN č. 5/2017)
Nie je to nič nové, niektoré mestá majú takto regulovaný
nedeľný pokoj už dávno.

2. Na území obce sa zakazuje výstavba a rekonštrukcia stavieb a bytov v obytných zónach a v bytových domoch v nedeľu!
Čl. 6 Pravidlá času údržby zelene
1. Údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami sa na území obce povoľuje nasledovne:
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do
21.00 hod.
b) v sobotu v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
2. Na území obce sa údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami v nedeľu zakazuje!

Čl. 5 Pravidlá času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov
1. Obec na účely tohto nariadenia člení výstavbu a rekonštrukcie stavieb a bytov v obytných zónach na
dve kategórie a pre každú kategóriu určuje výstavbu
a rekonštrukciu osobitne, a to nasledovne:
Na území obce sa výstavba a rekonštrukcia stavieb
a bytov v obytných zónach a bytových domoch
povoľuje nasledovne:
V. kategória č. 7 → výstavba a rekonštrukcia stavieb
v obytných zónach
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do 22.00
hod.,
b) v sobotu v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
VI. kategória č. 8 → výstavba a rekonštrukcia bytov v
obytných zónach
a) v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do
20.00 hod.,
b) v sobotu v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.

Čl. 7 Pravidlá času manipulácie s drevnou hmotou
1. Manipulácia s drevom, rezivom, drevnou hmotou,
prostredníctvom cirkulárok, fréz, motorových píl,
hobľovačiek, a iných mechanizmov učených na spracovanie drevnej hmoty sa na území obce povoľuje nasledovne:
a) v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do
21.00 hod.
b) v sobotu v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
2. Na území obce sa manipulácia s drevom, drevnou
hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz, motorových píl, hobľovačiek a iných mechanizmov učenými
na spracovanie drevnej hmoty v nedeľu zakazuje!
Veríme, že vzájomný rešpekt a úcta budú stále tie,
ktoré v Bobrovci budú dominovať nad príkazmi
a pravidlami. Nech so slnečnými dňami prídu aj
lepšie vzťahy a pokoj.
Miroslava Triznová
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Materská škola Bobruška
Konečne sa blíži jar,
Zima odvráť chladnú tvár!
Zahoď ten ľadový meč,
Zbaľ si kufre a leť preč!
Keď vo vzduchu vidíme letieť prvých poslov jari,
vtedy už všetci vieme, že prichádza jar.
Naši predškoláci sa už po štvrtý krát zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasnej. Dopadlo to na jednotku, všetci
boli nadšení a ako bonus dostali deti od inštruktorov
jazdu lanovkou Funitel až na Chopok.

dverí v ZŠ Bobrovec, kde sa stali aktérmi riadnej vyučovacej hodiny. Veľmi sa im páčilo a už sa tešia na zápis
do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa bude konať v dňoch
12.-13.4.2018 v priestoroch ZŠ Bobrovec.
Marec mesiac knihy – ani tento rok sme nevynechali
návštevu miestnej knižnice. Privítala nás vždy usmiata
pani Anna Kustrová, ktorá deťom vyrozprávala, ako
prechovávať kladný vzťah ku knihám, keďže v dnešnej
dobe sa to stáva vďaka elektronickým pomôckam
(tablety, mobily, TV...) čoraz ťažším.
V apríli sme ako dar dostali výlet do kontaktnej ZOO
pri Aquaparku TATRALANDIA, na ktorého sa už nevieme dočkať.
Ku koncu šk. roku nás čaká ešte kopec aktivít, ale o
tom nabudúce, snáď už len pripomenúť, že 26. – 27. 4.
2018 sa koná zápis nových detí do našej Bobrušky. Už
teraz sa tešíme na nových kamarátov. . .

Vo februári zavítalo do Bobrušky divadlo THEATRUM z Rožňavy. Deti si s nimi parádne zatancovali
a zaspievali.
Čas v škôlke plynie veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a „VČIELKY“ už absolvovali deň otvorených

Materská škola Bobruška, Bobrovec 84, 032 21 Bobrovec
Milí rodičia a priatelia materskej školy,
PROSÍME VÁS
o darovanie 2% z dane fyzických osôb alebo 1% z dane právnických osôb nášmu rodičovskému združeniu.
Ako postupovať - zamestnanec:
- Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov.
- Požiadajte o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
- Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane (vytlačené tlačivo nájdete v MŠ) Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením
o zaplatení dane DORUČTE daňovému úradu najneskôr do 30. apríla 2018.
Ako postupovať v prípade, že ste fyzická alebo právnická osoba:
- Vyplňuje sa druhá strana daňového priznania týmito údajmi:
Obchodné meno: Združenie rodičov pri Materskej škole
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Materská škola, Bobrovec 84, 032 21 Bobrovec
IČO: 42070201
- Vyplnené tlačivo doručte na daňový úrad do 31.apríla 2018.
Za získané ﬁnančné prostriedky budú zakúpené didaktické pomôcky a piesok do pieskoviska.
V mene detí ďakujeme.
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Materská škola, Bobrovec 84, 032 21 Bobrovec

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY BOBROVEC
na školský rok 2018/2019
sa uskutoční
26. a 27.apríla 2018 (štvrtok a piatok)
od 10.30 hod. do 16.00 hod.

