ROČNÍK:

OZVENA Z BOBROVCA

XXIII.

APRÍL - MÁJ - JÚN 2019

bčasník

Číslo 2

O

100. výročie založenia knižnice

V podvečer 27. 3. 2019 sa uskutočnilo stretnutie pri
príležitosti 100. výročia založenia knižnice v Bobrovci.
Počas stretnutia boli za vykonávanie knihovníckej práce
odmenené prítomné knihovníčky. Najlepší čitatelia
knižnice za rok 2018 boli odmenení peknou knihou.
Účastníci si vypočuli príhovory, ktoré im priblížili dejiny
kníh a tiež vznik a vývoj našej knižnice.
Tento článok má čitateľom Ozveny z Bobrovca
priblížiť históriu knižnice i zmeny a dianie v nej počas jej
storočnej existencie.
Nasledujúca stať bude výberom informácií spísaných
kronikárom Václavom Holubom a uverejnených v 2. čísle
Ozveny z Bobrovca z roku 2007:
„Po 1. svetovej vojne vyšlo nariadenie vlády, aby
bola v každej obci zriadená ľudová knižnica. Situácia
v Bobrovci bola atypická – boli tri knižnice: 1. v ľudovej
škole, 2. v Občianskej besede a 3. v Orli Bobrovec. Knižnica Občianska beseda Bobrovec bola akoby obecná.
Na prvej výborovej schôdzi 30. januára 1919 sa rozhodlo o založení knižnice. Nákupom kníh bol poverený
Július Kustra, ktorý mal predajňu kníh v Košiciach.
Spomínané ,,nariadenie vlády“ bolo v skutočnosti
prvým knižničným zákonom – Zákon o verejných
knižniciach obecných č. 430/1919 Sb.
Vtedajší poplatok za vypožičané knihy bol 20 halierov
za mesiac. V súčasnosti je ročný členský poplatok 1 euro
pre dospelých a 50 centov pre deti.
Za prvého knihovníka Knižnice Občianskej besedy
Bobrovec bol navrhnutý Anton Rak. Po ňom prevzali
funkciu Anton Rusina, Peter Trizna, Michal Pieter, Peter

Pikala, Jozef Kapitán, Jozef Rusina, František Kuna, Ján
Guláš a Jozef Galica.
Knižnica Občianskej besedy Bobrovec fungovala
20 rokov a to od roku 1919 až do roku 1939. Umiestnená
bola v bývalom kine Beseda a neskôr v Kantorskom
dome. Obdobie medzi rokmi 1939 a 1953 je pre históriu
obecnej knižnice hluchým obdobím. Z tohto obdobia
nemáme o činnosti knižnice žiadnu písomnú zmienku.
V roku 1953 nadobudla platnosť zriaďovacia listina
Miestnej ľudovej knižnice v Bobrovci vydaná Miestnym
národným výborom v Bobrovci. Nie je známe, kto medzi
rokmi 1953 až 1955 pracoval v nej pracoval ako
knihovník a rovnako nie je známe ani to, kedy bola
knižnica presťahovaná do priestorov Kantorského domu.
Od roku 1955 začala v pozícii knihovníčky pracovať
Katarína Stanislavová, po ktorej v roku 1961 prebrala
funkciu Mária Fašiangová. Po dvojročnej práci Márie
Fašiangovej nastúpila do funkcie knihovníčky Anna
Vojtková-Šablatúrová, ktorá v knižnici pracovala až do
roku 1968.
V roku 1967 bola knižnica presťahovaná do priestorov
Miestneho národného výboru (MNV) a mala dve
samostatné miestnosti - knižnicu a čitáreň. Čitáreň slúžila
ako sobášna sieň aj ako veľká zasadačka. Veľkú zásluhu
na vybudovaní a vybavení knižnice mal vtedajší predseda
Miestneho národného výboru Valerián Šinko.
V roku 1968 sa miestna ľudová knižnica transformovala na strediskovú knižnicu. K slávnostnému otvoreniu
strediskovej knižnice došlo 27. 12. 1968. Knihy v tejto
knižnici boli k dispozícii nielen občanom Bobrovca, ale
súbory kníh boli doručované aj do ,,podriadených“

