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Čas Vianoc

Príhovor starosta
Milí spoluobčania,
čas, ten čo už nám odpradávna stále pravidelne plynie, no
pri veľkom množstve našich povinností máme pocit,
akoby plynul príliš rýchlo. Vzácne chvíle so svojimi
blízkymi, priateľmi nám unikajú a my v návale svojich
povinností často prestávame vnímať svoje okolie. No
potom prídu najkrajšie sviatky v roku, Vianoce, ktoré
jediné dokážu spomaliť naše životné tempo a pripomenúť
nám hodnoty života a všetkého okolo nás. Vtedy ničím
nezaťažení a s láskou v srdci si povieme: „Znova po roku je
tu opäť čas Vianoc“. Je to sviatok, kde láska, obetavosť,
úcta, pokoj, porozumenie nie sú iba slová. V tomto období
význam týchto slov pretavujeme do našich činov a v duchu
si želáme, aby to v nás zostalo po celý rok. Vieme sa tešiť
z každej maličkosti, nežnosti a úprimného úsmevu. Všetko
to dobré čo rozdávame aj dostávame.
Vianoce. Jediný zo sviatkov, počas ktorých aj veľké
vzdialenosti, ktoré nás delia od našich najbližších, sa nám
zdajú krátke.Veľmi sa tešíme, keď môžeme prežiť tieto
krásne chvíle spolu so svojimi najbližšími. Domov nám
dáva znova a znova prežívať to čaro Vianoc, ktoré sme
prežívali v detstve. Príprava na Vianoce, Štedrý večer,
koledy a celá tá atmosféra je pre nás vždy nezabudnuteľná.
Želajme si, aby v túto sviatočnú chvíľu nikto nebol sám.
V prežívaní vianočnej atmosféry, návštev svojich príbuzných, rodiny, priateľov a známych, rôznych kultúrnych
podujatí budeme opäť stáť na prahu nového roku. Bol ten
práve končiaci taký aký sme si priali? Je dobré sa v tomto
čase pozastaviť a obzrieť späť. Šťastní sú tí, čo môžu
povedať: „Nás postretlo iba to krásne a vzácne. Narodilo sa
nám naše dieťa, máme prváčika, je tu stužková, prvé
zamestnanie, svadba, ...“. No boli aj smutné chvíle, ktoré
by sme bez pomoci najbližších ťažko zvládli. A vtedy si
želáme, aby prichádzajúci rok bol lepší a krajší.
Nech je pre nás všetkých nový rok 2017 tým rokom
lepším a krajším. Aby to malo podobu pevného zdravia,
úspechov v osobnom ale aj pracovnom živote, v medziľudských vzťahoch a vo vzájomnej úcte.
Milí spoluobčania,
nech čaro Vianoc v nás umocní tie najvzácnejšie
ľudské cnosti čo človek môže mať a nech nás doprevádzajú
v našich vzťahoch, skutkoch po celý rok 2017.

Váš starosta

Vianoce, čas radosti.
čas rodiny,
čas stromčekov
a jasličiek.
Výnimočný čas,
ktorý prebúdza dieťa v nás.
Túžiace po daroch
nevídanej ceny,
po láske, šťastí,
dobrote srdca,
po pokoji v súžení.
A.O.

