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Uznesenie è. 5/2007
zo zasadnutia OZ v Bobrovci zo dòa 11. 10. 2007
Obecné zastupite¾stvo:
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesenia è. 4/2007 zo dòa 23. 7. 2007
2. Zmenu cestovného poriadku SAD
B. Schva¾uje
1. Zmenu rozpoètu na rok 2007
2. Všeobecné záväzné nariadenie 1/2007 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpoètu obce
3. Plán kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra obce
4. Zástupkyne matrikárky p. Danu Almanovú a p. Danielu Žuffovú
C. Ukladá
1. Prešetri sažnos p. Jozefa Frajkora
2. Dorieši žiados p. Dušana Uhrína o odkúpenie pozemku
3. Vyèleni a schváli verejné trhové miesto podaním žiadosti na ŠVS
L. Mikuláš
4. Schváli verejné pohrebisko podaním žiadosti na RÚVZ L. Mikuláš
5. Sprevádzkova kultúrny dom podaním žiadosti na RÚVZ L. Mikuláš
6. Vyrieši dobudovanie odvodòovacieho rigolu na Hánovie ulici
D. Poveruje
1. Ing. Rudolfa Cigliana vykona kontroly pod¾a Plánu kontrolnej èinnosti
hlavného kontrolóra obce
Ing. Ladislav Sedlák, PhD
starosta obce

O Z N A M
Obecný úrad Bobrovec vyhlasuje

výberové konanie
na dodávate¾a zimnej údržby miestnych komunikácií.
Výberové konanie sa uskutoèní dòa 9. 10. 2007 o 17.00 hod.
na Obecnom úrade v Bobrovci.
Uzávierka ponúk je dòa 9. 10. 2007 do 12.00 hod. na OÚ Bobrovec.
Požiadavky na dodávate¾a sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade Bobrovec.

Škorupovo - miestna èas obce
Obec na základe zákona è. 223/2001 o odpadoch je povinná najmenej dvakrát do
roka zabezpeèi zber a prepravu objemných odpadov na úèely ich zneškodnenia.
V miestnej èasti Škorupovo bol nastálo umiestnený ve¾koobjemový kontajner.
V posledom období ho využívali aj obèania iných obcí a mesta.
Preto dòom 31. 10. 2007 bol ve¾koobjemový kontajner z tejto oblasti prevezený
do zberného dvora v Pastovníku. Systém zberu objemových odpadov bude
v budúcnosti pre túto oblas zabezpeèovaný pod¾a zákona a v termínoch pod¾a
Starosta
dohody s jej obcanmi.

Roèník: XI.

