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Občasník

250 rokov muzikantského cechu

V

predchádzajúcom čísle bol zverejnený vznik cechu. V tomto čísle chcem oboznámiť našu čitateľskú verejnosť s obsahom ,,Protokolu artikulárneho”, ktorý obsahoval v počiatku 12 ,,artikul”, t. j.
bodov – paragrafov. (ďalej len art). Neskoršie, v r. 1802
bol schválený a dopísaný 13. a 14. art. a o niekoľko rokov
neskôr 15. art.
,,Protokol artikulárny” bola kniha, v ktorej v 15-tych
,,artikuloch”, t.j. v stanovách boli napísané práva a povinnosti členov, ako aj organizácia spolku - cechu. Cech
– spolok riadil výbor – magistrát, ktorý riadil predseda –
principál – primáš – aťamešter – kapelník. Ďalšími členmi magistrátu boli: notarius – tajomník, ktorý mal na starosti evidenciu členov, cechovú pokladňu a písomnosti
cechu, dvaja orátori – členovia výboru. Tieto funkcie boli
neplatené – čestné, odmenou im bola väčšia úcta. Magistrát z radov členov menoval dvoch dekanov – slúžnych, ktorí informovali a v čase potreby zvolávali členov. Členovia magistrátu sa volili každoročne, vždy v
prvú adventnú nedeľu. Na tejto výročnej schôdzi prijímali okrem voľby magistrátu nových členov, vyčleňovali tých, ktorí nedodržiavali vo svojom chovaní a činnosti povinnosti určené protokolom. Toto je v podstate
obsahom 11-teho artikulu.
Art - prvý: Stanovuje morálne a poriadkové pravidlá
členov Bratstva. Členovia cechu sa titulovali slovom
,,brat”. Určovali im dôsledne zachovávať cirkevné predpisy, zúčastňovať sa cirkevných obradov, dodržiavať
zákaz hudobných produkcií a tancov v čase adventnom
pôstnom.
Art - druhý: Určuje najmenej dvakrát ročne poriadať schôdzu Bratstva. Dáva možnosť členom
predniesť sťažnosť pred magistrátom, ktorú má
proti inému členovi alebo členom. Magistrát
v zmysle stanov odsúdi alebo potrestá.
Art - tretí: Určuje členov odvádzať do spoločnej
pokladne z každej zábavnej príležitosti jeden groš
a v drahšiu dobu dva groše. Kto túto povinnosť
zatají ,,takový by sa nemal menovat brat, ale lhár”,
povinný je zaplatiť osem groší.
Art - štvrý: V ňom sa uvádza: ,,Kto po jeho odsúdení v zhromaždení se chová pohoršive, pokutovaný má byť, keď je starší na zaplatenie 15 groší,
ak je mladší, má sa na reťaz vyviazať na 15 hodín,
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alebo na verejnom mieste potrestať 15 palicami”.
Art - piaty: Kto sa dvakrát neustanoví na zhromaždení
alebo bez ospravedlnenia z neho odišiel, má byť potrestaný na 4 groše. Kto by sa proti regulám Bratstva
rúhal, ten zaslúži dozadu ruky poviazať a tak
poviazanému všetky artikule prečítať. Do roka nesmie
chodiť hrať. Keď zhromaždenie odprosí a knihu artikul
pobozká, previnenie sa mu odpustí.
Art - šiesty: Keď sa dva ,,chóry” ( t.j. kapely) predstihovali na tú istú príležitosť a jeden by dostal slovo a druhý
závdavok, v práve je ten chór, ktorý dostal závdavok.
Chór, ktorý by falošne odbavil príležitosť, musí zaplatiť
ukrivdenej strane tri rímske zlatky.
Art - siedmy: Kto by prijal závdavok na viac príležitostí,
ale zadosť učiniť nevedel, ani závdavky by nevrátil, na
došlú žalobu sa nepokonal, tomu sa odoberú husle a zaplatí pokutu 12 groší.
Art - ôsmy: Kto by dobré meno svojho druha zľahčil, ten
na verejnom mieste má kľaknúť pred urazeného a dobré
meno mu má vrátiť. Urazený mu má odustiť. Vinník je
povinný zaplatiť pokutu 1 rímsky zlatý.
Art - deviaty: Kto v nedeľu alebo vo sviatok zamešká
svätú omšu zaplatí pokutu 10 groší. Kto by v piatok
alebo vo Veľkom pôste mäsitý pokrm užil, zaplatí pokutu 6 groší. Kto by sa nezúčastnil pohrebu zomrelého pána brata alebo jeho manželky zaplatí pokutu 2 groše.
Art - desiaty: Keby niektorý člen z opilstva nebol schopný hrať, z jeho podielu má byť odmenený ten, kto za
neho pracuje. Je slušné, aby principál - primáš pri delení
zárobku dostal väčší podiel.
Art - jedenásty: Hovorí o spravovaní Bratstva. Jeho
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obsah som uviedol v úvodnej časti tohto článku.
Art - dvanásty: Zostárlych členov, ktorí už ,, nevládzu
kumšt remesla” konať neslobodno ich znevážiť, ani
z počtu členov vynechať. Treba ich povolávať na zhromaždenia. Chorých a nevládných treba navštevať a zo
spoločných peňazí z bratskej lásky pár groší oferovať.
Art 13., 14. a 15. - násty súvisí s prvou renováciou ,,Kaplnky sv. kríža”, ktorá sa uskutočnila v prvých rokoch
19. storočia (1801 - 1807). V tom čase bol v kaplnke
zhotovený oltárik ,,Korunovania pre Blahoslavenej
Panny Márie”. V jeho výzdobe sú muzikantské motívy.
Pokračovanie v budúcom čísle.
MK

Nultý ročník súťaže
vo varení Jánskych guľášov

V

sobotu 24. júna sa uskutočnila už niekoľko mesiacov plánovaná akcia nultého ročníka súťaže vo
varení jánskych gulášov v Bobroveckej doline pod
Vápenicou. Tridsať prihlásených družstiev naznačovalo
veľký záujem o toto podujatie. O 9:00 hod. sa spustilo
varenie a o 13:00 hod. bolo už navarené a porota mohla
pristúpiť k vyhodnoteniu toho najlepšieho guláša. Z našich
šesť bobroveckých družstiev sa umiestnilo družstvo
,,Mrskáni“ na krásnom 3. mieste. 1. miesto obsadilo družstvo ,,Osako“ z Liptovského Ondreja, druhé miesto súťažiaci ,,Pinzgaváci“ z Liptovského Hrádku a štvrté miesto
obsadili ,,Veselé vdovy“- Jalovec + Orava. O dobrú náladu
okrem slnečného počasia sa postarali organizátori, ľudová
hudba ,,Vitali viťúzi“ , neskôr diskdžokej Jaroslav Vozárik
a spol. Deťúrence sa zabavili pri našich animátoroch,
skákaním na nafukovacom hrade a vozenie na koňoch bolo
taktiež super.