Narodenie pána
"Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán." To sú slová, ktoré
zaznievajú v našich chrámoch počas vianočného
obdobia.
Anjel rozpráva o radosti. Je to radosť z toho, že Boh sa
vo svojej nekonečnej láske zmiloval nad nami a poslal
nám svojho milovaného Syna, aby nás vyslobodil z moci
zla, hriechu a priviedol naspäť k Bohu.
Táto radosť nesmie zostať iba pri slávení vianočných
slávnosti v kostole, ale mala by vstúpiť do našich duší, do
našich rodín. Veď je určená pre nás, aby nás mohla
naplniť a oživiť. Chýba nám takáto radosť. Aj keď
pozorujeme svet okolo nás, nájdeme veľa dôvodov na
znechutenie, prípadne smútok. Potrebujeme pravú
radosť. Radosť, ktorá nepopiera hriech, ale nás z neho
vyslobodzuje, ktorá neskrýva smútok, ale ho lieči, ktorá
neutlmuje bolesť, ale ju odstraňuje, ktorá neodsúva
problém, ale ho rieši.
Čím je dážď pre vyprahnutú zem, tým je pravá radosť
pre dušu človeka. Toto je ozajstná radosť Vianoc z
príchodu Božieho Syna, Ježiša Krista. On je pripravený
vždy sa s ňou podeliť s každým, kto ho úprimne príjme.
Povzbudení týmito slovami, aj my ho prijmime do
svojich sŕdc - do svojho života, nech ho žijeme
kdekoľvek a s kýmkoľvek. Nech jeho blízkosť Vás
prenikne láskou, radosťou a pokojom nielen v tieto
vianočné dni, ale i po celý nastávajúci nový rok.
Vdp. M. Marlenga
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Albín Rak
Pán Albín Rak - rodák z Bobrovca sa 27. 10. 2016
dožil úctyhodných 90 rokov. Toho času žije v Liptovskom
Hrádku. Základnú školu navštevoval v Bobrovci, strednú
v Liptovskom Mikuláši. Popri zamestnaní vyštudoval
Priemyselnú školu grafickú v Prahe. V rokoch 1945 1950 pracoval ako poštový úradník, od roku 1950 - 1957
ako účtovník podniku Tlačiarne SNP V Liptovskom Mikuláši, neskôr ako riaditeľ podniku a prácu ukončil ako
vedúci ekonóm podniku v roku 1987.
Jeho záľubou je okrem iného hudba a literatúra.
Hrával v dychových hudbách v Bobrovci, Martine, v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1955 - 1980 hrával v tanečných kapelách. V súčasnosti sa stále zaujíma o kultúru.
V roku 1955 prevzal funkciu predsedu Osvetovej besedy, čím oživil kultúrnu činnosť v obci. V roku 1957
začal vydávať obecné noviny "Ozvena z Bobrovca", ktorých vydavateľom bola OB pri MNV Bobrovec.
Od mladosti je milovníkom poézie. Sám začal tvoriť
v čase dospievania. Popri zamestnaní sa zoznámil a spriatelil so spisovateľmi Dr. I. Stodolom, J. Poničanom,
V. Reiselom a T. H. Florinom. V roku 1999 vydal vlastným nákladom zbierku básní " Pre teba".
Pri príležitosti jeho krásneho životného výročia mu
prajeme veľa zdravia, radosti, lásky a šťastia.
Z jeho zbierky básní pre všetkých čitateľov vyberám báseň Čas žitia.

Sv. Hubert
Pred vstupom do doliny ste si mnohí všimli novopostavenú kaplnku, v ktorej je umiestnená socha sv. Hubert.
S myšlienkou postaviť Božie muky tomuto svätcovi prišli
dvaja členovia PZ Ráztoka. Kaplnku so sochou darovalo
toto združenie farnosti Bobrovec ako vďaku Bohu zato,
že dal človeku prírodu, ktorú môže nie len využívať, ale aj
obdivovať.
V nedeľu 6. 11. 2016 ju Vdp. Michal Marlenga požehnal v sprievode poľovníckeho združenia Ráztoka.
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ČAS ŽITIA
Čas odvial roky mladosti,
len spomienky na ne zostali,
boli to chvíle plné radosti,
keď ako deti sme sa hrávali.
Jar žitia nášho sa vytratila,
leto prišlo ako vítaný hosť,
láska, ktorá nás zachvátila,
priniesla radosť, aj útrap dosť.
Ale život pekný sme žili,
zo zdarných detí radosť máme,
veď po nich sme vždy túžili,
dnes sa už s vnúčatkami hráme.
Rokov pribudlo, nás privítala chladná jeseň,
na našej hlave zabelel sa vlas,
mladosti našej v spomienkach ozýva sa pieseň,
aby sme žili ďalej život plný krás.
Farebná jeseň ustúpi zime,
príroda oddá sa tichému spánku,
absolventi žitia o mladosti sníme,
keď sa čas naplní, pošlú nám pozvánku.