ĎAKOVNÝ LIST
V mene učiteliek a detí Materskej školy
Bobrovec ďakujeme organizátorom
Bobroveckého plesu 2018
p. Jane Ambrózyovej
p. Ivanovi Ambrózymu
Mgr. Lenke Urbanovskej
p. Michalovi Kapitánovi
a starostovi obce Bobrovec
Ing. Ladislavovi Sedlákovi PhD
za ﬁnančný príspevok z vyzbieranej tomboly.
Poskytnuté ﬁnančné prostriedky budú využité
na zážitkové aktivity pre všetky deti
Materskej školy Bobrovec.
Vážime si ich ako ľudí s Veľkým srdcom,
vďaka ktorým deti zažijú nezabudnuteľné chvíle
v blízkosti zvierat v kontaktnej ZOO Liptov
a aspoň na chvíľu sa stanú súčasťou efektného
vizuálneho predstavenia a zábavnej atraktívnej
show s 3D efektom v mobilnom planetáriu
SFÉRICKÉ KINO .

K zápisu je potrebné:
•

vyzdvihnúť si v materskej škole alebo
na Obecnom úrade Bobrovec Žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy

•

formulár čitateľne vyplniť paličkovým
písmom

•

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy dať potvrdiť obvodnej detskej
lekárke (dátum nesmie byť starší ako
3 dni pri doručení žiadosti do MŠ).

VYPLNENÉ A POTVRDENÉ ŽIADOSTI PRINIESŤ DO
MATERSKEJ ŠKOLY BOBROVEC V DEŇ ZÁPISU.
Kritériá prijatia nájdete na facebook stránke MŠ alebo
na informačnej tabuli MŠ.

Základná škola
SÚŤAŽE
Dňa 16.1.2018 sa v priestoroch CVČ v Lipt. Mikuláši
konalo OK olympiády v anglickom jazyku. Víťaz
školského kola Denis Piovarči z 8.A triedy reprezentoval našu školu v kategórii 1B, v ktorej obsadil
4. miesto.
Dňa 24.1.2018 sa na MÚ v Lipt. Mikuláši konalo OK
matematickej olympiády. Úspešným riešiteľom sa
stal žiak 5.A triedy Martin Burger.
Dňa 29.1.2018 sa na ZŠ J. Krála v Lipt. Mikuláši konalo
kvaliﬁkačné kolo v basketbale dievčat. J. Brziaková,
R. Brziaková, E. Kováčová, N. Kubalíková, V. Kusá, N.
Machajová, I. Matejková, K. Mikulová, S. Sýkorová, L.
Štrkolcová a P. Tomková hoci podali obetavý a bojovný
výkon, žiaľ nestačil na postup do okresného kola.
Dňa 30.1.2018 sa na ZŠ Demänovská cesta konalo