V tomto roku, ako sme už spomenuli v minulom vydaní Ozveny z Bobrovca, muzikantský cech oslavuje
250. výročie založenia a keďže naša Dychová hudba
ostala z pomedzi hudieb ako jediná, ktorá pôsobí na
rôznych podujatiach či v našej, ale aj okolitých obciach
a mestách, nadišla tá pravá chvíľa otvoriť na takejto akcii
svoje hudobné leto, pretože ešte mnohí z vás si pamätáte,
že zábava v hore sa nezaobíde bez hudby. A tak jedného
dňa skrsla myšlienka, slovo dalo slovo a obec Jalovec
súhlasila s nápadom spojiť ich akciu ,,Jánsky guľáš“
s oslavou výročia našej dychovky.
Po akcii sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi, pretože
bolo naozaj dobre. Ale stretli sme s ,,komentátormi“, ktorí
túto akciu kritizovali. No my sme otvorení všetkým
dobrým nápadom a tiež aj podanej pomocnej ruke. Pri
tejto príležitosti by som sa chcela poďakovať, všetkým,
ktorí nám pomohli pri vývoze materiálu, stavaní
prístreškov, vývoze a zvoze ľudí , ktorým sa nedalo pod
horu dopraviť, ale aj tým nespomenutým.
Pri príležitosti osláv Muzikantského cechu bolo vyrobené logo, v ktorom je zakomponovaný znak muzikantov /harfa/, erb farnosti Bobrovec, erb
Obce Bobrovec a tiež Kaplnka povýšenia svätého kríža. Počas ,,Bobroveckej špacírky“ si budete môcť magnetky
s týmto logom zakúpiť, ale je možnosť
kúpiť si ich aj na obecnom úrade.
V letnom období Dychová hudba
z Bobrovca bude v rámci skúšok v prípade priaznivého počasia vyhrávať na
obvyklom mieste v parku pri Kaplnke
muzikantského cechu kde sa môžete zastaviť a započúvať sa do pripravených
skladieb.
D.G.
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Obecné zastupiteľstvo informuje
Poslanci na verejnom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa
konalo dňa 11.5.2017 schválili tieto body:
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bobrovec
č. 2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec.
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bobrovec
č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených
na území Obce Bobrovec.
• Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v obci
Bobrovec“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce:
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

• Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Zlepšenie technického vybavenia odborných učební
a knižnice v Základnej škole Bobrovec“, realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja obce:
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
• Predaj a kúpu pozemkov KN-C 2312/2 o výmere
131 m² medzi Obec Bobrovec 90 a Roman Frian
a Gabriela Frianová (Zichová) bytom Bobrovec 113.
• Predaj pozemku - parcela KN-C číslo 38/2 o výmere
105 m² kupujúcim Mg. Anna Baldovičová (rod. Mikundová) bytom Hrušková 513/4, Liptovský Mikuláš
a RNDr. Ján Mikunda,CSc.,bytom Šoltésovej 2679/18,
Bratislava.

Nové detské ihriská v našej obci
Začínajú sa prázdniny a s nimi aj veľa voľných chvíľ, ktoré môžu rodičia tráviť s deťmi. Športový klub v spolupráci s ČSOB
nadáciou pripravili pre našich škôlkárov a mladších školákov v hornom parku bezpečné miesto na športovanie.
Cieľom projektu „Športujme od mala!“ je, aby šmýkačka,
lezecká stena a hrazdy prilákali k športu čo najviac detí
zdokonaliť si svoju zručnosť a ohybnosť.
Ďakujem členom oddielu a aktivačným zamestnancom
obecného úradu za pomoc pri osadení dopadovej plochy a
terénnych úpravách. Terajšiu podobu získalo ihrisko aj
vďaka Filipovi Volajovi, ktorý mu dal osobitý vzhľad.
Predovšetkým ďakujeme ČSOB nadácii za financovanie
športových prvkov v hodnote 3000€ v rámci zamestnaneckého grantového programu a zamestnankyni Ivete Pikalovej, ktorá nám projekt odporučila.

Bytová výstavba v Bobrovci sa rozšírila
vďaka postaveniu bytoviek, kde našli nový
domov rodiny s deťmi. Obec už viac rokov
plánovala využiť voľný priestor pri bytovkách a vybudovať detské ihrisko. Teraz sa nám to podarilo vďaka
výzve na revitalizáciu verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí SR. Prvá stavebná sporiteľňa v spolupráci s Úniou miest Slovenska a
Združením miest a obcí Slovenska poskytla obci finančné prostriedky na rozvoj chýbajúcej infraštruktúry.
Obec je spolufinancovateľom a spoluautorom myšlienky,
z ktorej sa stalo veselé detské ihrisko s preliezačkami
a šmýkačkami. Naším spoločným cieľom bolo skrášlenie
a funkčné využitie obytnej zóny pre rodiny, ktoré môžu
s deťmi tráviť voľné chvíle. Všetkým zainteresovaným
ďakujeme a tešíme sa na spoločne strávený čas.
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Klasifikácia drobných stavieb
na ktoré je potrebné ohlásenie

D

Nadácia Volkswagen je dlhoročným
podporovateľom filantropických aktivít zameraných na dopravnú výchovu, technické vzdelávanie, nemecký jazyk a tento rok aj pohybovú výchovu.
Vďaka našim chlapcom, Bobrovčanom, Gabrielovi Pažitnému a Miroslavovi Kunovi, ktorí pracujú vo Volkswagen
Slovakia, a.s. v Bratislave, môžeme o dané projekty požiadať. Grantové pravidlá projektu si vyžadujú preloženie
do nemčiny, za čo veľmi pekne ďakujem Gabike Rusinovej. Nadácia Volkswagen podporila už šiestykrát naše
aktivity. Za finančné prostriedky nadácie sme zakúpili
nové preliezačky, ktoré sú osadené za kaplnkou muzikantského cechu. Nová šmýkačka s hojdačkou už čakajú
na deti. Veľké poďakovanie patrí Nadácii Volkswagen,
ktorá prispela sumou 1000€ a obecnému úradu, ktorý projekt dofinancoval a pomohol pri realizácii.
Prajem deťom a rodičom veľa príjemných chvíľ
strávených pri športe. Potešte sa spolu s nami z novovybudovaných detských ihrísk, ktoré vznikli vďaka
práci tímu ľudí. Športujte s ohľadom na seba a druhých, aby nám ihriská prinášali len radosť. Nebuďme
ľahostajní, ak ich bude niekto znečisťovať alebo
poškodzovať. Je to spoločné verejné priestranstvo,
ktoré patrí nám všetkým.
Ďakujem všetkým za tímovú prácu.
Mgr. Lenka Kellová

robné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na
bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre
stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť
životné prostredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje
25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky,
stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne
bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje
25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.
Za drobné stavby sa považujú aj:
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady
krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a
kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie
drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty
a pod.
Avšak za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov
horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby
pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc
kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených
plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby
prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých
plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým
plynom alebo horenie podporujúcim plynom.
Pozor! Pojem "jednoduché stavby" je podľa stavebného
zákona niečo iné ako "drobné stavby"!
Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä § 139b
stavebného zákona.
Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je
potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie
stavebnému úradu. V našom prípade obci.
Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä § 54 a nasledujúce paragrafy stavebného zákona.
Ing. Tomáš Pieter

Pranostiky:

Zrnko múdrosti:

-

Tragédiou človeka je to, že ovládol prírodu skôr, ako ju
pochopil.