neter Zita Fašiangová
Podľa legendy o živote samotného sv. Huberta, patróna poľovníkov, od rannej mladosti až po jeho premenu
v mnohom jeho život pripomína niektorých ľudí dnešnej
doby. Predovšetkým v tom, že človek sa správa k prírode
devastačne a samotná príroda všetko len mlčky znáša
a čaká, kedy mnohé prečiny voči nej, raz jedným úderom
rázne zmení tak, ako sa stalo aj u sv. Huberta. Možno
práve preto je sv. Hubert patrón poľovníkov, aby každý v
sebe našiel lásku a porozumenie nielen k prírode, ale aj k
ostatným ľuďom a taktiež mieru vo využívaní odmien,
ktoré nám príroda poskytuje.
T.H.
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Spomienka
,,Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.“
Poslednú októbrovú sobotu naša obec a farnosť
okrem iného prežívala aj spomienkou na kňaza
Bohuslava Pikalu, ktorý bol pred 65. rokmi zaistený,
následne uväznený a odsúdený na dlhoročné väzenie.
Konfederácia politických väzňov Slovenska totiž pripravila na tento deň spomienku na nespravodlivo
väznených ľudí komunistickým režimom na Slovensku.
Program sa začal slávením svätej omše najmä za
Bohuslava Pikalu, ale aj ostatných politických väzňoch.
Pri príprave programu sme sa dohodli, že svätú omšu mal
sláviť iný kňaz. Taký, ktorý pomerne dobre poznal
vtedajšie pomery na Slovensku. Ja som len končil
štúdium na základnej škole, o komunizme a jeho obetiach
som sa dozvedúval len postupne a oveľa neskôr. Preto
som chcel byť prítomný na svätej omši, ale nechcel som o
tom rozprávať. Bolo mi povedané, že pri oltári budem
ako kňaz sám.
Pár týždňov pred tým nám pani Anna Šeďová, sestra
kňaza Bohuslava Pikalu, darovala do archívu farského
úradu knihy s jeho myšlienkami a kázňami. V jednej z
týchto kníh ďakoval Bohuslav Pánu Ježišovi a Panne

Márii za dar kňazstva. A mne prišlo vhodné, aby jeho
slová zazneli pri tejto svätej omši. Spoločne sme teda
odslúžili svätú omšu. A po nej sa v družnej atmosfére
spoločne rozprávali pred kostolom. Zúčastnení politickí
väzni spolu so svojimi blízkymi sa odobrali ku Kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie na Vápenicu, kde sa pomodlili pri Bohuslavovom hrobe. Po tomto pietnom akte
sa pán starosta s nimi stretol na malom občerstvení v
Kultúrnom dome v Bobrovci, odkial pokračovali do
Liptovského Trnovca.
Vdp. M. Marlenga