kvaliﬁkačné kolo v basketbale chlapcov. Školu reprezentovali A. Druska, F. Kello, F. Kmeť, T. Kuna, S. Lisý,
D. Majerčík, M. Makovský, M. Rusina a J. Volaj.
Aj napriek veľkej snahe a obetavosti sa do okresného
kola neprebojovali.
Dňa 6.2.2018 sa na MÚ konalo OK geograﬁckej
olympiády. Spomedzi našich zúčastnených žiakov sa
úspešnými riešiteľmi stali N. Verbová a P. J. Fašiang
z 9.A triedy, F. Kello z 8.A triedy.
Dňa 26. 2. 2018 sa konalo
kvaliﬁkačné kolo vo ﬂorbale žiačok. Naše dievčatá
J. Brziaková (zaznamenala
najviac gólov v našom družstve i zo všetkých zúčastnených družstiev), E. Kováčová, V. Kusá, N. Machajová, S. Sýkrorová, I. Matejková, L. Štrkolcová, M. Harmanová podali výborný
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výkon a svoje vrstovníčky prevýšili vo všetkých činnostiach, pričom vyhrali všetky svoje zápasy a obsadili
1. miesto, čím sa priamo kvaliﬁkovali do okresného kola, na ktorom obsadili 3. miesto.
Dňa 27.2.2018 sa na našej ZŠ konalo kvaliﬁkačné kolo vo ﬂorbale žiakov. M. Makovský, M. Harman,
J. Volaj, D.Majerčík, F. Kello, Samuel Greško, S. Škop,
A. Druska postúpili taktiež do okresného kola. V poslednom zápase sme sa stretli s celkovým víťazom hokejistami zo ZŠ M.R.M Lipt. Mikuláš. Silnému súperovi dokázali vzdorovať len prvý polčas. Ako jediné
družstvo však dokázalo tomuto súperovi streliť dva
góly, čo sa ani jednému mužstvu na tomto okresnom
kole nepodarilo.
Dňa 20.3.2018 sa v športovej hale v Čadci konalo krajské kolo v stolnom tenise. Naši žiaci M. Rusina, T.
Kuna, D. Majerčík a F. Kello sa dostali do skupiny
žiakov z Kysuckého Nového Mesta a Martina. V tejto
silnej konkurencii sa im nepodarilo postúpiť zo skupiny,
keďže postupovali dvaja a súperili proti závodne hrajúcim hráčom. Jediné naše víťazstvá vybojoval M. Rusina,
ktorý tiež hráva závodne.
Dňa 22.3.2018 sa na farskom úrade v Ružomberku
konalo diecézne (okresné kolo) BO. Našu školu (i farnosť) pod vedením p. farára M. Marlengu reprezentovali P. Tomková a K. Mikulová z 8.A, N. Kubalíková z 9.B triedy. Na BO sa zúčastnili prvýkrát
a obsadili 2. miesto.

AKCIE
V deň polročného vysvedčenia - 31.1.2018 sme na škole
uskutočnili „Deň ﬁnančnej gramotnosti“.
Žiaci 5. a 6. ročníka vypracovali rodinný rozpočet. Pripravili zoznam mesačných príjmov a nákladov pre 4-člennú rodinu bývajúcu v dome alebo v byte. Piataci svoj
projekt doplnili aj maketou bytu, v ktorej ich rodina žije.
Žiaci vyšších ročníkov si vytvorili ﬁktívne ﬁrmy. Trieda
7.A živnostenskú ﬁrmu „Sladké obláčiky“ na výrobu a
predaj cukrovej vaty, ktorú si mali možnosť žiaci aj kúpiť.
Športové výrobky prezentovala ﬁrma „Všetko pre
šport“. Žiaci 7.B triedy prezentovali aj reklamnú
pesničku a módnu show.
Možnosť zájazdov ponúkla ﬁrma žiakov 8.A triedy,
ktorí vytvorili ruskú leteckú spoločnosť „Vodka –
Airlines“. Okrem letov na zaujímavé miesta našej
planéty žiaci vyčíslili náklady na lietadlo, vodu, elektrinu, jedlo, palivo a platy. Zábery z letov mali možnosť
žiaci vidieť na interaktívnej tabuli. Akciovú spoločnosť
„Village farm“ so vstupným kapitálom 5 000 € založili
žiaci 9.A. Ich farma sa zaoberala chovom sliepok a
predajom vajec. Vytvorili si farebné logo a slogan. Súčasťou prezentácie bol rozpočet - vstupné náklady, pre-