2

knižníc v obci Jalovec, Trstené, Pavlova Ves, Bobrovček
a Liptovské Beharovce.
Ako profesionálna knihovníčka na 8-hodinový pracovný úväzok nastúpila od 18. 10. 1968 do strediskovej
knižnice Mária Babiaková. Knižnica bola otvorená
v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok od 13.00 do 21.00.
Za pôsobenia Márie Babiakovej bola stredisková
knižnica zapojená do prieskumu o využívaní a zastúpení
slovenskej beletrie. Uvedený prieskum, ktorý realizovala
Matica slovenská – knihovedný ústav, sa uskutočnil
v roku 1970. Dňa 15. 8. 1971 prebrala funkciu knihovníčky Jana Dzúriková a po nej dňa 1. 7. 1972 prebrala
funkciu Anna Olšovská, ktorá ako knihovníčka strediskovej knižnice doručovala súbory kníh aj do ,,podriadených“ knižníc na vlastnom aute. Tiež založila a režírovala divadelný krúžok pri strediskovej knižnici, ktorého
členmi boli mladí herci z radov čitateľov.
V auguste 1975 sa rada MNV uzniesla presťahovať
strediskovú knižnicu z jej vtedajších priestorov z dôvodu
plánovaného upravovania obradnej miestnosti. Knižnica
síce zostala naďalej situovaná v priestoroch MNV, avšak
bola premiestnená do dvoch menších miestností.
V roku 1976 nastúpila do funkcie knihovníčky Mária
Ambrózyová, za ktorej pôsobenia sa otváracie hodiny
knižnice zmenili.
Knižnica bola otvorená už len tri dni v týždni a to v pondelok,
stredu a piatok od 15.00
do 18.00. Knižnica dôsledkom zredukovania
počtu dní a hodín, v rámci ktorých bola občanom
prístupná, stratila svoj
význam ako stredisková
knižnica a preto bola od
1. 8. 1976 opätovne vedená ako miestna ľudová
knižnica.
Bobrovecká knižnica
získala za svoju záslužnú
činnosť Čestné uznanie
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Krajského národného výboru v Banskej Bystrici v roku
1981 a Čestné uznanie Ministerstva kultúry Slovenskej
socialistickej republiky v roku 1985.
Roku 1982 bola funkciou knihovníčky poverená Elena
Ambrózyová. K dňu 31. decembra 1984 bola miestna
ľudová knižnica uznesením plenárneho zasadania
zrušená a jej majetok i povinnosti prebralo Miestne
kultúrne stredisko (MKS) v Bobrovci, ktoré vzniklo zlúčením Osvetovej besedy Bobrovec, kina Beseda a Miestnej ľudovej knižnice v Bobrovci. Takéto zlučovanie kultúrnych zariadení sa uskutočnilo na celom Slovensku.
Po Elene Ambrózyovej nastupuje v januári roku 1987
ako knihovníčka Oľga Brziaková. Priestory knižnice
v dvoch miestnostiach budovy MNV už boli v tomto čase vzhľadom na veľkosť knižného fondu nevyhovujúce.
Z tohto dôvodu bola miestna ľudová knižnica v roku
1987 presťahovaná do budovy, ktorá bola na tento účel
kúpená od rodiny Kojšovej, kde jej bol v roku 1991
pridelený aj depozitný sklad. Úväzok knihovníčky bol
zvýšený na 20 hodín týždenne. Knihy boli v deväťdesiatych rokoch do MKS prideľované z Liptovskej
knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, ktorej
zamestnanci vykonávali centralizovaný nákup kníh pre
jednotlivé obecné knižnice.
Dňa 1. 1. 2001 stratila MKS právnu subjektivitu a novým zriaďovateľom knižnice aj zamestnávateľom knihovníčky sa stal Obecný úrad v Bobrovci. Týmto
momentom zaniklo MKS a zriaďuje sa Obecná knižnica
v Bobrovci.
V roku 2006 sa začalo s elektronickým spracovaním
kníh do databázy obecnej knižnice . V októbri roku 2007
sa knižničný fond opäť sťahoval z nevyhovujúcich priestorov budovy MKS do novovybudovanej prístavby
Kultúrneho domu v Bobrovci. V nových priestoroch
obecnej knižnice bol pre verejnosť zavedený aj internet,
ktorý využívajú predovšetkým žiaci našej základnej
školy. Dňa 1. 3. 2011 nastala ďalšia výmena vo funkcii
knihovníčky Obecnej knižnice v Bobrovci. Novou knihovníčkou sa stala Anna Kustrová. Dňa 12. 12. 2012 bola
knižnica zapísaná do Zoznamu knižníc Slovenskej republiky.
V knižnici sa konajú rôzne akcie a to napríklad besedy
so spisovateľmi, kvízy, súťaže, výstavy či burzy kníh.
Počas marca, ktorého prívlastkom je i ,,Mesiac knihy”,
prichádzajú do knižnice deti z MŠ a žiaci zo ZŠ, ktorým
sa približuje poslanie knižnice. Prváci ZŠ sa každoročne
pasujú za nových čitateľov a pre žiakov 3. ročníka ZŠ sa
pripravuje podujatie Rozprávková noc v knižnici.