Zomrela bývalá novinárka a spisovateľka Oľga Slušná
Vo veku 93 rokov zomrela v utorok 1. novembra 2016
bývalá novinárka JUDr. Oľga Slušná, rodená Miškovská,
ktorá bola dlhoročnou redaktorkou Československej
tlačovej kancelárie, zakladateľkou encyklopedického
časopisu Pyramída, členkou Slovenského syndikátu
novinárov a autorkou troch kníh.
Po promócii začínala ako právnička v Národnej
poisťovni a v Kovorobných závodoch. Neskôr nastúpila do
Československej tlačovej kancelárie, kde pracovala vyše
33 rokov ako redaktorka. V rámci svojho zamestnania
zostavila prvú slovenskú publikáciu Kto je kto na
Slovensku, ktorej celý náklad dala však Štátna bezpečnosť
spáliť, nakoľko sa v nej nachádzali aj mená významných
ľudí, ktorí po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do
Československa z republiky emigrovali. V roku 1971
založila encyklopedický časopis PYRAMÍDA a bola jeho
šéfredaktorkou až do čias, kým ho neprebralo iné
vydavateľstvo. Popri práci v agentúre a výchove svojich
piatich detí sa venovala písaniu fejtónov, humorných i
kritických poviedok a životných príbehov do viacerých
printových médií ako boli dnes už neexistujúce tituly
Večerník či Roháč. Zostavila aj dva scenáre realizovaných
televíznych večerníčkov pre deti. V dôchodkovom veku
pracovala ako jazyková redaktorka v denníku Národná

obroda či časopise Verejná správa. Doktorka Oľga Slušná
sa narodila 8. októbra 1923 v Košiciach, kde jej strýko
Július Kustra založil prvé slovenské kníhkupectvo a práve
životné príbehy rodiny jej starých rodičov - Petra a Anny
Kustrovcov sa stali inšpiráciou k napísaniu knihy Mamina
modlitba, na ktorú neskôr nadviazala voľným pokračovaním nazvaným Dcérina láska – kronika skutočného života.
Práve za tieto publikácie, v ktorých boli spomínané aj
príbehy bobroveckých murárov, ktorí kedysi pomáhali
stavať Budapešť ako aj vrelý vzťah k obci a šírenie jej
dobrého mena získala v roku 2007 čestné občianstvo obce
Bobrovec, kde si priala byť aj pochovaná.
Vnuk Roman Slušný
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Nadežda Hejná
Uplynulo 50 rokov od uskutočnenia významnej kultúrno-spoločenskej udalosti – výjazdu Krajového divadla
z Martina, ktoré odohralo v našom KD divadelné
predstavenie. Zahrali hru P. Zvona: ,,Tanec nad plačom”.
V hre účinkovala v hlavnej úlohe vnučka bobroveckého
rodáka Ambra Pietora, herečka národná umelkyňa, pani
Nadežda Pietorová-Hejná v réžii jeho pravnuka Miloša
Pietora mladšieho.
Akcia sa uskutočnila z podnetu MO Matice slovenskej a vyšších matičných orgánov, zásluhou jej predsedu
nebohého pána učiteľa Václava Holuba, z príležitosti
pietnej úcty a spomienky na 60 rokov od smrti Ambra
Pietora, národovca, novinára a redaktora Národného
hlásnika a Národných novín /1843-1906/.
Z tejto príležitosti udelilo predstavenstvo obce /DO
KSS a MNV/ pani Nadi Hejnej /tak ju všetci volali/
čestné občianstvo obce Bobrovec. Stalo sa tak po prvý
raz dňa 26. 11. 1968 v obradnej miestnosti obecného domu.
Pri spomienke na túto udalosť,, chcem bližšie oboznámiť čitateľov Ozveny /najmä mladších/ so stručným životopisom našej prvej čestnej občianky, pani Nadi
Hejnej.
Naďka Pietorová sa narodila v Martine 6. októbra
1906 a o šesť rokov tam začala chodiť do evanjelickej
,,polgárky“ (Ľudovej školy) i keď bola katolíčka. V Martine tam vtedy chodili všetky deti roduverných Slovákov ,
bez rozdielu vyznania. Tu ako 7-ročná prvý krát vystúpila na javisko (bínu). Jej rodičia, Miloš Pietor starší a
matka Mária Pietorová rodená Ivanková, boli amatérskymi hercami, tiež aj jej staršia sestra Anna. Podnecovaná rodičmi a učiteľmi, pokračovala v hraní i ako žiačka
meštianky, aj ako študentka martinskej Obchodnej
akadémie, kde v roku 1925 zmaturovala.
Po prvých divadelných úspechoch začala uvažovať
o štúdiu herectva na pražskom konzervatóriu. Od tohto
úmyslu ju odrádzalo konzervatívne okolie, ktoré herectvo