nájom priestoru, nákup sliepok, krmiva, znáškové
hniezda a obaly na vajcia.
Najlepšie recepty na pečené a parené buchty vyhľadávali žiaci 9. B vo svojej ﬁrme s názvom „Buchtáči“.
V rámci cenovej kalkulácie si museli prepočítať recept
pre domácu spotrebu na veľkoobchodný. Zisťovali
ceny surovín potrebných na výrobu buchiet, ceny
obalových materiálov ako aj prevádzkové a mzdové
náklady. Museli si prepočítať, koľko balení musia
vyrobiť a predať, aby ﬁrma nebola v strate. Vytvorili si
logo a slogan ﬁrmy. Na prezentáciu si vytvorili plagát
a malé reklamné plagátiky propagujúce ﬁrmu. Žiaci
v rámci projektu zistili, čo sa všetko skrýva za cenou
1 balenia nejakého tovaru. Ako sa počíta mzda, aké
odvody musia pracovníci platiť, čo všetko sa musí
počítať do prevádzkových nákladov.
V popoludňajších hodinách sa konal v KD karneval.
Touto cestou ďakujeme aj rodičom z Rady rodičov,
ktorí každoročne ochotne a s láskou pomáhajú našim
žiakom spríjemniť karneval chutným občerstvením.
V klubovni ZŠ sa dňa
9.2.2018 konalo čítanie
s p. Hujdičom alias
Mrkvičkom z Bratislavy. Cieľom čítania bolo žiakom priblížiť rôzne
knihy slovenských aj zahraničných spisovateľov, predstaviť im hlavných hrdinov, pútavo
prerozprávať príbeh a
vtom najlepšom skončiť. Chcel tak nalákať žiakov I. i II. stupňa na prečítanie
konkrétnej knihy/kníh. O knihách spoločne so žiakmi
diskutoval a žiaci mohli vyjadriť aj svoje názory.
Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka sa uskutočnil
12.–16.2.2018 v lyžiarskom stredisku Ski-Centrum–Žiar Dolinky formou každodenného dochá-
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dzania. Využili sme možnosť každodenného stravovania. Na lyžiarskom kurze sa zúčastnilo 19 žiakov,
z toho bolo 10 nelyžiarov. Už z týchto čísel je čitateľné,
že práca bola náročná, hlavne prvé dva dni, keď bolo
potrebné naučiť základy lyžovania veľký počet žiakov.
Žiaci boli rozdelení do troch skupín podľa lyžiarskej
zdatnosti. Posledný - piaty deň sa podarilo zorganizovať
preteky slalom cez slalomové bránky na čas. Víťazom
chlapčenskej kategórie sa stal Damián Rak. V dievčenskej kategórie zvíťazila Lenka Gazdová. Slalomovú
trať zlyžovalo všetkých 19 detí. Na záver sa konalo
krátke vyhodnotenie, s ktorým ochotne pomohla rodina
Halušková, ktorá zabezpečila pre každého účastníka
medailu a občerstvenie.
Dňa 1.3.2018 sa žiaci
zo 4.A zúčastnili praktickej ukážky Prvej
pomoci, ktorú im názorne predviedli študenti SZŠ z Liptovského Mikuláša. Na začiatku im bola predstavená
tzv. resuscitačná ﬁgurína, na ktorej si žiaci
mohli pod odborným dozorom vyskúšať prvú pomoc
pri dusení sa, ktoré spôsobí zablokovanie dýchacích
ciest cudzím predmetom.
V rámci mesiaca „Marec mesiac knihy“ v dňoch 12.
a 14.3.2018 navštívili žiaci I. stupňa našej školy
miestnu knižnicu. Našich prvákov čakal zaujímavý čas

pri napínavom a poučnom príbehu o Grufalovi a vtipnej
výmyselníčke myške. Pani knihovníčka A. Kustrová
mala pripravené ukážky z knihy aj pre starších druhákov o Guľkovi Bombuľkovi. Tretiaci si vypočuli príbeh
O dedkovi a repke, štvrtáci sa zas stretli s Osmijankom.
Účastníkmi cestnej premávky sú aj naši žiaci –
či už ako chodci alebo
ako cyklisti. O tom, ako
sa na cestách majú
správať, prišla žiakom
I. stupňa porozprávať
pani policajtka A. Poljaková v dňoch 16.2.
a 23.3.2018. Deti boli
poučené formou názorných ukážok, ako
bezpečne prechádzať cez cestu, presúvať sa po chodníku
a vozovke, na ktorej nie je chodník. Štvrtáci sa bližšie
zoznamovali s pravidlami pre cyklistov a dopravným
značením na cestách.
Naši najmenší žiaci – prváci – mali vzácnu návštevu.
Vo štvrtok 15.3.2018 ich prišli pozrieť predškoláci
z Materskej školy v Bobrovci. Prváci návštevníkov privítali a ukázali im, ako pekne už vedia pracovať so šlabikárom. Ukázali im niektoré písmenká a zaspievali
veselú anglickú pieseň. Predškoláci si mohli vyskúšať,
ako sa im sedí v školskej lavici. Zoznámili sa s ostatnými priestormi školy – počítačovou učebňou a telocvičňou.

Zvonenie na zvonici
Éra znovuzvonenia na Rakovici začala postavením
zvonice a zakúpením zvona, na ktorý prispeli divadelní
ochotníci. Bolo to pred Vianocami v roku 2001. Prvý na
ňom zazvonil hlavný majster stavby pán Ambróz Pieter.
Štedrý večer si vymienil zazvoniť pán Jozef
Palkovič a od toho dňa zvonil na zvonici pán Jozef
Olšovský.
Prešlo 16 rokov a zvonára si povolali zvoniť na
druhý svet. Zvoní sa však ďalej. Kľúč od zvonice
prevzala rodina Pikalová – pani Eva a pán Rudolf Pikala.
Prajeme im, aby veľa, veľa rokov zvonili v nedele a
sviatky na poludňajšie Anjelpána občanom aj náhodným turistom.
A. Olšovská
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Športové okienko