A. Kustrová
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ZAMYSLENIE

P

režívame najväcší sviatok – zmŕtvychvstanie Pána
Ježiša. Počas pôstneho obdobia sme sa zriekli spevu
Aleluja, aby sme na sviatok zmŕtvychvstania Pána
mohli prežiť a nanovo precítiť najväčšiu udalosť v dejinách. A to, že Boh v ľudskom tele, sám Ježiš Kristus, nás
vykúpil. Na prvý pohlad sa nám to môže zdať samozrejmé.
A predsa to tak nie je. V našom okolí, ale aj v dejinách
vôbec, boli a sú takí, ktorým zmŕtvychvstanie Pána Ježiša
nielen že nič nehovorí, ale tvrdohlavo túto historickú skutočnosť neprijímajú, neveria a odmietajú. Koniec koncov,
aj my kresťania, keď páchame hriech a zotrvávame v hriechu, sme odporcami Ježišovej lásky, ktorú nám prejavil
svojím zmŕtvychvstaním. V tomto čase sú pre nás aktuálne
slová Pána Ježiša, ktoré povedal ženám: „Nebojte sa!
Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam
ma uvidia“ (Mt. 28, 10). Nie sú nám tieto slová povedomé?
Nepočuli sme niečo podobné aj vo chvíli oznámenia
narodenia Pána Ježiša v Betleheme? Anjel vtedy pastierom
povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom“ (Lk. 2,10). Medzi týmito
udalosťami uplynulo tridsaťtri rokov. Vzdialenosť medzi
Betlehemom a Jeruzalemom, kde sa udalosti odohrali, je
krátka. Niečo viac ako desať kilometrov. A v oboch prípadoch sú spojené s Galileou. Tam Ježiš žil najväčšiu časť
svojho života, tam urobil prvý zázrak a tam si vyvolil
prvých učeníkov. Tam – viac ako sto kilometrov na sever
od Jeruzalema – dával príkaz svojim učeníkom, aby sa
vybrali účinkovať do sveta. Tam pri Genezaretskom jazere
chce Ježiš dokončiť svoje poslanie na zemi. Na brehu
Genezaretského jazera potvrdí apoštola Petra za hlavu
Dvanástich. Zmŕtvychvstalý Ježiš chce dokončiť svoje
dielo. Mnohí, ktorí videli Ježiša zomierať na kríži, mali
pocit víťazstva nad nepohodlným Ježišom. Ježiš však
práve preto prišiel na svet. On chcel zomrieť za ľudí. On si
vybral čas, miesto a spôsob smrti. On určil aj čas pobytu
v hrobe. On chcel dokončiť svoje poslanie a poveriť
apoštolov úlohou: „Choďte teda, učte všetky národy a
krstite ich... a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt. 28,19 a. 20). Pri tomto uvažovaní niet
miesta na strach. Vidieť to na správaní žien. Mária Magdaléna zvestovala smutným apoštolom radostnú zvesť, že
Ježiš žije, že ho videla (Mk. 16,10). Radosť precítili po
preľaknutí aj apoštoli, keď Ježiš zastal uprostred nich
(Lk. 24,36n.). A akú radosť cítili emauzskí učeníci, keď
spoznali Ježiša pri lámaní chleba a hovorili: „Či nám
nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24,32). Radosť zo zmŕtvychvstalého
Krista je v týchto svedectvách pravá, čistá a úprimná. Ježišove slová po zmŕtvychvstaní sú liekom na ubolené, sklamané a ustráchané srdcia tým, ktorí mu uverili. Radosť