-

Od svätého Ignáca (31. júla) leto sa obracia.
Keď je na Vavrinca (10.augusta) pekná chvíľa,
nastane jeseň sedliakovi milá.
Za teplým a suchým septembrom ide chladný a
mokrý október.

SCHWEITZER
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Rozprávková noc 2017

R

ozprávkové bytosti druhýkrát zavítali do knižnice v Bobrovci. Tešilo sa z nich 22 detí, ktoré prišli
na rozprávkovú noc plniť pripravené úlohy a hľadať poklad.
Po úvodnom privítaní a vzájomnom zoznámení sme sa
pustili priamo do objavovania sveta rozprávok. Spoločne
sme si porozprávali niečo o tom, ako vznikajú rozprávky a
po krátkom teoretickom úvode nasledoval konkrétny
príklad v podobe rozprávky Janko Hraško. O nádherný
prednes príbehu sa postarala Anička Ondrejková. Deti
pozorne počúvali, ale predstava Janka Hraška s haluškami
vyvolala u mnohých hlad. Nemuseli však smútiť kvôli
prázdnym bruškám, pretože z kráľovskej kuchyne sa ako
zázrakom začala šíriť vôňa, ktorá nás lákala nahliadnuť na
pripravené dobroty. Bolo to radosti, keď deti zbadali, že sú
navarené halušky s bryndzou. Tie naše však našťastie
neškrípali pod zubami ako tie, ktoré priniesol Janko
Hraško svojmu otcovi. A keďže sme sa aj my nachádzali v
rozprávke podobnej tej o Jankovi Hraškovi, jedli sme
drevenými vidličkami. Zasýtení a v dobrej nálade sme sa
pobrali plniť úlohy plné dobrodružstva.
Deti si najskôr vypracovali pracovný list Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY a každý si vyrobil
korunku, ktorú mal mať na hlave pri záverečnom pasovaní
na princezné a princov. V jednej z úloh, ktorá mala názov
MALÝ ILUSTRÁTOR, sme sa presvedčili, že naši
tretiačikovia sú veľmi nadaní a pekne kreslia. Každé dieťa
nakreslilo na výkres tú rozprávkovú bytosť, ktorú má
najradšej. Ruky si mohli následne odpočinúť od písania a
kreslenia pri čítaní rozprávky STARÝ BODRÍK A VLK.
Po príbehu o Bodríkovi a vlkovi sa išlo do tanečnej sály,
kde sme si precvičili celé telo.
Po tom, čo sa deti vyšantili pri tanci, sa zapojili do
získavania indícií k nájdeniu pokladu. Truhlicu s pokla-

dom, ktorú strážil kráľ a víla, deti síce našli ľahko, no na jej
otvorenie bolo treba uhádnuť kľúčové slovo. Zo získaných indícií deti spoločne vyskladali slovo TORTA
a o tom, že toto slovo bolo skutočne správne a kľúčové,
sme sa presvedčili hneď po jeho vyslovení – truhlica s
pokladom sa otvorila! Spoločne nájdeným pokladom bola
torta s Jankom Hraškom sediacim v lyžičke. Tento veľkolepý poklad patril všetkým, ktorí sa na rozprávkovej noci
zúčastnili. V závere boli deti za svoju šikovnosť a odvahu
pasované kráľom Jozefom I. na princezné a princov
rozprávkovej noci. Po pasovaní a kráľovskej hostine, na
ktorej sme slávnostne rozkrojili a zjedli nájdenú tortu, nám
začal sníček padať na očká. Všetci sme sa uložili v
knižnici medzi naše obľúbené knižky, kde každý sníval
svoj vlastný rozprávkový sen.
Ráno sa deti začali postupne prebúdzať a knižnica
znova ožívala. Po raňajkách sme vyplnili krížovku, ktorej
riešenie znelo – Dobre poznám ROZPRÁVKY.
Veríme, že i naša spoločne strávená rozprávková noc
deťom pomohla k zdokonaleniu tohto poznania.
Srdečná vďaka za spoluprácu pri príprave a priebehu
rozprávkovej noci patrí kultúrnej komisii, Aničke Ondrejkovej, Marianke Hriadelovej, Vladkovi Renkovi, Jožkovi
Lisému, pomocníkom a v neposlednom rade všetkým
zúčastneným deťom.
A. K.
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Poľovníctvo a príroda 2017

L

iptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci
s Obvodnou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku, Lesmi SR š.p.,
OZ Liptovský Hrádok a Správou TANAP-u v Liptovskom Mikuláši
pripravilo na Deň detí vo štvrtok 1. júna 2017 v priestoroch Múzea
Čierny orol v Liptovskom Mikuláši vedomostnú súťaž pre žiakov 5.9. ročníka ZŠ (resp. študentov 1. - 5. ročníka osemročných gymnázií) z okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Zorganizovaná bola
pri príležitosti mesiaca jún, ktorý je “Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody”.
Deti súťažili v 8 disciplínach: poznávanie drevín, živočíchov,
rastlín, húb, psov, streľbe zo vzduchovky, v športovej disciplíne
chodúle a vedomostnom teste z poľovníctva a prírody. Súťaže sa
zúčastnilo 66 jednotlivcov v 22 družstvách. V súťaži jednotlivcov
obsadila 1. miesto Sara Grajková z Bobrovca (Gymnázium M. M.
Hodžu). Družstvo Gymnázia M. M. Hodžu v zložení Sara Grajková,
Adriana Lepišová a Dagmar Wágnerová obsadilo 1. miesto.

Okresné (regionálne) kolo KMPP 2017

O

bvodná poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku
v spolupráci s Liptovským múzeom v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Lesmi SR š.p., OZ Liptovský Hrádok
pripravila v piatok 2. júna 2017 v priestoroch nádvoria
a Expozície poľovníctva a rybárstva v Múzeu Čierny orol
v Liptovskom Mikuláši okresné (regionálne) kolo Krúžkov
mladých priateľov poľovníctva – Memoriál Mikuláša
Černotu. Súťažiaci súťažili v 12 disciplínach: vedomostný
test z poľovníctva, stopy zveri, dreviny - rastliny, kynológia, názvoslovie trofejí, názvoslovie zbraní, zoológia,
zvuky zveri, poľovnícke zariadenia, streľba zo vzduchovky, azimut a športová disciplína - chodúle. Deti boli
rozdelené do 2 kategórií: A do 6.ročníka ZŠ (vrátane), resp.
študenti 2. ročníka osemročných gymnázií, B do 9.ročníka
ZŠ, resp. študenti 5. ročníka osemročných gymnázií. Sú-