Darovanie krvi je darom života!
Ľudská krv je nenahraditeľná, a preto sa považuje za
najvzácnejšiu tekutinu.
Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože
môže zmeniť, respektíve zvrátiť osud iného človeka a
zachrániť mu život. Tejto životodarnej tekutiny nikdy nie
je dosť. Preto sa chceme aj prostredníctvon novín poďakovať aj našim občanom, ktorí sa rozhodli aj v tomto roku
Ďakujeme
prispieť k záchrane životov.
Balážová Barbora
Blaščík Lukáš
Brestovská Zuzana Ing.
Daniš Tomáš

Fáber Anton
Fašiang Tomáš
Fendek František
Fendek Juraj

považovalo za komediantstvo, z ktorého sa nedá vyžiť
a slušnému dievčaťu neprináležalo stať sa herečkou.
Nakoniec Naďa predsa odišla pokračovať v štúdiu do
Prahy avšak nie herectvo, ale Vysokú školu obchodnú.
V Prahe hrávala divadlá v rámci Spolku slovenských
študentov Detvan.
Po roku štúdia na VŠO, ktoré ju nebavilo sa vrátila do
Martina. Zamestnala sa ako sekretárka v Ústredí slovenských ochotníckych divadiel v Martine. Tu robila za
málo peňazí všetky administratívne práce. Ďalej hrávala
v ochotníckych divadlách a v spolkoch. Do roku 1944
vytvorila viac ako 150 postáv. Získať angažmán v profesionálnom divadle sa jej nepodarilo, nemala odborné
vzdelanie.
V tomto čase sa zoznámila s profesorom martinskej
obchodnej akadémie, pánom Viktorom Hejným, ktorý
bol nadšeným divadelníkom. Stal sa jej manželom a trvalou oporou v jej kariere. Počali a vychovali 2 deti - dvoch
synov.
Počas 2. Svetovej vojny v roku 1944 bola spoluzakladateľkou Slovenského komorného divadla v Martine.
Po vypuknutí SNP ako roduverná vlastenka odišla do
Banskej Bystrice, kde sa stala hlásateľkou Slobodného
slovenského vysielača. Po vojne nasledovala manžela do
Prahy , kde žila 3 roky. Do Martina sa vrátili v lete 1948.
Odvtedy až do odchodu do dôchodku bola členkou profesionálneho divadla v Martine. Spolupracovala s rozhlasom, televíziou a účinkovala vo viacerých slovenských
filmoch.
Zomrela 7. 2. 1994, pochovaná je spolu s manželom
na Národnom cintroríne, kde za svojho života prechádzala pomedzi hroby známych slovenských dejateľov a v duchu sa s nimi zhovárala.
Tam sníva svoj večný sen ,,martinská divadelná víla“
a prvá občianka Bobrovca.
Česť jej pamiatke.
Miroslav Kornalský
Frian Dávid
Gajancová Martina MUDr.
Gajanec Tomáš
Garb Šimon
Garbová Soňa
Gazda Dušan
Greško Vladimír
Hollá Veronika
Hollý Štefan
Hudec Peter
Hudecová Lenka
Kováč Tomáš
Lehotský Martin
Lehotský Michal
Lisá Božena
Lisý Branislav
Lisý Jakub