Oznamy OU
• starosta obce
jednal:
- s Alianz, Slovenskou poisovòou, a. s.
o likvidácii škôd na obecnom majetku,
- s p. Glonekovou, pracovníèkou
Spoloèného obecného úradu, o Všeobecne záväznom nariadení k
poskytovaniu opatrovate¾skej služby
v našej obci,
- s RNDr. Lošonskou o pláne odpadového hospodárstva,
- s Ing. Noskovou o postupe prác na
Doplnku k územnému plánu,
- so SSE, a.s. a projektantmi z B. Bystrice
o výstavbe trafostanice Vyšné sklady,
- s pani Jozefèekovou z A-projektu o hláseniach a postupnom vyúètovaní
projektu dostavby kultúrneho domu,
- s predstavite¾mi Správy a údržby ciest o
možnostiach spolupráce,
zúèastnil sa:
- zasadnutia èlenov mikroregiónu pod¾a
zastúpenia v Rade ZMOL-u,
- jednania starostov obcí mikroregiónu
Babky s firmou IKF o spoloèných projektoch v rámci regiónu,
- zasadnutia Rady starostov Spoloèného
obecného úradu,
- zasadnutia Predsedníctva asociácie horských sídiel Slovenska na Donovaloch,
- zasadnutia Rady školy pri ZŠ,
- rokovania ZMOL-u,
• 31. 8. firma TEMPEST zapojila internet
v knižnici, v novej prístavbe KD,
• 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10. sa uskutoènilo
pracovné stretnutie obecného zastupite¾stva,
• 20. 9. sa uskutoènila kolaudácia kultúrneho domu,
• Firma Petrus realizovala práce na obnove
strechy a vnútorného vybavenia telocviène ako aj budovy športového klubu po
veternej smršti,
• 27. 9. príprava krízových štábov obcí
• 20.10. otvorenie kultúrneho domu
• 21.10. odovzdanie Kaplnky muzikantského cechu po rekonštrukcii,
• 25. 10. cvièenie krízových štábov v Centre
simulaèných technológií na Akadémii
národnej obrany,
• 26. 10. ukonèený zber zeleného odpadu,
• 29. 10. zaasfaltovaná komunikácia pri OÚ
po výkopových prácach pre uloženie
kanalizácie a vodovodu.
O.U.
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Slávnostné otvorenie kultúrneho domu
Úvodom:
Po kolaudácii prístavby a rekonštrukcii kultúrneho
domu sa zaèalo plánova jeho sprístupnenie verejnosti
a tým da do prevádzky všetko èo sa v òom nachádza.
Èiže ve¾ká sála, pri¾ahlé priestory, pomerne priestranná
klubová miestnos a knižnica.
Celá budova sa pýši novými oknami, ktoré bolo nutné
poumýva. Touto procedúrou prešli aj obklady, kuchyòa,
WC, javisko, podlahy. Podujali sa na to èlenovia a hlavne
èlenky ZO JDS, èiže naši dôchodcovia.
Pri stavebných, maliarskych, stolárskych a iných prácach sa z kultúrneho domu muselo skoro všetko odvies,
hlavne do náhradných priestorov základnej školy. Teraz sa
to muselo vráti spä. V èistiarni sa zapotili pri vyèistení
našej opony a horizontov závesov javiska.
Sahovanie a celkový súèasný vzh¾ad knižnice si tiež
vyžiadal mnohé hodiny obetavej práce.
Na prípravných prácach pred otvorením sa podie¾alo
množstvo ¾udí.

Slávnostné otvorenie
- Keï hodinová ruèièka ukázala 14.00, zhromaždení
obèania aj úèinkujúci vyšli na nové nádvorie, na ktorom
vyhrávala naša jubilujúca dychovka. Pred novým vchodom
prestrihol pásku bývalý podstarosta Ing. Róbert Volaj, nako¾ko
s realizáciou projektu zaèínalo bývalé obecné zastupite¾stvo na
èele s vtedajším starostom Miroslavom Kusým. Potom
nasledoval príhovor starostu Ing.PhD.Ladislava Sedláka, ktorý
poïakoval všetkým, ktorí priložili ruky k dokonèeniu a
príprave kultúrneho domu na jeho otvorenie. Zvláš ZO JDS za
ich obetavú prácu.
Po òom sa ujal slova pán Alfonz Komár, predseda ZO SZZ
v Bobrovci, ktorá slávi 50. výroèie založenia a pozval
prítomných na prehliadku Výstavy ovocia a zeleniny.
Za tónov hudby prešli všetci novou, pristavenou èasou do
priestorov kultúrneho domu, kde ich poslanci obecného
zastupite¾stva vítali víno a koláèikmi.

Sobota 20. októbra:
Slávnostné otvorenie bolo naplánované na 14.00
hodinu, ale už pred 13.00 hodinou sa do kultúrneho domu
ponáh¾ali poslanci, záhradkári, nieko¾ko dôchodcov a tiež
súažiaci v aranžovaní kvetov. Hneï za nimi prišli žiaci ZŠ
a MŠ aby si ešte bez divákov preskúšali svoje vystúpenie.
Pripravovalo sa obèerstvenie, schádzali sa muzikanti.
Zapli sa elektrické radiátory, rozsvietili svetlá a ve¾ké
podujatie sa mohlo zaèa.
Súaž v aranžovaní - zaèala presne o 13.00 hodine a bola
súèasou doteraz každej Výstavy ovocia a zeleniny.
Šes súažiacich ukázalo svoje majstrovstvo a ich práce
mohli návštevníci obdivova do nedele veèera.
Na 1. mieste sa umiestnila Jarka Vallová,
na 2. mieste Gitka Grešová,
na 3. mieste O¾ga Brziaková,
na 4. mieste Mária Fendeková ml.
na 5. mieste boli Tánièka Brziaková a Paka
Kubalová.
Ceny im odovzdali èlenovia výboru ZO SZZ.