a pokoj v srdciach tých, čo uverili v zmŕtvychvstanie Pána
Ježiša, nezničilo nič a nikto. Ani falošný príkaz od veľknazov vydaný vojakom, aby klamali, že počas ich spánku
učeníci Ježiša ukradli jeho telo. Ani peniaze, ktoré vojaci
dostali za klamstvo. Ani iné snahy, medzi ktoré patrí
neskoršie zastrašovanie apoštolov, prenasledovania kresťanov, smrť a mučenie verných Ježišovi až do dnešných
dní. „Nebojte sa!“ (Mt. 28,10) – slová Pána Ježiša po svojom zmŕtvychvstaní sú najsilnejším odkazom v dejinách
ľudstva. Tak ako sa učeníci viackrát po Ježišovom zmŕtvychvstaní presvedčili o láske Pána Ježiša a nielen oni, ale
mnohí, čo sa s Ježišom po zmŕtvychvstaní stretli, tak aj my
dnes vo svojich srdciach necítime strach, ale radosť. Stretávame sa s Ježišom na našich oltároch. Veríme, že pod
spôsobmi chleba a vína je tu prítomný ten istý Ježiš, ktorého videli na vlastné oči po zmŕtvychvstaní ženy, apoštoli
a mnohí iní. Tieto dni máme prežívať s radosťou a vďakou.
Ak by sme ich tak neprežili, boli by sme obyčajní klamári.
Boh sa oklamať nedá. Uvažujme a premýšľajme, ako viac
prijať veľkonočný príkaz Pána Ježiša.
Uvedomme si, že nik z nás nesmie odkladať prijatie
výzvy Pána Ježiša k zmene svojho života. Ak sme sa dali
oklamať alebo klamali sami seba či iných, v tomto čase je
potrebné s tým celkom prestať. Dnes je na to čas. Liturgia
svätých omší je preniknutá radosťou, čoho dôkazom nie je
len veľkonočné aleluja, ale aj texty Písma, texty veľkonočných piesní, pohoda v našich srdciach a pohoda aj
mimo kostola. Práve preto je správne, že chceme tento stav
prežiť čo najdlhšie, s najväčším úžitkom, a tak sa pripraviť
na stretnutie so svojím Vykupiteľom a Spasiteľom.
Myslíme aj na tých, ktorých srdcia sú ešte neschopné
prijat túto radosť, prípadne sa jej bránia a vyhýbajú. Nás
totiž k nim posiela dnes Ježiš, aby sme im ako ženy
apoštolom oznámili, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych.
M. Marlenga
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JAR V BOBRUŠKE

K

eď vyjdeme von, môžeme už s úžasom sledovať,
ako sa príroda po viacmesačnom oddychu pripravuje na znovuzrodenie. Všetko navôkol začína rozvoniavať novým životom. Aj našu materskú školu
Bobrušku po dlhej zime už zdobia jarné kvietky. Deti
počas pobytu vonku nachádzajú prvé fialky, snežienky
a sedmokrásky. Skončil sa marec, prvý jarný mesiac „Mesiac knihy“, počas ktorého deti z Bobrušky navštívili
tunajšiu knižnicu v Bobrovci. Pani knihovníčka im
pripravila bohatý program. V priebehu marca bol
v jednotlivých triedach realizovaný projekt „Babička
rozprávaj“. V škôlke nás navštívili staré mamy, ktoré
deťom - svojím vnúčatkám - pred spaním čítali alebo rozprávali rozprávky. Touto cestou by sme sa im chceli ešte
raz srdečne poďakovať za to, že si našli čas a prišli medzi
nás. Počas jari čaká deti zo včielkovej triedy plavecký
výcvik, ktorý potrvá celý týždeň. Deti budú každý deň
dochádzať na plaváreň v Liptovskom Mikuláši – tak nám
držte palce, aby sa z našich malých neplavcov stali plavci.
Koncom apríla ešte navštívme hasičskú zbrojnicu v
našom okresnom meste. Naša jar v Bobruške bude pestrá
a farebná ako jarná príroda. Pučiace stromy, rozkvitnuté
lúky a vtáčí štebot nám potichu šepkajú, že prichádzajú
sviatky Veľkej noci a my Vám prajeme, aby ste ich prežili
vo veselej nálade, v zdraví a v pohode.
E.G.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY BOBROVEC
Zápis do Materskej školy Bobrovec
na školský rok 2019/2020 sa uskutoční
29. a 30. apríla 2019 (pondelok a utorok)
od 10.30 hod. do 16.00 hod.

• alternatívne vyučovacie postupy
• vysokoprofesionálny kolektív zamestnancov
• kvalitné a zdravé stravovanie (celodenný pitný režim,
desiata, obed, olovrant)

K zápisu je potrebné:
• vyzdvihnúť si v materskej škole alebo na Obecnom úrade Bobrovec ,,Žiadosť o prijatie dieťa”
• formulár čitateľne vyplniť paličkovým písmom
• ,,Žiadosť o prijatie dieťaťa” do materskej školy dať
potvrdiť obvodnej detskej lekárke