Lisý Miroslav
Lisý Pavel
Partelová Mária
Partelová Martina MUDr.
Perašínová Renáta
Pieter Matúš
Pieterová Daniela
Pikala Juraj
Pikala Pavel
Pišúth Michal
Roth Peter
Rusinová Katarína
Sekan Vladimír
Šeďo Martin
Šúlek Marek
Šúleková Dušana
Teniaková Simona Redakcia
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Martinské svetielko
Stalo sa už našou niekoľkoročnou tradíciou, že
v predvečer sviatku svätého Martina sa stretnú deti,
rodičia, blízki na nádvorí materskej školy držiac v dlaniach lampášiky od výmyslu sveta. Každý rok žasneme
nad tvorivosťou a nápaditosťou pri ich tvorení a
výzdobe. Rovnako cítime vďačnosť aj za tie „už hotové“. Uvedomujeme si, že rovnako aj tie boli chystané
so snahou podporiť krásnu myšlienku, ktorú táto
tradícia v sebe ukrýva. A to, rozniesť teplo a lásku do
ulíc našej obce, našim priateľom, známym aj tým
neznámym. Byť takým svetlom, ako bol svätý Martin.
Každý rok, nás pri napĺňaní tejto idey sprevádza aj
pán Martin Krajči z Trsteného zo svojim krásnym
bielym koňom menom Borat. A rovnako každý rok na
nás na konci nášho „svetlonosenia“ čakajú tradičné

makové rožky, ktoré nám zabezpečuje pán starosta
a obecný úrad.
Dovoľte nám preto, ešte raz poďakovať všetkým,
ktorí nás podporili svojou účasťou v sprievode, pozdravením pri bránach svojich domovov, zapálenými
svetielkami v oknách, alebo na nás len mysleli.
Ďakujeme Danke Grajkovej za čítaný komentár a
spoluprácu pri príprave Martinského svetielka, Vladkovi Moravčíkovi za ozvučenie a ešte raz veľké
ĎAKUJEM posielame pánovi Krajčimu a pánovi
starostovi.
Tento rok bol poznačený zvýšenou chorobnosťou,
preto veríme, že prianie dobrého zdravia, ktoré sme
spolu s inými želaniami poslali do neba s lampiónom
šťastia sa naplní.
Kolektív Materskej školy Bobrovec.

Oznam pre občanov na rok 2017
Oznamujeme občanom, u ktorých došlo v priebehu roka 2016 k zmene vlastníctva nehnuteľnosti
(kúpa, predaj, dedenie, darovanie, zmena výmery pozemku, vydané stavebné povolenie, kolaudácia),
aby podali nové (čiastkové) priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2017.
Občania, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti a priznávajú daň z nehnuteľnosti a v roku 2016 dovŕšili
alebo v roku 2017 dovŕšia vek 70 rokov, alebo sú držiteľmi preukazu ZŤP, aby si požiadali o
poskytnutie zľavy z nehnuteľnosti (rodinný dom, byt). 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 2017.
Zároveň oznamujeme občanom (študentom ubytovaným mimo trvalého pobytu, pracujúcim a
prechodne ubytovaným mimo územia obce, alebo sú v zahraničí), ktorí v roku 2017 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 2017.
V prípade, nepredloženia požadovaných dokladov do uvedeného termínu, úľavy nebudú poskytnuté.
G.O.

Vianočné pranostiky:

Viete že ...

- Koľko sa ukáže sneh pred Vianocami, toľko bude trvať
po Vianociach.
- Jasné Vianoce, mnoho vína a ovocia.

...z roku 1861 pochádza pečať Bobrovca s legendou:
Szabadalmas város – Výsadné mesto

Zrnko múdrosti:
Ľudia sú ako zvony uliate z rôznych kovov, v každom
z nich je i vzácny kov.