• Sprístupnenie KD verejnosti

• Zo súaže z aranžovania

• Naši spoluobèania pri otvorení zrekonštruovanej kaplnky
sv. Kríža Muzikanského cechu
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postavi muzikantský cech.
V našej obci bol založený
pred 240 rokmi a z jeho
koreòov vyrástla pred 120
rokmi dychová hudba, ktorá
nám dodnes vyhráva. Aká by
to bola oslava bez hostí. Do
Bobrovca v tento deò zavítal
Mestský dychový orchester
z Liptovského Mikuláša.
Spolu s našou dychovkou

Kultúrny program
- pripravili panie uèite¾ky so žiakmi MŠ a ZŠ
v Bobrovci. Prítomných potešili ich básnièky, pesnièky
a tance, ktoré predniesli z nového javiska. Vystriedala ich
dychová hudba, ale ešte pred jej vystúpením, bolo v rámci
programu, vyhodnotenie a ocenenie súaže „Za krajší
Bobrovec.“
Výstavy
- V priestoroch kultúrneho domu boli nainštalované tri
výstavy:
Výstava ovocia a zeleniny spolu so súažnými
aranžmánmi - organizátor ZO SZZ.
Aj keï mrazy prakticky znièili úrodu ovocia, našlo sa
nieko¾ko pekných výpestkov. V tomto roku bola mimoriadne pekná zelenina.

• Výstava výroèia ZO SZZ

• Slávnostné prestrihnutie pásky p. starostom pri kaplnke

• Dychovka pri kaplnke sv. Kríža
vyhrávali pri kaplnke, pri ktorej bola tiež prestrihnutá starostom
obce stužka. Po tomto akte predniesol príhovor a poïakoval
sponzorom.

• Z osláv otvorenia KD
Ceny za výpestky si odniesli: Jozef Komár, Elena
Kovaèièová, Mária Hiková, Juraj Oginèuk a ve¾ký ohlas
mala Výstava ruèných prác organizátor ZO JDS Bobrovec.
Vo vstupných priestoroch oèi všetkých potešila výstava
Jeseò v materskej škole a Výstava z prác žiakov základnej
školy.
Vo ve¾kých vyrezávaných tekviciach horeli svetielka a
navodzovali pravú jesennú atmosféru.
Priestory kultúrneho domu spríjemnili kvety od p. Evy
Dikantovej, Anny Blahunkovej, Emílie Komárovej,
Ing. Romana Vrabca a ïalších.

• Vystúpenie taneèného súboru

Nede¾a 21. októbra
Pri kaplnke
- Do kultúrneho domu od 13.00 hodiny prichádzali
návštevníci pozrie si výstavy a nové priestory, deti hlavne
knižnicu s internetom.
Blížila sa 15.00 hodina, to sa už schádzali muzikanti a
pomaly sa spolu s ostatnými obèanmi, presúvali ku
zrekštruovanej kaplnke sv. Kríža, ktorú dal na námestí