Športové aktivity: turistické vychádzky do blízkeho okolia, ,,Pochod smelých chrobáčikov”, možnosť absolvovať
lyžiarsky a plavecký výcvik, športová olympiáda, školský
výlet
Kultúrne aktivity: vystúpenia detí a reprezentácia MŠ, interaktívne divadlá, hudobné koncerty, návšteva múzeí
Školské aktivity: Martinské svetielko, Mikulášska besiedka, Bobruškine Vianoce, Karneval, Deň mlieka, Rozprávkový chodníček, Noc v materskej škole, Rozlúčka s predškolákmi, aktivity v rôznych projektoch
Spolupráca s externými organizáciami: Polícia, Dobrovoľný hasičský zbor Bobrovec, ZŠ Bobrovec, obecná
knižnica, Štátne lesy SR, Horská záchranná služba,
SMOPaJ, VZSSČK, Ku Ul, Detská farma Gazdáčik

VYPLNENÉ A POTVRDENÉ ŽIADOSTI
PRINIESŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY BOBROVEC
V DEŇ ZÁPISU.
Čo ponúka naša materská škola:
• sme materská škola rodinného typu
• prevádzková doba materskej školy je od 6:15 h do
16:00 h.
• kvalinú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa školského
vzdelávacieho programu ,,TU ZÍSKAŠ KRÍDLA
PRE SVOJ LET”

Čo nasleduje po zápise:
• Po 30. apríli 2019 bude každá jedna žiadosť posúdená
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individuálne na základe podmienok a v súlade so zákonom.
• Po vyrozumení zo základnej školy, koľko detí je prijatých na povinnú školskú dochádzku, budú uvoľnené
miesta obsadené novými deťmi do výšky kapacity MŠ.
• Prvé vyrozumenie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do
materskej školy dostanete formou sms správy alebo
emailu, písomné najneskôr do konca júna 2019 a to
spolu s pokynmi, kedy si máte vyzdvihnúť v materskej

škole ,,Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa” do materskej školy.
• Pokyny k začiatku školského roka budú vyvesené vo
výveske materskej školy a na facebookovej stránke materskej školy Bobruška na konci augusta 2019 vrátane
rozdelení detí do tried .
• Deti, ktoré neboli prijaté v školskom roku 2018/2019,
musia prísť opäť na zápis.

Základná škola Bobrovec - ŠKD
Výstava IZMY a IZBY

D

ňa 18. 02. 2019 sme so žiakmi zo Školského klubu detí navštívili výstavu s názvom IZMY a IZBY v galérii Kolomana Sokola v Liptovskom
Mikuláši.
Najpriamejšou cestou, ako si obľúbiť umenie, je
pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť
umenie je zažiť ho. Toto bolo cieľom výstavy IZMY a
IZBY, ktorá predstavila prehľad hlavných výtvarných
smerov konca 19. a začiatku 20. storočia. Jednotlivé miestnosti - „izby“ boli venované niektorému „izmu“ ako
impresionizmus, expresionizmus a kubizmus. Pre dieťa a
mladého človeka sa izba stáva prvým vlastným priestorom, v ktorom dokáže aktívne prejavovať svoje pocity.
Prezentácia etáp z dejín umenia formou hravej výtvarnej
inštalácie s použitím interiérových prvkov (posteľ, skriňa,
stôl) je teda zrozumiteľným a zapamätateľným spôsobom
pre každého, kto výstavu navštívil.
V miestnosti, kde bol predstavený impresionizmus, boli interaktívne prvky - stôl ako na pikniku a posteľ - lodička ako z Monetových obrazov, skriňa ako Degasove
baletné štúdio. Expresionizmus predstavovala pochmúrna
miestnosť so železnou posteľou, bol tu stôl, pod ktorým si
deti mohli urobiť skrýšu a skriňa ako dom hrôzy s
nasvietenými obrazmi E. Muncha. Deti si tu mohli urobiť
portrét pomocou farebných fólií podľa O. Kokoschku
alebo sa postarať o opusteného plyšového psíka.
Kubizmus predstavovala posteľ - puzzle a rozbité zrkadlo.

Podľa obrazov P. Picassa, J. Grisa a G. Braquea si deti
mohli aranžovať vlastné zátišie. Surrealizmus bola najatraktívnejšia miestnosť, kde sa nachádzala posteľ ako
vzducholoď ťahaná bocianmi, skriňa, v ktorej si deti mohli
vyskladať kulisy z prvkov podľa Brunovského ilustrácií,
stôl s ľudskými nohami vo farebných pančuchách podľa
S. Daliho a tapeta steny vytvorená podľa obrazu R. Magrittea.
Postaviť sa proti pravidlám, hľadať niečo nové a originálne, je príznačné pre deti, preto boli na výstave predstavené štyri izmy, ktoré hľadajú nové témy a spôsoby zobrazovania. Našich žiakov výstava zaujala a domov odišli
s množstvom zážitkov.
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Zimné potešenie
Zima sa tohto roku poriadne realizovala a priniesla nám
veľkú nádielku snehu. A preto bolo na školskom dvore
veselo. Deti v ŠKD sa nielen vysánkovali, ale postavili aj
množstvo krásnych menších či väčších snehuliakov.
A vďaka silnej pani Zime sme sa mohli kochať veľmi dlho.
Rovnako to bolo aj u nás v dedine, kde šikovní občania
kúzlili s kopami snehu. Prechádzka dedinou potešila nejedno oko.