Vianočná
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Uvítanie detí

Radosť z výstavy

V popoludňajších hodinách 4. novembra 2016 sa
obecným úradom ozýval veselý džavot dvanástich detí a
rodičia nedočkavo očakávali chvíľu, kedy sa ich ratolesti
stanú oficiálne občanmi našej obce Bobrovec. Všetkých
prítomných privítal starosta obce , ktorý sa prítomným
prihovoril a vyzdvihol radosť, akou sú tí najmenší pre
rodičov, starých rodičov a pre obec, pretože sú signálom
rastu obce a chuti rodičov vychovávať svoje deti práve tu
Slávnosť bola popretkávaná krásnymi slovami, básňami
v podaní Sarky Grajkovej, detí z Materskej školy
Bobruška pod vedením pani učiteliek a tónmi hudby od
Terezky Buntovej a Tadeáška Blahunku.
D.G.

Prvé dva dni októbra sa niesli v znamení – Výstavy
ovocia a zeleniny. Na vydarenom podujatí sa podielali
záhradkári, zamestnanci OÚ a členky kultúrnej komisie.
25 vystavovateľov z radov ZO SZZ a občanov obce
prinieslo 125 exponátov. Na výstavu prišlo cca 350
návštevníkov, ktorí dávali hlasy na ocenenie „Najkrajší
muškát“. Prvé miesto z deviatych získala zmes muškátov
Anny Kojšovej. Zo ZO Slovenského zväzu záhradkárov
v Bobrovci bolo ocenených 6 exponátov a 3 kolekcie ovocia a zeleniny. Jedným zo sponzorov bola aj Podtatranská
poľnohospodárska spoločnosť. Ich ceny patrili najproduktívnejším vystavovateľom.
Pred otvorením výstavy prebehla súťaž v aranžovaní,
ktorej sa mimoriadne zúčastnilo 16 súťažiacich. Ich výtvory videli návštevníci v sobotu, nedeľu a v pondelok sa
na ne aj na celú výstavu prišli pozrieť žiaci zo ZŠ a MŠ.
Ceny za aranžovanie aj a za „Najchutnejšiu kaceru“,
ktorou bola vyhlásená kacera Marty Wagnerovej, venoval
Obecný úrad v Bobrovci.
Už tradične v nedeľu popoludní na výstave vyhrávala
dychová hudba a k jej spestreniu prispeli stánky ľudových
umelcov obce. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k jej
zdarnému priebehu.
Anna Olšovská

Koledovanie 2016
Opäť prichádzajú sviatky
radosti, lásky a pokoja a
s týmto posolstvom pôjdu
aj deti s Dobrou novinou.
Koledovať sa bude
26. decembra 2016
so začiatkom
o 13:00 hod.

Poďakovanie
Každú nedeľu a sviatok na pravé poludnie zaznie na
Rakovici zvon. Od zavesenia zvona v zvonici na ňom
zvoní pán Jozef Olšovský. Ďakujeme mu za krásny zvuk
zvona a za jeho bezplatnú obetavú službu.
Redakcia

Vďaka vám,
členovia Spevácko-tanečnej skupiny Jednoty dôchodcov, za milé vystúpenia a reprezentáciu obce.
Pripravili ste a iste ešte pripravíte veľa krásnych
programov a vystúpení pre radosť.
Redakcia, vedenie obce

Ozvena z Bobrovca 5/2016
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Športovci zviditeľnili Bobrovec
V rôznych športových novinách a rubrikách sme
sa počas roka dočítali o úspechoch našich občanov – športovcov. Ďakujeme im, ale aj oddielom, ktoré v našej obci
pôsobia a organizujú športové podujatia, hlavne Skialp
Bobrovec, lyžiarom, futbalistom, stolným tenistom a
dlhému radu ďalších športovcov, ktorým blahoželáme
s prianím ďalších športových úspechov.
Menovite: Gabike Gajanovej, Jozefovi Hlaučovi, súrodencom Lukášovi a Simonke Triznovcom, Rudolfovi
Pikalovi.
Za občanov Bobrovca Redakcia

Blahoželáme
Dňa 10. novembra 2016 sa konal v Nitre III. ročník
Celoslovenskej prehliadky poézie a prózy seniorov
pod názvom ,,Poetická Nitra 2016“, ktorý
organizovala Jednota dôchodcov na Slovensku Našu
obec reprezentovala pani Anna Olšovská, ktorej bolo
udelené čestné uznanie za umelecký prednes
v kategórii: poézia, próza, vlastná tvorba.