11. ročník Bokami Západných Tatier 2018

„Bokami Západných Tatier“ sú trojdňové preteky
dvojíc pod záštitou Slovenského horolezeckého spolku
JAMES. Tento rok to bol už 11. ročník podujatia, ktoré
nadväzuje na dlhoročnú tradíciu skialpinistických
pretekov v Západných Tatrách siahajúcu do začiatku 90.
rokov. Bokami ZT sú jediným viacdňovým a zároveň
najnáročnejším skialpinistickým pretekom v strednej
Európe a získali si renomé v širšom Európskom kontexte. Tento rok sa pretekov zúčastnilo 196 pretekárov
(98 dvojíc) z 11 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Nemecko, Bulharsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko,
Nórsko, Rumunsko, Veľká Británia).
Pre tento ročník si organizátori pripravili zmeny v organizácií podujatia. Posunuli prezentáciu na stredu večer a štart pretekov na štvrtok, pričom ostali 3 náročné
etapy so záverečným ceremoniálom v sobotu a novinkou bolo aj ukončenie podujatia v sobotu večer na
„afterparty“.
Centrum pretekov sa odohrávalo tento rok v Žiarskej
doline, kde boli pretekári ubytovaní a štarty s cielmi
jednotlivých etáp boli viacmenej na jednom mieste (po
minulé roky sa prechádzalo z jednej doliny do druhej
a pretekári mali so sebou len minimum vecí a náhradného materiálu). Organizátori si od toho sľubovali jednoduchšiu organizáciu podujatia a väčší komfort pretekárov.
Prvá etapa bola plánovaná so štartom v Žiarskej doline, ale prevažná časť etapy sa mala odohrávať na oravskej strane Západných Tatier. Napokon však matka príroda rozhodla inak, na Oravu sa nešlo kvôli zlej lavínovej situácii na hrebeňoch, kadiaľ mali pretekári prechádzať. Na rad prišiel alternatívny plán a prvá trošku skrátená etapa sa odohrávala v Žiarskej doline s parametrami
- I. etapa prevýšenie 1704 m, dĺžka 14,2 km.
Druhá etapa išla podľa pôvodného plánu so štartom
v Bobroveckej Vápenici, kde pretekári boli prevezení
autobusmi. Etapa s parametrami - II. etapa prevýšenie

2170 m, dĺžka 18,8 km bola situovaná v oblasti Červenca (Chata pod Náružím) a Sivého vrchu.
Tretia etapa kvôli prevažne zľadovatenému terénu sa
musela trošku zmeniť, ale tradičný prechod cez Tri kopy
bol zachovaný. Štart záverečnej etapy bol podobne ako
pri prvej etape v ústí Žiarskej doliny pri Medvedej štôlni.
Záverečná etapa mala parametre - III. etapa prevýšenie
2300 m, dĺžka 19 km.
Počasie bolo perfektné počas všetkých troch etáp,
zranenie žiadne a to bol hlavný dôvod úsmevu na tvárach všetkých zúčastnených. Od pretekárov nechýbali
pochvaly organizátorom a dodatky, že o rok sa vidíme
opäť...
Na záverečnej afterpárty v kultúrnom dome obce Žiar
bolo Oravskou vodou pokrstené najnovšie vydanie
mapy Západné Tatry – Roháče, ktoré sprevádzalo hudobné vystúpenie v podaní Dušana Triznu (Čega) a jeho
syna.

Bobrovec na Bokami Západných Tatier
Bobrovčania majú už tradične nenahraditeľné
zastúpenie na Bokami Západných Tatier. Bobroveckí
horolezci (HO James Bobrovec) sa podieľajú od začiatku na organizovaní tohto medzinárodného podujatia
v spolupráci so Skialpinistickým klubom Žiarska dolina
a TJ Roháče Zuberec. Obec Bobrovec tieto preteky
podporuje tiež od samotného začiatku a neoddeliteľnou
súčasťou Bokami je Chata pod Náružím. Tradíciou sa
stalo odovzdávanie cien víťazom starostami dotknutých
obcí, kde každý rok nechýba ani starosta obce Bobrovec
Ladislav Sedlák. Jedno z najväčších zastúpení na
pretekoch s vynikajúcimi výsledkami majú Bobroveckí
skialpinisti. Tento rok sa pretekov z Bobrovca zúčastnili:
Na treťom mieste v hlavnej kategórii sa umiestnil Lukáš Trizna (Skialp Bobrovec) s partnerom z Dolného
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Kubína Jurajom Laštíkom (skialpinista.sk), na 8. mieste
Tomáš Kello s Michalom Sekanom (Skialp Bobrovec), na 16. mieste Tomáš Kúcik (James Bobrovec)
s Michalom Joklom z Košíc, na 18. mieste Martin
Trizna (James Bobrovec) so Samom Triznom zo Smrečian, na 38. mieste medzi mužmi skončili Matúš Danko
pretekal v zmiešanej dvojici s Barborou Volajovou
(obaja Skialp Bobrovec), na 48. mieste sa umiestnili
Jakub Mikuláš a Jozef Červeň (obaja James Bobrovec), v ženských dvojiciach skončili na 4. mieste Simona Triznová (Skialp Bobrovec) s Laurou Vnenčákovou z Popradu, vo veteránoch sa umiestnili na
2. mieste Milan Madaj (HO James Bobrovec) s Milanom Pisarčíkom (skialpinista.sk).
Pretekári prešli celkovo počas troch dní 52 kilometrov a
nastúpali 6174 výškových metrov. Celkoví čas víťazov
bol 6 hod:51 min:13,9 sek
Poradie na prvých priečkach:

Za organizačný tím Bokami ZT - Michal Danko
viac info:
https://www.facebook.com/BokamiZT
https://www.instagram.com/bokamizapadnychtatier/
www.bokami.sk
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48. ročník Ceny Červenca
Športový klub Bobrovec – Lyžiarsky oddiel v spolupráci s obecným úradom a dobrovoľnými pomocníkmi pripravil a technicky zorganizoval v sobotu
10. marca 2018 pre našich občanov, milovníkov lyžovania a taktiež ostatnú športovú verejnosť 48. ročník
tradičného lyžiarskeho preteku o Cenu Červenca
a pre víťaza pripravený putovný pohár starostu obce.
Taktiež už tradičnou súťažou Detský lyžiarsky pretek
v obrovskom slalome a Detská lopárová show v snehovom tobogáne. Celé sa to odohralo na svahoch Veľkej Kopy. Počasie v daný deň nebolo priaznivé, z rána
snežilo a k tomu sa pridala aj hmla s teplotou okolo
+2 ͦ C. 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.
48. ročník Ceny Červenca – na štart sa postavilo 41
pretekárov v ôsmich kategóriách:

Kategória snowboard:
1. miesto Walter Šinko, Lipt. Mikuláš- Ondrašová
2. miesto Samuel Polomčák, Bobrovec
Celkovým víťazom 48. ročníka Ceny Červenca
o Putovný pohár starostu Obce Bobrovec
sa stal Ján Kello z LO Bobrovec.

Kategória juniorky:
1. miesto Kristína Partelová, Bobrovec

Detský lyžiarsky pretek (v obrovskom slalome pre deti
do 15 rokov) o Putovný pohár Lyžiarskeho oddielu
Športového klubu Bobrovec. Na štarte sme privítali 17
pretekárov v štyroch kategóriách:

Kategória juniori:
1. miesto Martin Danko, Jalovec
2. miesto Peter Fašiang ml., Bobrovec
3. miesto Matej Makovský, Bobrovec

Kategória dievčatá 2009-2007:
1. miesto Kristína Kyzeková, Bobrovec
2. miesto Kristína Rusinová, Bobrovec
3. miesto Hanka Hartiníková, Plavecký Mikuláš

Kategória ženy do 35 rokov:
1. miesto Michaela Antošková, Smrečany
2. miesto Barbora Volajová, SKI ALP Bobrovec
3. miesto Klaudia Raková, LO Bobrovec

Kategória chlapci 2009-2007:
1. miesto Dávid Fáber, Bobrovec
2. miesto Martin Sekan, Bobrovec
3. miesto Samuel Zich, Liptovský Mikuláš

Kategória ženy nad 35 rokov:
1. miesto Zuzana Kráľová, Liptovský Mikuláš
2. miesto Eva Danková, Jalovec
3. miesto Oľga Táboryová, Bobrovec

Kategória dievčatá 2006-2003:
1. miesto Dominika Kellová, L. Mikuláš-Ondrašová
2. miesto Karolína Frianová, Bobrovec
3.miesto Alžbeta Balážová, Bobrovec

Kategória muži do 35 rokov:
1. miesto Vladimír Sekan ml, LO Bobrovec
2. miesto Michal Sekan, Bobrovec
3. miesto Ľubomír Žemba, TJ Družba SmrečanyŽiar

Kategória chlapci 2006-2003:
1. miesto Adam Danko, Jalovec
2. miesto Filip Kello, Bobrovec
3. miesto Vratislav Hartiník, Plavecký Mikuláš

Kategória muži do 50 rokov:
1. miesto Peter Fašiang st., Bobrovec
2. miesto Filip Kyzek, Bobrovec
3. miesto Miroslav Dolog, Bobrovec
Kategória muži nad 50 rokov:
1. miesto Ján Kello, LO Bobrovec
2. miesto Karol Kello, Bobrovec
3. miesto Zdeno Danko, Jalovec