• Knižnica s prístupom na internet
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Opä v kultúrnom dome
- pokraèoval program slávností, pred ktorým Vdp. Mgr.
Peter Bolibruch vysvätil novovybudovanú èas KD. Na
javisku koncertovali spojené dychové hudby so svojimi
spevákmi. Diváci aj náhodní návštevníci spievali spolu s
nimi. Na slávnos prišiel aj realizátor všetkých stavebných
prác p. Ján Pieter firma Petrus. Po koncerte si prítomní prezerali výstavy, ktoré sa po 18.00 hodine zaèali rozobera a
vystavené veci si majitelia odnášali domov.
Poïakovanie
- je pekným záverom každého podujatia. V prvom rade
patrí starostovi obce, poslancom, organizátorom výstav:
ZO SZZ, ZO JDS, MŠ a ZŠ, všetkým ktorí sa podie¾ali na
prípravách tohto ve¾kého dvojdòového podujatia. Deom
aj paniam uèite¾kám za kultúrny program, dychovej hudbe
aj hosujúcemu dychovému orchestru. Ve¾ká vïaka patrí
dôchodkyniam za vynikajúce koláèiky a ZO SZZ osobitne
ïakuje p. Danke Grajkovej, ktorá už po druhý krát upiekla
a darovala krásnu a vynikajúcu tortu.
Ïakujeme vám všetkým, ktorý ste prišli, aby sme spolu
prežili pekné chvíle slávnostného otvorenia kultúrneho
domu. Všetci si prajeme, aby nám dlho slúžil.
A. O.
Osobne by som chcela poïakova èlenom ZO JDS,
ktorí pripravovali kultúrny dom preto, aby mohol slúži
širokej verejnosti a tiež p. starostovi ktorý bol ochotný
odstráni nedostatky- vypálená el. stolièka, vypálené el.
platnièky na šporáku, malé množstvo príborov a riadov,
lebo o týždeò neskôr dòa 27. 10. 2007 Mariana Gazdová
a Ing. Pavol Hriadel mali ma svoj ve¾ký deò svadbu. Bola
to prvá svadba v zrekonštruovanom KD. Teraz je už po a
môžem, poveda za seba, že kultúrny dom môže slúži, ale
chcem touto cestou poprosi nenième si ho a keï tam
pôjdeme na nejakú akciu tak sa správajme ako vo svojom.
D. G.

VYHODNOTENIE SÚAŽE

,,Za krajší BOBROVEC”
V mesiaci máji 2007 bola Obecným úradom v Bobrovci a
ZO SZZ v Bobrovci, vyhlásená súaž za úèelom
skráš¾ovania našej rodnej obce.
Hodnotením boli poverení èlenovia z komisia verejného
poriadku a výboru ZO SZZ.
Komisia hodnotila až tri kategória:
1. Priestor pred predzáhradkami
2. Záhradky
3. Kvetinovú výzdobu okien
Vyhodnotenie:
V 1. kategórii bez udania poradia:
Priestor pred domami è. d. 645, 644, 174, 646
Hikovci, Danišovci, Škerenèákovci, Babovci.
è. d. 191, 193 .- Fendekovci, Balážovci
è. d. 523 Ing. Miroslav Trizna
è. d. 143 Pavol Lisý
V 2. kategórii bez udania poradia:
Jozef Rak (Pirgal), è.d. 672
Štefan Gregor, è.d. 423
Branislav Mašura, è.d. 67
Ing. Roman Vrabec, è.d. 315
Vladimír Sekan, è.d. 641
V 3. kategórii bez udania poradia:
Jaroslav Lisý, è. d. 450
Jozef Lisý, è.d. 444
Anna Blahunková Sedlákovci, è.d. 100
Rusinovci è. d. 117

Z èinnosti ZO JDS v Bobrovci
V spomienkach našich dôchodcov,
èlenov Jednoty dôchodcov na Slovensku,
ešte doznievajú pekné chvíle z výletu pri
studnièke a z návštevy divadla v
Liptovskom Mikuláši. Pekné chvíle sa
vždy rýchlo pominú. Reálny život prináša
aj problémy, ktoré treba rieši. Tie prišli v
našej obci ako na zavolanie a pomocné
ruky našich èlenov, obetavých dôchodcov
boli tam, kde ich bolo najviac treba.
Pomáhali sahova knižnicu na jej stále
miesto a aj vïaka ním môže od
slávnostného otvorenie kultúrneho domu
fungova. Tomu ve¾kému dòu, èiže
opätovnému sprevádzkovaniu kultúrneho
domu vo ve¾kej miere pomohli opä naši
èlenovia ve¾kou brigádou na jeho
vyriadení. V priestoroch pod galériou
pripravili èlenky výstavu ruèných prác a
napiekli množstvo vynikajúcich
koláèikov.
Pri slávnosti otvorenia im bolo
verejne starostom obce poïakované.
Boli by sme ve¾mi radi, keby Jednota
dôchodcov bola vzorom pomoci našej
obci a aj ostatné spoloèenské organizácie
boli tiež také aktívne.