vujeme obecnú knižnicu v Bobrovci. Tu si knihy pravidelne požičiavajú, tiež sa s nimi bližšie zoznamujú
počas besied s p. Olšovskou. Pri príležitosti ,,Marca - mesiaca knihy” nám predstavila svoju novú knihu Rozprávky o vílach, ale neobišla ani svoje predošlé knihy. Z jej
knižiek deti najviac zaujala „Rozprávku vám zahádam“.
Za každú uhádnutú hádanku boli odmenení sladkosťou.
Pani knihovníčka A. Kustrová zas každoročne pripravuje
pasovanie malých prváčikov za čitateľov knižnice.
Tento rok si naša „oslávenkyňa“ pripomína „100“ - sté
výročie jej založenia. Preto by sme jej aj my touto cestou
chceli pogratulovať. Nech má stále veľa dychtivých čitateľov, kopec nových knižných ponúk a tiež ľudí ochotných
písať nové a nové knihy.

Čítanie rozprávky Trojruža

Návšteva knižnice
• „Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.“ Ch. W. Eliot
• „Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa
naučíte, tým viac miest objavíte.“ Dr. Seuss
Knihy nám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú naše
obzory, robia nás lepšími ľuďmi, relaxujeme pri ich
čítaní. K takejto túžbe poznať knihy vedieme aj my deti
nie len v Základnej škole, ale tiež v Školskom klube detí.
Pravidelne počas celého školského roka s nimi navšte-

V ŠKD sme spoločne s deťmi v rámci ,,Marca mesiaca knihy” čítali rozprávku Trojruža. Počas čítania
sme im vysvetľovali zastaralé už nepoužívané slová. Tak
si deti rozširovali slovnú zásobu. Deti s knihou pracovali
celý týždeň: odpovedali na pripravené otázky, vymaľovávali obrázky, žiačky 3. ročníka ju zdramatizovali a predviedli nie len deťom v ŠKD, ale aj v ich triede. Ich
vystúpenie malo veľmi priaznivý ohlas.
Týmito aktivitami sme u detí cielene rozvíjali aktívne
počúvanie, porozumenie, používanie slovnej zásoby a budovanie pojmov hravou formou. Okrem toho sme u nich
posilňovali pozitívnu interakciu a kamarátsku vzájomnú
pomoc. Do budúcnosti vzhľadom na úspech týchto aktivít
a spätnú väzbu od detí si podobné aktivity s ohľadom na
ich primerane veku už nadobudnuté vedomosti aj s reflektovaním na ich záujmy pripravíme častejšie.
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Športové okienko
BOKAMI ZÁPADNÝCH TATIER 2019
21. - 23. marec 2019 - 12. ROČNÍK

J

eden z najväčších skialpinistických sviatkov na
Slovensku je za nami. Trojetapové preteky dvojíc
"Bokami" Západných Tatier pod záštitou SHS
James prepájajú regióny Liptov s Oravou.
Od prvého ročníka (2008) sú tieto preteky spojené
s číslom tri - organizujú ich tri skialpinisticko-horolezecké kluby v troch dolinách, pretekári absolvujú tri etapy
počas troch dní, kráľovská etapa vedie cez Tri kopy. Na
12. ročník sa organizátorom opäť podarilo prilákať veľa
pretekárov a medzi prihlásenými pretekármi sú okrem
tradičných Slovákov, Čechov a Poliakov aj atléti z Kanady, Grécka, Rakúska, Nemecka, Rumunska, Bulharska
a Španielska. Prezentácia pretekárov prebiehala už v stredu od 15. tej hodiny, kde každý účastník dostal v štartovacom balíku aj kvalitnú originálnu bundu z limitovanej
edície Bokami.
Počas troch etáp prešli približne 60 km a prekonali
6800 výškových metrov prevýšenia, ubytovaní boli na
južnej strane Západných Tatier v Žiarskej doline na hoteli
Spojár, Třinec a Salaš. Prvá etapa štartovala vo štvrtok
21. 3. 2019 na Oravskej strane Západných Tatier v oblasti
Salatína so štartom o 8:30 hod pri lyžiarskom stredisku
Roháče-Spálená. Pretekári, ale aj fanúšikovia, sa mohli
tešiť na chutné štyri výšľapy a štyri zjazdy s dĺžkou 16 kilometrov a prevýšením 2100 metrov v oblasti Salatína
a Brestovej s cieľom nad vrcholovou stanicou lanovky.
Druhá etapa bola odštartovaná na druhý deň v piatok v
Bobroveckej doline a pretekári absolvovali štyri tradičné
výšľapy a zjazdy s dĺžkou 17 km a prevýšením 2000 metrov v oblasti Babky a Sivý vrch s cieľom s nezabudnuteľnou atmosférou na Chate pod Náružím. V sobotu sa
pretekári popasovali v záverečnej tretej "kráľovskej" etape so štartom v ústí Žiarskej doliny. Celkovo v tejto etape
organizátori naplánovali päť výšľapov a zjazdov s dĺžkou
22 km a prevýšením 2700 metov. Cieľ bol tesne nad Žiarskou chatou.