ťaže sa zúčastnilo 23 jednotlivcov v 7 družstvách z regiónu Liptova. V súťaži jednotlivcov v kategórií A zvíťazil
Filip Navrátil. Na 2. mieste skončil Matej Rusina (obaja z
PK pri Liptovskom múzeu). V kategórií B zvíťazila
Adriana Lepišová. Druhé miesto obsadila Sara Grajková
(obidve z PK pri Liptovskom múzeu). Adriana Lepišová,
Sara Grajková a Simona Žiaková s KMPP pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca (náhradník Filip Navrátil z PK
pri Liptovskom múzeu) budú reprezentovať Okresnú
organizáciu slovenského poľovníckeho zväzu na Celoslovenskej súťaži KMPP, ktorá sa konala 16.-18. 6. 2017
v Lučenci.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým súťažiacim, rozhodcom a hlavne sponzorom, ktorí nám venovali
hodnotné ceny.
Ing. Pavol Hriadel
Liptovské múzeum Ružomberok
Sponzori súťaže:

Ing. Augustín Dudek
Ing. Tibor Benčič
Mgr. Peter Plánovský

Ing. Eva Sedláková
Ing. Veronika Vallová
Michal Uličný

Ďakujeme
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Celoslovenská súťaž KMPP 2017
V sobotu 17. júna 2017 sa v priestoroch Hotela Royal Látky - Prašivá
konal 43. ročník súťaže Krúžkov
mladých priateľov poľovníctva o Putovný pohár prezidenta Slovenského
poľovníckeho zväzu. Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho
zväzu v Liptovskom Mikuláši reprezentovali traja členovia Poľovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu v Ružomberku Sara Grajková, Filip Navrátil
z Bobrovca a Simona Žiaková z Nižnej Boce.

Deti súťažili v 12 disciplínach. Prvou bol vedomostný test z poľovníctva. Postupne absolvovali športovú disciplínu, streľbu zo vzduchovky, určenie azimutu.
Poznávali rastliny a dreviny, psy, stopy, zbrane,
trofeje, živočíchy, poľovnícke zariadenia a
zvuky zveri.
Súťaže jednotlivcov
sa zúčastnilo 54 detí rozdelených do dvoch kategórií A a B.
V kategórií A zvíťazil Filip Navrátil. V kategórií B skončila
Sara Grajková na vynikajúcom 2. mieste, keď ju od prvého
miesta delilo len 0,4 bodu. Simona Žiaková obsadila 4.
miesto.
V súťaži družstiev sme zaslúžene tromi fantastickými
individuálnymi výkonmi zvíťazili (z celkového počtu 420
bodov sme stratili len 2,8 bodu - iba v disciplíne streľba zo
vzduchovky).
Na záver chcem poďakovať deťom za výbornú reprezentáciu nielen Liptovského múzea v Ružomberku, Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši, ale aj ZŠ Čsl. brigády a Gymnázia M.
M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a ZŠ v Hybiach, s ktorými sme sa spoločnými silami prepracovali na ten najvyšší stupienok.
Ing. Pavol HRIADEL
vedúci poľovníckeho krúžku
a pracovník Liptovského múzea v Ružomberku

Sila liečivých bylín
Dňa 7. 6. 2017 v kultúrnom dome bolo stretnutie s odborníkom na liečivé bylinky. Z obsiahlej prednášky
prinášam niekoľko postrehov:
Bolia vás kĺbiky na prstoch? Nazbierajte si v auguste
materinu dúšku. Do nádoby naliať 80°C teplú vodu a
nechať v nej chvíľu vylúhovať materinu dúšku. Pridať
studenú vodu, aby ste vo výluhu mohli 10 minút močiť a
umývať ponorené prsty.
Trápi vás kašeľ? Na to je dobrý čaj z kvetu čiernej bazy
a lipového kvetu.

Proti nadúvaniu zjesť 4 kvety čerstvej sedmokrásky.
Proti boleniu hlavy je dobrý žltý stred sedmokrásky.
Môžete si ho rozdrobiť na chlebík. Do konca septembra
sušiť sedmokrásky na čaj pre astmatikov.
Na záhu treba požuť 1 až 2 stonky púpavy (nie kvet).
Na vodu v kolene a ostrohy (výrastky) popučiť list bazy
a na potravinovej fólii priložiť na uvedené miesto.
Odborník upozornil, že bylinkový čaj sa nemá piť
dlhodobo!
A. Olšovská
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Úspechy členov Jednoty dôchodcov v Bobrovci
2. apríla - Predveľkonočné podujatie Jarné inšpirácie sa
neobišli ani tento rok bez našich členiek, ktoré ponúkali a
piekli koláče a langoše.
27. apríla – Na Okresnej prehliadke súborov, skupín a
jednotlivcov v speve, tanci a prednese poézie a prózy sa z
našej ZO JDS zúčastnila spevácko-tanečná skupina,
mužská spevácke skupina a Anna Olšovská v prednese
vlastnej tvorby. Na postupovom mieste sa umiestnila
mužská spevácka skupina a Anna Olšovská.
14. mája – Na milej oslave Dňa matiek v našej obci
spievala mužská spevácka skupina.
19. mája – Účasť na okresnom podujatí Majáles v Liptovskom Jáne.
24. mája – Krajská prehliadka v prednese poézie, prózy
a vlastnej tvorby bola z veľkým úspechom obohatená
vystúpením našej mužskej speváckej skupiny. V prednese
vlastnej tvorby postúpila Anna Olšovská do celoslovenského kola.

30. mája – 8 členov sa zúčastnilo na Okresných športových hrách seniorov. Prihlásených bolo 19 klubov
s 186 športovcami. Náš klub sa umiestnil na 3. mieste.
K tomu prispeli: Rudolf Pikala - 1. miesto v behu na 60 m
a 1. miesto v behu na 200 m. Oľga Brziaková – 1. miesto
v petangu, 2.miesto v behu na 50 m. Milan Hitka – 1.
miesto v hode granátom na cieľ, 3. miesto v petangu.
Alexander Kusý – 1. miesto v stolnom tenise Mária
Táboryová – 3. miesto v streľbe zo vzduchovky. Milan
Mertoš – 1. miesto v petangu. Na ďalších miestach sa
umiestnili: Mária Hiková a Otília Konfráterová.
Blahoželáme im k úspechu a najlepšiemu umiestneniu
v ére športových hier seniorov.
9. júna – Účasť na divadelných predstaveniach 43. ročníka
Belopotockého Mikuláš.
Anna Olšovská

salaš Pastierska

www.bacovacesta.sk

www. ppsbobrovec.sk

49009,06,1“N 19037,22,8“E

Na salaš Pastierska sa skutočne
oplatilo prísť ...
V nedeľu 14. mája 2017 salaš Pastierska praskal vo
švíkoch. Organizátorom, PPS Bobrovec, s.r.o a OZ
Bačova cesta sa skutočne podarilo vytvoriť atraktívne
ovčiarske podujatie s vynikajúcim a pre návštevníkov
salaša zaujímavým programom. Slnkom zaliate okolité
lúky a pasienky, hudobná skupina Ploštín Punk, príhovory
hostí, Majstrovstvá Bobroveckej doliny v plieskaní
pastierskym bičom, valaská tombola, trh remeselníkov,
ponuka ovčiarskych gastronomických špecialít, kone
ovce, ovčiarske psy, výstava poľnohospodárskej techniky,