Delegácia štyroch èlenov našej ZO
JDS a starosta obce sa zúèastnili na
Okresnom aktíve JDS v Podtúrni.
Najvyšším vyznamenaní, ktoré tam
ude¾ovali, v znení:
Jednota dôchodcov na Slovensku
ude¾uje
Vyznamenanie II. stupòa
Anne Olšovskej
za dlhoroènú obetavú prácu,
dobrovo¾nícku èinnos,
pomoc a spoluprácu
v prospech rozvoja organizácie JDS a
v prospech staršej generácie,
bola ocenená predsedníèka ZO JDS
Bobrovec.
Pripravujeme sa na výroènú èlenskú
schôdzu, ktorá bude koncom novembra
2007, v priestoroch nášho krásneho
kultúrneho domu, nako¾ko poèet èlenov
stále narastá. Opä sa môžeme v èase
mimo sezóny kúpa v Aquaparku
Tatralandia za akciových 90,- Sk. Bližšie
informácie sa èlenovia dozvedia u èlenov
výboru ZO.
A. Olšovská

O. Ú.

Záhradkári oslavovali
Pred 50. rokmi vznikla v našej obci
Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov. Túto významnú
udalos si záhradkári pripomenuli 20.
októbra 2007.
Zišli sa v obradnej miestnosti
obecného úradu. Zo zakladajúcich
èlenov, ktorý je dodnes èlenom ZO,
tam bol už len p. Valerián Šinko, ktorý
za toto obdobie bol v rôznych
funkciách, dokonca bol aj predsedom
prvého OV SZZ v Lipt. Mikuláši.
Ako hos sa zúèastnil a pozdravil
našich èlenov predseda terajšieho OV
SZZ.
Po slávnostnom príhovore predsedu našej ZO p. Alfonza Komára, boli
za obetavú prácu v organizácii
odmenení diplomom: p. Valerián Šinko, Jozef Kubala, Alfonz Komár, Mária
Fendeková, Elena Kovaèièová a Anna
Olšovská.
V úvode tejto milej slávnosti pozdravili našich záhradkárov mladí muzikanti pod vedením pána uèite¾a Zábojníka a básòou Poïakovanie za úrodu,
žiaèka ZŠ Veronika Gežíková.
A.O.
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Zamyslenie
Každý èlovek pozná vodu
v akejko¾vek podobe. Voda môže by
èistá alebo kalná. Prirovnajme kalnú
vodu k zlým myšlienkam, zlým slovám, zlým skutkom a èistú k dobrým
myšlienkam, dobrým slovám, dobrým skutkom.
A teraz si predstavte, že to dobro
alebo zlo z nás vyteká ako celkom
malièký jarèek, potôèik tenký ako
nitka. Z miliónov èistých vznikne
krásne èisté more dobra a z milióna
kalných vznikne kalné more zla.
Zamyslite sa: Po ktorom mori túži
vaša duša?
A.O.
Knižnica v nových priestoroch
Po nútenej prestávke je naša
knižnica opä v èinnosti. Svoje
ob¾úbené èítanie, ale aj prístup na
internet nájdete v novej prístavbe
kultúrneho domu. Pre verejnos bola
knižnica sprístupnená pri
slávnostnom otvorení kultúrneho
domu 20. októbra 2007.
Otváracie hodiny sa zatia¾
nemenia. Knižnicu môžete navštívi:
Pondelok: 13.00 18.00 hod.
Utorok:
13.00 18.00 hod.
Streda:
13.00 - 18.00 hod.
Štvrtok:
zatvorené
Piatok:
13.00 - 18.00 hod.