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj,
radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku
nech vás vedie v každom kroku.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
úspešný vstup do Nového roku,
všetko dobré, pevné zdravie,
veľa osobných a pracovných úspechov
Vám praje
redakčná rada

Matrika
Poďakovanie

Narodili sa:
október 2016

- Juraj Balvoň

Uzavreli manželstvo:
september 2016
- Jozef Valas - Zdenka Hamerská
október 2016
- Jan Michálek - Jana Ciglianová
november 2016
- Štefan Kučera - Anna Fendeková

Opustili nás:
november 2016

- Bohumil Trizna, 70-ročný

Vážený pán starosta,
milí občania a vážená
redakcia Ozveny z Bobrovca,
prajem Vám veľa zdravia, šťastia a rodinnej
pohody a veľa, veľa článkov v novom roku 2017
do Ozveny.
Prijmite odo mňa veľké poďakovanie
za dlhoročnú spoluprácu s vami,
že, sa môžem podieľať
na tvorbe vašej
Ozveny z Bobrovca.
ďakujem
Mária Sireková-Grafic Color

Vianočná
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POZ VÁNKY
Stretnutie pri stromčeku
Milé deti prijmite pozvanie na stretnutie s Mikulášom, ktorý k nám zavíta dňa 5. 12. 2016 a okrem
darčekov spolu môžete rozsvietiť nádherný stromček.
O 15:00 hod. prejde po obci na koči a pri Kaplnke
muzikantského cechu sa s ním zvítame o 16:00 hod.
spolu s jeho pomocníkmi.

Vianočný jarmok
Dňa 11. 12. 2016 vás pozývame
do Kultúrneho domu v Bobrovci na
predvianočný jarmok. Podujatie začne
o 14:00 hod. krátkym programom, kde
vystúpia deti zo ZŠ. Počas jarmoku vám
chvíle spríjemní aj Dychová hudba
z Bobrovca.Budete si môcť kúpiť pekné
darčeky vlastnoručne vyrobené našimi
občanmi.

Poďakovanie

Pozvánka
Starosta obce a poslanci OZ
Vás srdečne pozývajú na rozlúčku
so starým rokom 2016 a privítanie
nového roka o 0:30 hod. na námestí
pri obecnom úrade.

Veľa krát prosíme o zázrak, ale mali by sme prosiť o silu
pre všedný život. Mali by sme sa učiť umeniu malých
krokov. Je naivné veriť, že v živote musí ísť všetko hladko.
Prichádzajú aj ťažkosti, prekážky, neúspech a sklamania.
Vďaka nim však rastieme a dozrievame. Ale v náročných
chvíľach nám pomáhajú naši blízki a priatelia. Týmto sa
chcem poďakovať, /nie len na konci roka, ale stále/ mojej
úžasnej rodine, ktorá ma povzbudzuje a toleruje veľa času
stráveného pre kultúrne akcie, priateľom, ktorí sa neobrátia
chrbtom. V práci dievčatám z kultúrnej komisie, ktoré
s ochotou a so zápalom pre vykonanie dobrej veci mi pomáhajú, ale tiež by som sa chcela poďakovať aj pomocným
pracovníkom obecného úradu, ktorých pri konečnom diele
nevidno, ale vykonávajú kus užitočnej práce. Menovite
Jožkovi Garčekovi, Stankovi Matloňovi, Števkovi
Odlevákovi, Marekovi Mužilovi, Vierke Kunovej a Evke
Frianovej.
Za spoluprácu a ústretovosť veľká vďaka patrí aj pani
učiteľkám zo ZŠ a MŠ.
D.G.
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