stretnutie rodín a priateľov malo vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň.
Ďakujeme všetkým návštevníkom a partnerom slávnostného otvorenia salašníckej sezóny Bačova cesta 2017
na salaši Pastierska a symbolického „odomknutia“ lúk a
pasienkov v Bobroveckej doline za aktívnu účasť a za
vytvorenie výbornej nálady. Už teraz rozmýšľame nad
organizáciou budúcoročného jubilejného X. ročníka
Bačovej cesty 2018.
Ospravedlňujeme sa návštevníkom za dlhé rady na
občerstvenie a roľníkom za nezvládnuté parkovanie.
Konečné výsledky majstrovstiev Bobroveckej doliny v
plieskaní pastierskym bičom – VI. ročník:
1. miesto: Miroslav Matloň, Jalovec
2. miesto: Jozef Tkáč, Liptovský Trnovec
3. miesto: Miroslav Mliečko, Jalovec
Ing. Ľudovít Urbanovský
predseda OZ
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BOBRUŠKIN ROK
„Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať.
Za to všetko, čo už vieme, s láskou Vám dnes ďakujeme.“
Tak ako každý rok, aj tento školský rok 2016/2017
prišiel k svojmu záveru a všetkých čaká zaslúžený oddych
po náročnej práci. Našu materskú školu opúšťa 21 Včielok,
ktoré získali krídla pre svoj let za povinnosťami v
školských laviciach a 29. júna 2017 im bolo na Obecnom
úrade v Bobrovci slávnostne odovzdané ich prvé
„vysvedčenie“, a to Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania.
Tak ako každý školský rok, aj tento bol naplnený
množstvom rôznorodých aktivít, ktorými sme rozvíjali
všetky kompetencie dieťaťa, plnili sme nielen výchovné,
ale najmä vzdelávacie ciele a pracovali sme podľa
Školského vzdelávacieho programu našej materskej školy.

organizácií aktivít materskej školy, ale aj sponzorskými
darmi, za pomoci ktorých sme mohli zakúpiť novú
techniku a vybavenie do jednotlivých tried materskej
školy.

• Lienková trieda

V mojom mene sa chcem poďakovať aj všetkým
kolegyniam, či už pani učiteľkám, ale aj prevádzkovým
zamestnankyniam za ich prácu, inšpiratívne nápady na
aktivity materskej školy a neustály úsmev na tvári.
Prajem Vám všetkým, deti, rodičia, kolegyne a priatelia,
krásne letné dni naplnené slnečnými lúčmi a pozitívnou
energiou v kruhu rodiny, oddýchnite si a načerpajte novú
energiu pre ďalší školský rok 2017/2018.
M.J.

• Včielková trieda

Spolupracovali sme s externými organizáciami – Lesy SR,
Polícia SR, Hasičký zbor SR, DHZ Bobrovec, HZS
Západné Tatry, divadlá, SMOPaJ Liptovský Mikuláš a
množstvom iných, ktorým patrí naša veľká vďaka za
pomoc a spestrenie výchovno-vzdelávacej činnosti.
Takisto sa chceme poďakovať za vynikajúcu spoluprácu
pánovi starostovi Ladislavovi Sedlákovi a Obecnému
úradu v Bobrovci, všetkým rodičom, ktorí nám pomáhali
či už na výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri

• Mravčeková trieda
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Základná škola
Skončil sa školský rok 2017. Veríme, že vaše deti
strávili s nami chvíle plné radosti, ale aj poučenia – čo
bolo našou prioritou.
Veľké poďakovanie patrí všetkým členom pedagogického zboru i všetkým nepedagogickým pracovníkom. Ďalej nášmu zriaďovateľovi – obecnému úradu,
pánu starostovi a poslancom, ale aj rodičom, ktorí prejavujú o svoje deti záujem a svojou výchovou v rodine
podporujú našu snahu vychovať zo svojich detí jedinečné osobnosti.
Druhý polrok školského roka 2016/2017, okrem
vzdelávania, bol popredkávaný rôznymi súťažami,
akciami, prednáškami a exkurziami. Mnohí žiaci sa
zapojili do viacerých súťaží. Nedá sa vymenovať všetkých, a tak spomenieme aspoň tých najúspešnejších,
ktorí na okresných kolách získali popredné miesto.

PREDMETOVÉ SÚŤAŽE
OK matematickej olympiády – D. Pikalová (6.B) –
8. miesto, P. Fašiang (8.B) – 12. miesto, J. Oginčuková
a N. Ferjancová (9.A) – 1. miesto, postúpili na krajské
kolo, kde sa Janka stala úspešnou riešiteľkou.
OK geografickej olympiády – v kategórii F (6. a 7.
roč.) získal F. Kello – 5. miesto.
OK Pytagoriády – P. Fašiang (8.A) – umiestnil sa
v prvej polovici výsledkovej listiny.
OK Hviezdoslavov Kubín – A. Jurkovičová (3.A),
D. Jurkovič (5.A) – 3. miesto.
Stretnutie s literatúrou (11. ročník regionálnej súťaže
vidieckych základných škôl Liptova v ZŠ Kvačany) bol
zameraný na „Ľubomíra Feldeka – ako ho poznáme
i nepoznáme“. V. Mliečková, T. Klepáčová z 8.A,
A. Kozicová zo 7.A, D. Pikalová zo 6.B a D. Jurkovič z
5.A triedy pod vedením p. učiteľky B.Tothovej zo SZUŠ
získali 3. miesto.

Matematický Klokan – súťaže sa zúčastnilo 26 žiakov
(6 druhákov, 1 tretiak, 4 štvrtáci, 4 piataci, 2 šiestaci,
1 siedmak a 8 ôsmakov).

Najlepší výsledok dosiahla N. Verbová z 8.A, ktorá porazila až 99,1% súťažiacich ôsmakov z celého Slovenska.
Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú S. Ninaj z 5.A (89,9%),
A. Rothová z 8.B (87,7%), D. Jurkovič z 5.A (84,4%),
A. Lisá z 5.A (81%) a I. Rusinová z 8.B (80,1%).
iBobor - najúspešnejší riešitelia: S. Škop 7.A - prekonal
99% súťažiacich, A. Rothová 8.B - 98%, M. Harmanová 6.B - 92%, A. Páričková 7.A - 92%, V. Spišiaková 6.B - 90%, N. Verbová 8.A - 88%, Z. Buntová 5.A
- 86%, D. Piovarči 7.A - 85%, A. Kustrová 7.A - 81%,
F. Kello 7.A - 80% , I. Matejková 8.A - 75%, S. Sýkorová 8.B - 73%, V. Kusá 8.A - 69%.
OK atletika – v súťaži družstiev sa chlapci umiestnili na
9. mieste a dievčatá skončili na 8. mieste. Disciplíny,
v ktorých sme sa umiestnili na stupni víťazov boli:
D 300 m: V. Pikalová 3. miesto s časom 49,5 sekundy,
štafeta dievčat 4 x 60 m 1. miesto v zložení S. Sýkorová,
K. Slaninková, M. Beťková, V. Pikalová s časom 35,3
sekundy. V ostatných disciplínach sme nezaznamenali
výraznejšie úspechy. Štafeta chlapcov 4 x 60 m sa
umiestnila na 7. mieste v zložení M. Makovský, S. Furdek, J. Vrašťák a M. Pařil.
Florbalový turnaj o putovný pohár – chlapci A. Druska,
S. Škop, P. Fašiang, M.Harman, M. Makovský, F. Kello,
T. Teplanský, D. Majerčík, a dievčatá I. Matejková,
J.Brziaková, E. Kováčová, V. Kusá, A. Haladějová, S. Sýkorová, I. Rusinová