Z Vašich listov
Od nášho rodáka, básnika Jozefa
Vèelu, sme z Košíc dostali list, v ktorom nám poslal svoju poslednú
zbierku básni Subjekt. V liste nám
píše:
„Oznamujem Vám, že pri príležitosti spomienok na 50. výroèie od
maturity, bola v meste ruží v „RUŽI“,
za úèasti štrnástich spolužiakov Priemyselnej školy strojníckej v Ružomberku, uvedená do života ïalšia moja zbierka básni o názve
SUBJEKT.
Knižku uviedol Doc. PhDr. Miroslav Ïurech, CSc.“
Srdeène blahoželáme, prajeme
ve¾a tvorivých dní, korunovaných úspechom!
Súèasou listu bola aj báseò s
názvom 85, venovaná pánovi Petrovi
Triznovi, nako¾ko je v rozsahu
štyroch strán a priestor našich novín
je obmedzený, uvádzame jej
jednotlivé èasti a celú ju odovzdáme
tomu, komu je venovaná.

Knihovníèka O¾ga Brziaková

85
Sotva sa èlovek narodí
už otvára oèi
Je to jeho prednos ve¾ká
veï svet do nich skoèí
Možno neskôr o pár rokov
objavil si bralá
Chcie pokori velikánov
Túžba hneï zabrala...

Padali Ti k nohám
tie štíty tatranské
Baníkov Gerlach Kriváò
majú èelá panské
Chata pod Mníchom
rástla pätnás rokov
Potom si bol na nej
vlkom zopár rokov...
To¾ko kopcov ako rokov
máš za sebou Petrík Peter
Mlados v údoch zakotvila
ako turistický sveter
V jeho erbe symbol kvitne
nedostupných na bralách
Túžbu ma ho nepochybne
preži zásah na skalách.
V TO Bobrovec
vznikol HO JAMES
jedna plus nakoniec
Stojíš na svojom
jubilejnom vršku
Zastaò na okamih
dopraj citom spàšku
Osemdesiatpä rokov
èo Ti život dáva
Za všetky klady Tvojho života
buï Ti skromná sláva
Za každý rok èo dnes sláviš
nech spieva ozvena
Èo z brál padá do doliny
sláva Tvojho mena
K jubileu s úctou a Živio na perách
sa pripája
Jožo Vèela s manželkou Zitkou

Narodili sa :
september 2007 - Samuel Chebeò
Uzavreli manželstvo:
september 2007 Bc. Katarína Gregorová
a Bc. Martin Danèo
október 2007
Mariana Gazdová a Ing. Pavol Hriadel
Opustili nás:
júl 2007
- Margita Turácová, 79-roèná
september 2007 - Miloslav Beláni, 75-roèný
október 2007
- Ing. Stanislav Kustra, 45-roèný
Štefan Badlík, 81-roèný
Irena Gerátová, 78-roèná
Blahoželáme:
Márii Joóbovej k 94. výroèiu narodenia
Monike Rusinovej k 85. výroèiu narodenia
Jozefovi Petrovi Triznovi k 85. výroèiu narodenia
Valerianovi Šinkovi k 80.výroèiu narodenia
Juliane Rakovej k 80.výroèiu narodenia
O¾ge Blašèíkovej k 80.výroèiu narodenia
Márii Fendekovej k 75. výroèiu narodenia
Márii Šinkovej k 75. výroèiu narodenia
Milanovi Gajanovi k 70. výroèiu narodenia
Ivanovi Slaninkovi k 70. výroèiu narodenia

-

Keï deò Všechsvätých prinesie zimu, tak
Martin prinesie teplo.

-

Keï je na Obetovanie Panny Márie (21.11.)
noc jasná, èistá, krutá zima sa v januári
chystá.

-

Studený december, skorá jar.