Celkovou víťazkou a držiteľkou Putovného pohára
Lyžiarskeho oddielu Športového klubu Bobrovec
sa stala Dominika Kellová z Liptovského MikulášaOndrašovej.
Detská lopárová show, pretek škôlkárov a školopovinných detí na lopároch v tobogáne. Na štarte sa
predstavilo spolu 20 detí v troch kategóriách. Svoju
všestrannosť navyše preukázalo 9 detí účasťou v
obidvoch pretekoch, lopáre + obrovský slalom.
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Valentínsky turnaj

V troch kategóriách boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
Kategória škôlkari:
1. miesto Nikolka Ježová, Liptovský Mikuláš
2. miesto Tobiáš Garb, Bobrovec
3. miesto Ondrej Kyzek, Bobrovec
Kategória 1.-3. roč. ZŠ:
1. miesto Lucia Rusinová, Bobrovec
2. miesto Samuel Zich, Liptovský Mikuláš
3. miesto Veronika Beťková, Bobrovec

Milí naši občania, možno ste ani nepostrehli, ale
v našej obci je možnosť hrávať aj bedminton. Je to zatiaľ
klub nenápadný, ale funguje a ak by ste mali záujem
zaspomínať si na mladé časy a máte chuť hrávať , bližšie
informácie môžete získať u Janka Šarmíra, Bobrovec.
V nedeľu 11 - teho februára 2018 sa v našej telocvični konal ,,Valentínsky turnaj“ v zmiešaných štvorhrách
pre všetkých priaznivcov bedmintonu (registrovaných
aj neregistrovaných, trénovaných aj netrénovaných,...).
Na jednej strane kurtu stojí 1chlap a 1žena - a nemusia
byť ani zamilovaní. Samozrejme na druhej strane tak
isto.
Výsledok turnaja:
1. pár Dolný Kubín
2. pár Bobrovec + Liptovský Mikuláš
3. pár Liptovský Mikuláš

Kategória 4.-9. roč. ZŠ:
1. miesto Rebeka Kmeč, Bobrovec
2. miesto Miriam Struhárová, Liptovský Mikuláš
3. miesto Damián Rak, Bobrovec
Spolu sa teda na štarte všetkých súťažných disciplín
predstavilo 78 pretekárov v 15 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 nie moc priaznivé počasie. Tí,
čo vyšli do Červenca a podporili naše snaženie a snaženie pretekárov, vytvorili výbornú atmosféru počas
celej akcie. Veľmi sa tešíme hojnému počtu pretekárov,
je to najviac za posledných desať rokov.
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.

Pranostiky:
- Búrky v apríli zvestujú mokré leto.
- Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk
(4. máj)
- Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

Viete že...

Zrnko múdrosti:
Mladosť sa živí snívaním, staroba spomienkami.
ŽIDOVSKÉ PRÍSLOVIE

...pred 730 rokmi (1288) kráľ Ladislav IV. župana
Bogomíra potvrdil za bobroveckého Šľachtica.
...pred 55 rokmi (1963) bola dokončená stavba novej
základnej školy.
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FUTBAL
Vážení čitatelia, predkladáme Vám rozpis zápasov našich futbalových mužstiev v jarnej časti ročníka 2017/2018

V máji budú hrať naši žiaci a prípravkári zápasy o majstra Liptovského futbalového zväzu okresov
Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Rozlosovanie bude urobené podla umiestnenia týchto mužstiev
k 30.4.2018.
Tiež by sme chceli informovať cetných čitateľov o možnosti poskytnutia 2% zaplatenej dane z príjmov
FO, kedže náš klub je zaregistrovaný ako jej prijímateľ. Tlačivo je na stránke OU Bobrovec.

Záhradkári bilancovali
V marci sa začína záhradkárska sezóna, preto sa
treba obzrieť za uplynulým rokom a vyhodnotiť činnosť
záhradkárov.
Stalo sa tak 18.marca. Na výročnej schôdzi sme
privítali vzácnych hostí – predsedu OV SZZ v Nitre
pána Petra Farkaša, predsedu ZO SZZ v Rumanovej
pána Františka Horníka (roky bol chatárom u nás na
Priemstave), za OV SZZ v Liptovskom Mikuláši pána
Ošku. Mimoriadne medzi nás zavítal pán ing. Ľudovít
Urbanovský.