OSTATNÉ SÚŤAŽE
Strom života - v literárnej súťaži "Moja voľba 2017"
získala P. Tomková (7.A) 2. miesto a M. Rusina (6.B)
získal diplom uznania poroty. Vo výtvarnej súťaži
"Tajomstvo stromu 2017" získala diplom uznania poroty
Veronika Spišiaková (6.B).
OK Dopravná súťaž – J. Sekan, A. Lisá, R. Kmeč,
S. Polomčák, a, žiaci 5.A triedy obsadili 3. miesto.
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Poľovnícka súťaž - Spomedzi 66 zúčastnených sa v kategórii jednotlivcov umiestnil Matej Rusina na 16. mieste
a ako družstvo - M. Rusina, S. Greško a J. Kuna skončili
na peknom 6. mieste (z 22 družstiev celého regiónu).

EXKURZIE
Múzeum Janka Kráľa navštívili žiaci 3.A a 3.B triedy,
Slovenskú národnú knižnicu v Martine žiaci 7. a 8.
ročníka, našu Bobroveckú knižnicu žiaci 1. stupňa,
zrekonštruované Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva žiaci 7.A, 8.B a 9.A triedy. Žiaci 8.A triedy J.
Volaj, A. Danko a W. Šinko navštívili firmu Esox v
Uhorskej Vsi. Exkurzia bola spojená so súťažou (nákres
šróby, dopravenie svojej kresby RC autami k danej
miestnosti, postaviť z lega Merkúr stôl a stoličku,
montovanie šrób s maticami do železa. Spomedzi štyroch
zúčastnených škôl získali chlapci 1. miesto. Uspeli aj ako
jednotlivci.

A. Druska, M. Makovský, J. Volaj, J. Halík obsadili
3. miesto.
Kvalifikačné kolo – malý futbal – S. Polomčák, M. Rusina, T. Kuna, D. Majerčík, F. Kello, D. Rak, M. Harman,
M. Majerčík, P. Fašiang
V 2. polroku pokračovala florbalová liga žiakov a žiačok ZŠ liptovského regiónu. V III. kole obsadili chlapci
3. miesto, v IV. kole 4. miesto, v V. kole chlapci 3. miesto
a dievčatá 4. miesto. Po piatich kolách ligy sa chlapci
(A. Druska, S. Škop, P. Fašiang, M. Harman, M. Makovský, J. Volaj, T. Teplanský, J. Bartánus) umiestnili na
3. mieste a dievčatá (I. Matejková, J. Brziaková, E. Kováčová, V. Kusá, A. Haladějová, S. Sýkorová) na
5. mieste.

AKCIE
Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka v Jasnej, Deň vody
spojený s riešením úloh, hádaniek a kvízov, maľovanie
veľkonočných vajíčok pre firmu SCAN QUILT, Svetový deň zdravia spojený s ochutnávkou zeleninových
šalátov v ŠJ, EKO dni na I. stupni s p. Ing. P. Hriadelom
aj s praktickou ukážkou stôp živočíchov, plodov, listov a
vetvičiek listnatých a ihličnatých drevín, Dopravná
výchova s p. policajtkou JUDr. Poljakovou, Školu v prírode absolvovali žiaci 4.A triedy na chate Opalisko v Závažnej Porube, Deň mlieka v ŠJ, Deň detí, Letné aktivity s
pracovníkmi lesov, odštepný závod Lipt. Hrádok, výlet
žiakov I. stupňa na Hrabovo a do Vlkolínca, výlet žiakov
6.B triedy do Košíc a ostatných žiakov do Atlantis centra
v Leviciach.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Kvalifikačné kolo v basketbale – dievčatá:
I. Matejková, I. Rusinová, A. Rothová, S. Sýkorová,
E. Kováčová, V. Kusá, N. Machajová, L. Štrkolcová,
J. Brziaková, N. Kubalíková obsadili 3. miesto.
chlapci: T. Kuna, S.K. Lis, M. Rusina, M. Harman,

OK v gymnastickom štvorboji – V. Pikalová (9.A),
K. Slaninková (9.A), N. Verbová (8.A), Z. Móresová
(9.A), D. Pikalová (6.B) získali 2. miesto.

Kvalifikačné kolo vo vybíjanej – zúčastnili sa žiačky
6. ročníka E. Bartánusová, L. Boršódyová, R. Brziaková,
K. Bučková, Z. Buntová, N. Drusková, D. Frianová,
M. Harmanová, A. Kozicová, D. Pikalová, V. Spišiaková
a L. Tekeliaková.
OK Kinderiády - 2. r. – L. Rusinová, J. Vrabec,
3. r. – E. Kmeč, P. Poproč. 4.r. – A. Balážová, M. Frian,
5. r. – S. Sálusová, L. Tekeljak. Najlepšie sa umiestnila
E. Kmeč a to na 1. mieste v behu na 60m.
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OK Kinderiády - 2.r. – L. Rusinová, J. Vrabec.
3. r. - E. Kmeč, P. Poproč. 4. r. – A. Balážová, M. Frian, 5. r.
- S. Sálusová, L. Tekeljak. Najlepšie sa umiestnila
E. Kmeč a to na 1. mieste v behu na 60m.