Zrnko múdrosti:
Kto má rád chválu, musí si zaslúži
aj dôvod na òu.
Anthistenes
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Už je polovica októbra a školský
rok je už v plnom prúde. Oproti
minulému roku nastali v škole
zmeny. Pretože žiakov prirodzene
ubúda, máme o dve triedy menej.
Znamená to najmä menší príjem do
školského rozpoètu. Napriek tomu,
že žiakov ubúda a v niektorých
triedach sú menšie poèty žiakov,
nemajú to uèitelia jednoduché, lebo
každý rok nám pribúdajú deti s
poruchami uèenia a správania sa.
V minulosti takéto deti navštevovali špeciálne školy alebo ústavy.
Èasto museli býva v internátoch a
zvyka si na odlúèenie od rodiny.
Preto je v súèasnosti trend, aby deti
navštevovali školu, pre ktorú sa
rozhodnú rodièia a ktorá sa nachádza v blízkosti ich bydliska.
Uèitelia sa preto musia viac
vzdeláva, aby vedeli, ako pristupova k týmto deom, ako usmerni
ostatné deti, aby sa správali tolerantne a pomáhali si navzájom.
Pretože uèite¾om záleží na
dobrých výsledkoch žiakov a na
tom, aby sa v živote
uplatnili, využívajú nové formy
a metódy vyuèovania,
individuálny
prístup ku
každému
žiakovi.
Èasto to
však

nestaèí a musia požiada o spoluprácu rodiny, no nie vždy sa stretnú
s pochopením. Je potrebné, aby sa
komunikácia s rodièmi zlepšila. Uvítali by sme, aby sa niektorí rodièia
viac zaujímali o prácu svojich detí v
škole.
Celoživotné vzdelávanie v EÚ je
už samozrejmosou, a preto vedieme, žiakov k tomu, aby èítali a dokázali vlastnými slovami poveda, èo
ich zaujalo. Zaujímavé veci ich vedú
k ïalším nápadom a tvorivým
úlohám.
Z aktivít, ktoré sme doteraz uskutoènili, spomeniem aspoò niektoré.
Prvý septembrový týždeò sme sa
zapojili so žiakmi 8. a 9. roèníkov do
Projektu vagón.
Išlo o putovnú výstavu venovanú
holocaustu Židov a Rómov v Lipt.
Mikuláši. Žiaci mali možnos vniknú do cítenia a myslenia ¾udí v tej
dobe, v akých rozdielnych pomeroch
žili títo ¾udia oproti ostatnému obyvate¾stvu. Židia väèšinou v dostatku
až prepychu, Rómovia vo ve¾kej biede a zaostalosti. Napriek tomu ich
ostatní obyvatelia nedokázali nenávidie a prejavovali im súcit, prípadne pomoc. Tento zážitok by deti
mal vies k tolerancii iných osôb.
Na Deò mlieka si dve žiaèky
pripravili reláciu do školského
rozhlasu o význame mlieka pre zdravú výživu a ostatní žiaci dostali po
pohári mlieka. Pripravili sme návštevu muzikálu v Žilinskom mestskom
divadle, ale predstavenie sa neko-

Stretnutie s Mikulášom
Milé deti, v predveèer sviatku sv. Mikuláša
sa už tradiène s ním stretávate
a èakáte na obdarovanie balíèkom sladkostí.
Ani toho roku to nebude inakšie. Stretnete sa s ním
vo vynovenom kultúrnom dome.
Ešte sme sa s ním nedohodli,
ale pravdepodobne to bude
v stredu 5. decembra 2007,
tak okolo 16.00 hodiny.
Miestnym rozhlasom oznámime presný
deò aj hodinu jeho stretnutia s Vami.

nalo. Deti
aj uèitelia
mali z toho
Negatívny zážitok,
lebo pracovníci divadla
sa neunúvali to oznámi vopred, až
keï sa tam všetci dostavili, podali im
neuspokojivé vysvetlenie, že predstavenie sa nekoná z Prevádzkových
dôvodov. Pripravujeme besedu
v spolupráci so Slov. múzeom ochrany prírody a krajiny s enviromentálnou tematikou pod názvom Posielam ïalej. Beseda bude o práci dobrovo¾ných ochranárov v Kolumbii.
Žiakov vedieme k tomu, aby sa
správali šetrne k prírodnému prostrediu tým, že organizujeme zber starého papiera. 19. októbra žiaci obídu
obec a pozbierajú pripravený papier z
domácností. Boli by sme radi, keby
obèania triedili papier na novinový,
farebný (èasopisy, letáky) a kartóny.
Ku Dòu zdravej výživy prebehne
v októbri aktivita, pri ktorej starší
žiaci oboznámia mladších so
zásadami správnej výživy a rozdajú
im cereálne peèivo. Mnohí žiaci sa už
zapojili do matematických súaží,
ktoré prebiehajú poèas celého školského roka. Sú to korešpon-denèné
súaže (žiaci dostanú úlohy, ktoré
riešia doma a posielajú spä
organizátorom súaže) Maks, Taktik,
Sezamko, Génius Logikus.