Okrem hodnotenia bohatej činnosti sa navrhol a
schvaľoval plán na rok 2018. ZO Slovenského zväzu
záhradkárov v Rumanovej má záujem o družobnú
spoluprácu so ZO SZZ v Bobrovci. Ukázalo sa, že je to
obojstranné. Výmena skúseností obohatí záhradkárske
snaženie. Ing. Urbanovský ponúkol na zakúpenie sadbu
zemiakov, tiež hnojivá, pre záhradkárov, ale aj občanov
podľa potreby.
Rok 2018 je pre nás významný, nakoľko oslávime
60. výročie založenia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Bobrovci. Pripravuje sa
niekoľko podujatí. Prajeme si úrodný a požehnaný rok.
A. Olšovská
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Matrika

Pozvánka

Narodili sa:
január 2018

- Oliver Štefček
- Michaela Kunová

marec 2018

- Lenka Frianová
- Daniel Majerník

BOBROVECKÁ KORČUĽA

Opustili nás:
február 2018

marec 2018

Obec Bobrovec v spolupráci s ŠK Skialp Bobrovec
pozýva na
V. ročník pretekov na kolieskových korčuliach

- Jozef Olšovský, 77-ročný
- Ján Uram, 81-ročný
- Vladimír Šeliga, 86-ročný
- Peter Beláni, 65-ročný
- Anna Frianová, 76-ročná
- Anna Blahunková, 86-ročná

Blahoželáme:
Blahoželáme:
Anne Holubovej k 88. výročiu narodenia
Vlaste Márii Spilej k 87. výročiu narodenia
Márii Fašiangovej k 87. výročiu narodenia
Božene Šeligovej k 87. výročiu narodenia
Antónovi Fašiangovi k 87. výročiu narodenia
Ružene Droppovej k 86. výročiu narodenia
Vladimírovi Kunovi k 86. výročiu narodenia
Jozefovi Škorupovi k 86. výročiu narodenia
Márii Frianovej k 75. výročiu narodenia
Jozefovi Machajovi k 75. výročiu narodenia
Miloslavovi Kellovi k 70. výročiu narodenia
Milanovi Hitkovi k 70. výročiu narodenia
Želmíre Dzurecovej k 70. výročiu narodenia
Anne Spilej k 70. výročiu narodenia
Miroslavovi Štofčíkovi k 70. výročiu narodenia
Elene Bullovej k 70. výročiu narodenia
Eve Pikalovej k 70. výročiu narodenia

Evidencia obyvateľov

Pozvánka
Dňa 13.5.2018 o 14:00 hod. si naše mamičky,
staré matky a krstné mamy pripomenú sviatok.
V Kultúrnom dome v Bobrovci pripravujeme
pri tejto príležitosti slávnostný program,
v ktorom vystúpia deti z MŠ a ZŠ,
na ktorý zároveň pozývame aj širokú verejnosť.

Miesto: ulica Dolné a Horné sklady
Termín: 2.6.2018
Štart: 10. 00 hod., Dolné sklady
Prezentácia: 9.15 hod. Dolné sklady č. domu 434
Vyhodnotenie: po ukončení pretekov pred Obecným úradom
Kategórie:
I. do 6 rokov
zmiešaná
100 m
II. 6 – 10 rokov
dievčatá, chlapci
300 m
III. 10 – 14 rokov
dievčatá, chlapci
500 m
IV. 14 – 18 rokov
dievčatá, chlapci
1 000 m
V. 18 – 50 rokov
ženy, muži
1 000 m
VI. nad 50 rokov
ženy, muži
1 000 m
Podmienky účasti:
- obyvatelia obcí Bobrovec, Jalovec, Trstené, Pavlova
Ves, Bobrovček, Liptovské Beharovce a deti
navštevujúce ZŠ Bobrovec – štartovné zadarmo
- ostatní účastníci – štartovné 10 €
- štart na vlastnú zodpovednosť
- kategórie I. – III. povinná prilba a chrániče na ruky
(lakte, zápästia) a kolená
- kategórie IV. – VI. doporučená prilba
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Pozvánka
...slávnostné otvorenie salašníckej sezóny Bačova cesta 2018
na salaši Pastierska a symbolické „odomknutie“ lúk a pasienkov v Bobroveckej doline...

salaš Pastierska

tradície liptovského ovčiarstva
www.bacovacesta.sk

www. ppsbobrovec.sk

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:
27. mája 2018 - na Ivety (nedeľa 13,00 hod. )
X. ročník
•
•
•
•
•
•

vystúpenie regionálnych folklórnych súborov
ochutnávka tradičných ovčiarskych špecialít (syr, bryndza, baraní guláš ...)
prezentácia tradičných ovčiarskych zvykov a súťaží
tradičná ovčiarska tombola – I. cena ( prekvapenie)
trh remeselníkov z Bobrovca
Majstrovstvá Bobroveckej doliny v plieskaní pastierskym bičom - VII. ročník
(o putovný pastiersky bič )
Na salaši Pastierska v Bobroveckej doline si môžete oddýchnuť, vidieť a ochutnať 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
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