Narodili sa:
apríl 2017 –
máj 2017 –
–
jún 2017 –
–

Jakub Rysula
Samuel Kutlík
Maroš Chudoba
Sophia Carmen Olekšáková
Patrik Murtin

Uzavreli manželstvo:
máj 2017 – Martin Labaška – Klaudia Frianová
jún 2017 – Matúš Vrabec – Veronika Pacigová

Opustili nás:
marec 2017 – Milan Piatka, 83-ročný
máj 2017 – Jaroslav Lisý, 84-ročný
– Rudolf Murín, 83-ročný

Blahoželáme :
PREDNÁŠKY
Boli realizované p. doktorkou Janou Štěpánovou
z RÚVZ: Zdravý životný štýl pre žiakov 5. a 6. ročníka,
Pitný režim pre žiakov 7. ročníka a Poruchy výživy pre
žiakov 9. ročníka.
Štúrov Zvolen – Samuel Ninaj
OK dejepisnej olympiády - D. Pikalová, T. Kuna,
F. Kello, S. Škop, A. Oginčuková, J. Vrašťák

Estere Buntovej k 95. výročiu narodenia
Anne Kellovej k 94. výročiu narodenia
Alžbete Mašurovej k 89. výročiu narodenia
Edite Komorášovej k 88. výročiu narodenia
Anne Tkáčovej k 86. výročiu narodenia
Róbertovi Volajovi k 86. výročiu narodenia
Elene Labaškovej k 80. výročiu narodenia
Terézii Rusinovej k 75.výročiu narodenia
Anne Móresovej k 75. výročiu narodenia
Ružene Križkovej k 75. výročiu narodenia
Františkovi Gazdovi k 75. výročiu narodenia
Jozefovi Jaloveckému k 75. výročiu narodenia
Vladimírovi Tkáčovi k 75. výročiu narodenia
Miroslavovi Kusému k 70. výročiu narodenia
Márii Strculovej k 70. výročiu narodenia
Milanovi Machajovi k 70. výročiu narodenia
Matrika

Poďakovanie
Vo farskom kostole v sobotu 20. 5. 2017 v podvečernom čase sme mali možnosť stať sa poslucháčmi
nádhernej uchu lahodiacej harmónie v podaní speváckeho zboru ,,CORO APOLLO“ pod dirigentskou
taktovkou Milana Kolena. Bola to nezabudnuteľná
chvíľa, ktorá nás prítomných potešila na duši za čo
ďakujeme v mene prítomných MUDr. Martinke
Gajancovej, ktorá týchto úžasných ľudí pozvala počas
ich turné po našich slovenských miestach.
D.G.

• Práca detí s ŠKD
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Zo spomienok Moniky Moravčíkovej
Pani Monika Moravčíková tak ako mnohí z nás
občanov zažila vo svojom živote veľa zaujímavých chvíľ,
ale hlavne chce po sebe pre naše generácie zanechať
spomienky na svoju mladosť. Podklady, ktoré nám
poskytla sa snáď raz použijú aj v pripravovanej knihe o
našej obci Bobrovec, ale zatiaľ túži aby boli spomenuté v
Ozvene z Bobrovca, ktoré rozdelíme do viacerých častí,
nakoľko je toho naozaj dosť.
Pamiatka z Ľudovej školy v Bobrovci – Jar 1944 – I. a
II. trieda kde v tom čase pôsobila učiteľka Božena
Kapitánová. Miesto fotenia je vyše mlyna – Malinovský.
Týmto chcela priblížiť ako v tej dobe boli oblečení naši
občania.

Rok 1946 po 2. svet. vojne boli podmienky veľmi ťažké.
Na obrázku sú zaznamenané deti, ktoré na desiatu
dostávali mlieko.

Vznik Strednej školy zmiešanej v Bobrovci z pohľadu
nášho ročníka.
1. ročník1947/1948 - Po skončení Ľudovej školy v Bobroci v r. 1947, nastúpili sme ďalej povinne. Niektorí na
Gymnázium v Lipovskom Mikuláši, niektorí na
Meštiansku školu v Liptovskom Mikuláši. Chodili sme
pešo cez Vrchháj.
Od 1. septembra 1948 boli zrušené gymnáziá a meštianske školy a vznikli stredné zmiešané školy. V Liptovskom Mikuláši bola táto škola v bývalej Meštianskej
škole na Školskej ulici.

2. ročník 1948/1949 - I. polrok sme chodili do Lipovského
Mikuláša od II. polroka bola zriadená Stredná škola
zmiešaná aj v Bobrovci. I. trieda bola zriadená v škole a
II. trieda, teda náš ročník sme začali v kultúrnom dome
na galérii. Našou triednou učiteľkou bola mladá
učiteľka Anna Šeďová z Važca, ktorá po skončení
učiteláku dostala umiestnenku do Bobrovca. Riaditeľom bol Anton Šišák z Lipovského Mikuláša.

Do Bobrovca začali chodiť aj žiaci z priľahlých obcí
Bobrovček, Pavlova Ves, Jalovec, a Trstené.
3. ročník 1949/1950 – sme absolvovali v zasadačke
Národného výboru v Bobrovci.
Triedna učiteľka Anna Šeďová a riaditeľka Katarína
Halíková z Nového Mesta n/Váhom, bola silne veriaca
evanjelička, chodila do kostola do Smrečian a neskôr sa
vydala za tamojšieho evanjelického farára Juraja Kušniera.

4. ročník 1950/1951 sme absolvovali v bývalej krčme
u Kapitáňov. Triedna učiteľka bola A. Šeďová. Riaditeľka K. Halíková nás učila slovenčinu a literatúru
Jej sme boli vďační, že nás naučila gramatiku. Každú
hodinu začínala: „Napíšeme si kratučký diktát“. Potom
sme si ho jeden druhému opravili, prípadné chyby
vysvetlila a až potom sa začínala hodina vyučovania.
V tomto období vznikali pionierske družiny. V triede sme
sa dohodli, že do,, Pioniera“ nevstúpime. Boli však medzi
nami aj takí, ktorí si chceli šplhnúť, preto to žalovali
triednej. Tá si nás zavolala a pohrozila nám, že ak
nevstúpime do,, Pioniera“ dostaneme každý dvojku z cho-
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vania. Nakoľko sme boli v štvrtom ročníku, nechceli sme
si to pokaziť a tak sme predsa všetci jednotne do
,,Pioniera“ vstúpili.
Náboženstvo nás učila p. katechétka Kapalová. V tom
období učiteľský zbor pozostával z týchto členov:
Zľava – Ján Kapitán – školník
- Valéria Kapalová-katechétka –Ondrašová
- Silvia Tholtová – Bobrovec
- Mária Uhríková Lipt. Mikuláš
- Katarína Halíková – riaditeľka
- Anna Šeďová, tr. učiteľka - Važec

Strednú zmiešanú školu sme ukončili skúškou pred
okresnou komisiou a obdržali sme vysvedčenie na odchod.
Na ďalšiu školu sme nemuseli už robiť prijímacie skúšky,
stačilo nám vysvedčenie na odchod. A tak sme sa rozišli
niekto na strednú všeobecnú školu, niekto na hospodársku/obchodnú školu alebo do učňovskej školy.
Po 50-ich rokoch sme zorganizovali stretnutie na
štadióne v Bobrovci, na ktoré sme pozvali aj triednu
učiteľku Šeďovú, ktorá s radosťou prišla no žiaľ
p. riaditeľka sa pre zlý zdravotný stav nášho stretnutia
nezúčastnila.