Meranie priebežných a celkových výsledkov bolo zabezpečené pomocou aktívnych čipov.
Vyhlásenie celkových výsledkov bolo v sobotu po záverečnej etape pri hoteli Spojár a potom sa pretekári presunuli na zaverečnú žúrku do kultúrneho domu obce Žiar.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhajú
v organizovaní týchto pretekov, náročných nielen pre
pretekárov, ale aj celkovú organizáciu podujatia, takisto
sponzorom, bez ktorých by tento pretek nebol takým ako
je.
Bobrovec reprezentovalo 16 pretekárov.
Muži (do 40 rokov)
DANKO Matúš / Skialp Bobrovec - SCARPA 1. miesto
TRIZNA Lukáš / James Bobrovec - 4. miesto
SEKAN Michal / Skialp Bobrovec - 9. miesto
KELLO Tomas / Skialp Bobrovec - 16. miesto
KRAJČÍ Pavel / James Bobrovec - 33. miesto
LAJDA Daniel / Skialp Bobrovec - 33. miesto
LISÝ Radoslav / Skialp Bobrovec - 41. miesto
MIKULÁŠ Jakub / HO JAMES Bobrovec - 41. miesto
DEMKO Martin / Skialp Bobrovec - 44. miesto
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Výsledky
Muži:
1. DANKO Matúš / ŠIARNIK Jakub SVK - 07:25:24,0
Skialp Bobrovec - SCARPA / SK Žiarska dolina
2. PREDA Andrei / BALAN Silviu ROM - 07:36:10,8
(+0:10:46,7) Romania Team
3. WALLNER Thomas / VOITHOFER Marcell AUT 07:37:42,7 (+0:12:18,6) Police Austria
4. TRIZNA Lukáš / LAŠTÍK Juraj - 07:42:24,8
(+0:17:00,7)
HO JAMES Bobrovec/James Dolný Kubín

LISÝ Vladimír / HO JAMES Bobrovec - 51. miesto
TRIZNA Martin / HO JAMES Bobrovec - technické
problémy (56. miesto)
ČERVEŇ Jozef / James Bobrovec - technické problémy
(56. miesto)
Ženy:
TRIZNOVÁ Simona / Skialp Bobrovec - 2. miesto
DANKOVÁ Michaela / Skialp Bobrovec - 2. miesto
DANKOVÁ Barbora / Skialp Bobrovec - 4. miesto
Veteráni:
MADAJ Milan / James Bobrovec - 2. miesto

Viete že...
... pred 60 rokmi (27.1.1959) zomrel v Bratislave vo veku
73 rokov, bobrovecký rodák Jozef Sivák, učiteľ, publicista, politik, autor školských učebníc. Od 20.1.1939 do
4.9.1944 bol ministrom školstva a národnej osvety.
Z postu ministra odišiel pre nesúhlas s politikou
vtedajšej vlády spolupracujúcej s Nemeckom.
... pred 120 rokmi (1899) vypukol v Bobrovci veľký požiar. Horeli drevenice, sypárne, humná. Ohňu pomáhal
veľký vietor.