Iveta Ballová
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Do pozornosti obèanom a rodákom dávame informáciu
o možnosti zakúpenia si filmových dokumentov.
V priebehu roka bol dokonèený
zostrih zo 775. výroèia obce
Bobrovec autorov M.Rusinu a
B.Lisého, v ktorom sú zachytené
sprievodné akcie osláv obce v roku
2006, Sadenie májov, Detský
juniáles, Stretnutie rodákov v
Èervenci, Koncert cirkevného
spevokolu a Oslavy 775.výroèia
obce. Filmový dokument je
doplnený sprievodnou hudbou, a
tak ho obohatí o celkový zážitok.
V súèasnosti je to len roèný
dokument. Pravú hodnotu oceníte
po nieko¾kých rokoch, poh¾adom do
vašich mladších èias.

Dåžka cca 59 min.,
Cena 100,- Sk

Ïalší Dokument o Bobrovci,
tentokrát historický, je z filmovej
dielne Rehora Táboryho. Jedná sa o
prepis 8 mm nemého filmu, v ktorom
je zachytený život obce. Tento
dokument dávame do pozornosti
najmä strednej a staršej generácii, v
ktorom možno spoznajú svojich
priate¾ov, príbuzných a možno aj
samých seba.
Nájdete v òom také zábery ako
Majáles pod horou, Božie telo s
oltárikmi po dedine spolu s
vdp.kanoníkom, salaš pod horou,
futbalistov v Trstici, èi sadenie
stromkov pod Ostrým a mnoho iných
z á b e r o v. F i l m b o l z è a s t i
zreštaurovaný, ale aj tak na òom
doba zanechala svoje stopy.
Filmové dokumenty si môžete kúpi
na Obecnom úrade v Bobrovci.

Dåžka cca 58 min.,
Cena 100 Sk,-
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Obec Bobrovec, ŠK Bobrovec Lyžiarsky oddiel
Vás srdeène pozýva na XXIV. roèník behu do vrchu
pod názvom „Choï ako môžeš“
Pretek sa uskutoèní dòa 3. novembra 2007
Štartujú kategórie:
Juniori roèník nar. 1988 a mladší
Juniorky roèník nar. 1988 a mladšie
Muži A do 40 r. roèník nar. 1968 a mladší
Muži B do 50 r. roèník nar. 1958 a mladší
Muži C nad 50 r. roèník nar. 1957 a starší
Muži D nad 60 r. roèník nar. 1947 a starší
Ženy do 35 r. roèník nar. 1973 a mladšie
Ženy nad 35 r. roèník nar. 1972 a staršie
Žiaci roèník nar. 1993 a mladší
Žiaèky roèník nar. 1993 a mladšie

Štartovné: 80,- Sk za jedného pretekára
40,- Sk žiaci
Prezentácia do 9.30 hod.
Bobrovecký kameòolom
Štart o 10.00 hod.

Bližšie informácie a výsledky preteku budú
uverejnené na: www.beh.szm.skhttp://bobrovec.eu

VÝSLEDKOVÁ LISTINA našich domácich pretekárov
7. roèníka preteku do vrchu horských bicyklov
EZAKIMAK ÈERVENEC konaná 09.09. 2007
kategória :,,BAC „- bobroveckí amatérski cyklisti
1.DANKO Matúš......................JAMES BOBROVEC
2. KUCÍK Tomáš......................JAMES BPBROVRC
3. TRIZNA Marin......................JAMES BOBROVEC
4. KELLO Július ......................BOBROVEC
5. TRIZNA Lukáš.......................JAMES BOBROVEC
6. ŠKOVRAN Andrej..................BOBROVEC
7. ŠARMIR Jakub........................BOBROVRC
8. KELLO Karol..........................BOBROVEC
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