Skončením Strednej zmiešanej školy končilo nám
členstvo v pionierskej družine.
Ďalej sme sa mali zaregistrovať do nejakej mládežníckej organizácie. V Bobrovci mládež bola registrovaná
prevážne v TJ. Tu sme sa zapájali hlavne do stolného
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tenisu. Zo žien hlavne A. Kunová /Fašiangová, M. Fašiangová /Volajová,/ A. Grajková,/Kusá/, A. Blahunková
/Spilá/, M. Moravčíková/Garčeková/. Hrávali sme aj s
oddielmi v okrese.
Ďalej sme si zriadili za Mikundovcami basketbalové
ihrisko, zúčastnili sme sa v Žiline súťaže dedinských
organizácií. Bolo to v r. 1953. Neskôr nám na naše ihrisko
družstevníci zatvorili ovce a bolo po basketbale.
Starší športovci, okrem futbalu, postavili si na Pastovníku volejbalové ihrisko, kde sa stretávali neskoršie popoludní, bolo veselo.
V TJ sa organizovali rôzne športové dni so súťažami
a končili zábavou na Pastovníku. Z jednej súťaže aspoň
jednu - jazda na bicykloch. Mladšie dorastenky mali trasu:
–ihrisko-Bobrovec národný výbor-kostol-kríž-cez Pastovník znova na ihrisko. Vyhrala M. Garčeková. Staršie
dorastenky pretekali: trasa-ihrisko-Ondrašova-Rástoky a
zpät na ihrisko. Vyhrala B. Miková.
V tej dobe sa začali pripravovať spartakiády. V roku
1953 bola v L. Mikuláši okrsková spartakiáda, ktorej sa
zúčastnil aj Bobrovec - zastupovali ho A. Fašiangová,
A. Kusá, E. Vrabcová, M. Garčeková.
I. Českosovenská spartakiáda bola v r. 1955 v Prahe.
Spartakiádu otvorili krojované skupiny podľa krajov celej
republiky. Každý kraj predviedol svoj tanec a nakoniec
sme zatancovali spoločný tanec a po skončení sme sa
rozutekali najbližšími východmi von zo Strahova.
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Bobrovecký futbal 2016/17

B

obrovecké A-mužstvo v sezóne 2016/2017 na
konečnom 3. mieste. Dňa 24.6.2017 ukončil
dohrávaným stretnutím na ihrisku v Liskovej
futbalový oddiel ŠK Bobrovec sezónu 2016/17, ktorá
bola jednou z najlepších za posledné roky.
V súťažiach, riadených LFZ, mal FO prihlásené štyri
mužstvá:
U-13 prípravkári do 13-násť rokov - tréner Mgr. Peter
Porubský, vedúci mužstva – Vladimír Greško
U-15 žiaci do 15-násť rokov - tréner Mgr. Peter Porubský,
vedúci mužstva – Vladimír Greško
U-19 dorastenci do 19 rokov - tréner Jozef Vraňák, vedúci
mužstva – Marek Grajko
A-mužstvo dospelých - tréner Ing. Matúš Moravčík,
vedúci mužstva – Marek Grajko.
Bobrovecké mužstvo dospelých so získanými 46
bodmi v najvyššej okresnej súťaži dosiahlo na najlepšie
umiestnenie za dobu posledných 14 rokov, odkedy
vypadlo z 5.ligy, vypadlo aj z 1. triedy a zastavilo sa tesne
pred bránami 3. triedy. Po 8 rokoch strávených v 2. triede
a postupe, odohralo mužstvo svoju 5. sezónu v najvyššej
okresnej súťaži.
V jarnej časti bobroveckí futbalisti nazbierali 27 bodov. V 6 domácich zápasoch zaknihovali 6 výhier so skóre 22:1 a zo zápasov na pôde súperov si priviezli 9 bodov
za 2 výhry a 3 remízy. Mužstvo s najlepšou obranou
v súťaži inkasovalo počas jari len 8 gólov, z čoho až
v 8 prípadoch vôbec neinkasovalo a v sumáre celej sezóny
je to priemer len 1 gólu na zápas.Najlepšími strelcami
mužstva boli Jonáš Lisý (11), Ján Burdel (10), Matúš
Moravčík (8) a Filip Danko (7), ktorí prispeli k 57 streleným gólom, čo je v priemere 2,2 gólu na zápas.
Veľkú zásluhu na progrese mužstva má hlavne jeho
hrajúci tréner pán Ing. Matúš Moravčík.

Ocenením celoročnej práce futbalistov je ich pozvánka
do výberu Liptovského futbalového zväzu v exibičnom
stretnutí proti víťazovi súťaže. Z nášho mužstva boli takto
ocenení hráči: Ján Burdel, Peter Lisý, Jonáš Lisý, Andrej
Kašák.
Na záver je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa na
zdarnom účinkovaní FO ŠK Bobrovec podielali, hlavne
OÚ Bobrovec, OÚ Jalovec, majiteľom ubytovacieho zariadenia a reštaurácie na ihrisku ŠK Bobrovec, pánovi
Milanovi Gajanovi, Ing. Ľubomírovi Blchovi-firme
EKOSERVIS, Jánovi Matlóňovi-organizátorovi súťaže
vo varení guláša, Jánovi Frianovi a Dušanovi Mikulášovi
za dopravu našich mužstiev na zápasy, firme Prima Slovakia s.r.o., Jánovi Volajovi , trénerom, vedúcim mužstiev
a hospodárovi Matúšovi Zichovi, mužstvu starých pánov
a všetkým rodičom a ďaľším nemenovaným, bez ktorých
obetavej práce by sme len ťažko mohli naplniť, také v tejto
dobe, heslo: ,,Zober loptu, nie drogy”.
Ján Kello, predseda FO ŠK
Jaroslav Uhrín, tajomník FO ŠK
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Plánované akcie

OZNAM

Pozvánka
Salaš pastierska -ponúka na predaj
Pozývame vás
na cyklistické preteky pre deti,
ktoré sa uskutočnia
dňa 16.7.2017- nedeľa o 10:00 hod.
pri Obecnom úrade v Bobrovci.
Svoju účasť potvrdila aj pretekárka v zjazdovom
lyžovaní Petra Vlhová.

Okrem syrových výrobkov ponúkame
bravčové a baraniu klobásu,
Liptovský kabanos,
údený, bôčik,
bravčovú masť.

Každú sobotu baraní guláš,

Pozvánka

POZVÁNKA

Bobrovecká špacírka

Klub priateľov koní Liptova
pozýva na

13. augusta 2017 pripadá v našej obci
odpustová slávnosť.
Po tretíkrát ju plánujeme v tento deň osláviť
Bobroveckou špacírkou.
Podujatie bude zamerané na hudbu,
lebo ako sme už spomenuli Muzikanský cech
slávi 250. –výročie založenia.
Bližšie vás budeme informovať.

Bobrovecká korčula
V auguste plánujeme Bobroveckú korčulu.
Miesto tradičné:
Dolné a horné sklady.

Záprahové a furmanské preteky
dňa 2. 9. 2017 od 10:00 hod.
Bobrovecká Vápenica
Program:
- parkur záprahov
- rýchlostný parkur záprahov
- parkur furmanských koní
- furmanská zručnosť s drevom
- ťažký ťah
Sprievodný program:
- Dychová hudba Bobrovec
- Ľudová hudba
- Vozenie v sedle a na koči
Info: 0903 595 787, 0905 921 403
Vstupné zlosovateľné v tombole

Presný dátum a čas:
uvedieme prostredníctvom plagátov,
internetu a rozhlasu.
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