Ženy:
1. LOVRANTOVÁ Katarína / DUDÁŠOVÁ Zuzana 09:55:27,5
Salomon Slovakia / skialpinista.sk
2. TRIZNOVÁ Simona / DANKOVÁ Michaela 10:27:47,8 (+0:32:20,2)
Skialp Bobrovec
3. SKANDIKOVA Barbara / RUDOLFOVÁ Terka 10:33:55,8 (+0:38:28,2)
4. DANKOVÁ Barbora / VOLNÁROVÁ Veronika 11:33:53,2 (+1:38:25,6)
Skialp Bobrovec / DYNAFIT
Veteráni:
1. HUBAČ Vlado / LONGAUER Zdeno - 07:58:36,6
Dynafit Tatranská Lomnica
2. PISARČÍK Milan / MADAJ Milan - 08:20:00,5
(+0:21:23,9)
skialpinista.sk / HO JAMES Bobrovec
3. MIKOLAJCZYK Tyberiusz / PIETKA Marcin 08:28:20,2 (+0:29:43,6)
KS Kandahar - Alpinka SkiTrab / KS Kandahar GOPR Beskidy

Zrnko múdrosti:
Pravda má jednu veľkú výhodu: Človek si nemusí
pamätať na to, čo povedal.
RODIN

Pranostiky:
- Ak je apríl pekný, máj bude ružový.
- Ak v máji neprší, jún to zavŕši.
- Deň Petra Pavla príroda častuje búrkami, ale zem ožíva
hríbami.
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49. ročník Ceny Červenca
portový klub Bobrovec – Lyžiarsky oddiel v spolupráci s Obecným úradom a dobrovoľnými pomocníkmi pripravil a technicky zorganizoval v sobotu
16. marca 2019 pre našich občanov, milovníkov lyžovania a taktiež ostatnú športovú verejnosť, už 49. pokračovanie tradičného lyžiarskeho preteku o Cenu Červenca.
Hlavným podujatím bol obrovský slalom o Putovný
pohár starostu obce. Taktiež sa uskutočnili už tradičné súčasti ako je Detský lyžiarsky pretek v obrovskom
slalome a Detská lopárová show v snehovom tobogáne.
Celé sa to odohralo na svahoch Veľkej Kopy. V daný deň
bolo zamračené s teplotou okolo - 5 ͦ C. Počas dvoch dní
prípravy trate napadlo cca 50 cm nového snehu. Organizátori vyvinuli veľké úsilie aby pripravili dobrú trať pre
všetkých pretekárov. Všetky súťaže prebehli podľa
osvedčeného časového rozpisu. Krátko po ich ukončení
sa uskutočnilo vyhodnotenie, odmenenie najlepších v jednotlivých kategóriách, vylosovanie pretekárskej a diváckej tomboly.

Š

49. ročník Ceny Červenca – na štart sa postavilo 49 pretekárov v ôsmich kategóriách:

Kategória muži do 35 rokov:
1. miesto Samuel Trizna, Družba Smrečany-Žiar
2. miesto Tomáš Kello, SKIALP Bobrovec
3. miesto Tomáš Kúcik, Bobrovec

Kategória juniorky:
1. miesto Kristína Partelová, Bobrovec

Kategória muži do 50 rokov:
1. miesto Pavol Kello, Bobrovec
2. miesto Filip Kyzek, Bobrovec
3. miesto Zacharovský Stanislav, SLP Lipt. Hrádok

Kategória juniori:
1. miesto Matej Makovský, Bobrovec
2. miesto Marián Fendek, LO Bobrovec
3. miesto Andrej Trizna, Bobrovec

Kategória muži nad 50 rokov:
1. miesto Július Kello, Bobrovec
2. miesto Ján Kello, LO Bobrovec
3. miesto Rastislav Košo, Svätý Kríž

Kategória ženy do 35 rokov:
1. miesto Barbora Danková, SKI ALP Bobrovec
2. miesto Klaudia Raková, LO Bobrovec
3 . miesto Lenka Gajancová, Liptovský Mikuláš

Kategória snowboard:
1. miesto Peter Garček, Bobrovec
2. miesto Samuel Polomčák, Bobrovec

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

Celkovým víťazom 49. ročníka Ceny Červenca o Putovný pohár starostu obce Bobrovec sa stal Július Kello
z Bobrovca. V doterajšej histórií tohto podujatia to bolo
už jeho piate víťazstvo, čím získal putovný pohár do
trvalého vlastníctva.
Detský lyžiarsky pretek v obrovskom slalome pre deti
do 15 rokov o Putovný pohár Lyžiarskeho oddielu
Športového klubu Bobrovec. Na štarte sme privítali 10
pretekárov v piatich kategóriách:
Kategória dievčatá a chlapci 2013-2011:
1. miesto Zuzana Kyzeková, Bobrovec
Kategória dievčatá 2010-2008:
1. miesto Kristína Kyzeková, Bobrovec
2. miesto Lucia Rusinová, Bobrovec
Kategória chlapci 2010-2004:
1. miesto Martin Sekan, Bobrovec
2. miesto Samuel Zich, Liptovský Mikuláš
3. miesto Timotej Labaška, Bobrovec
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výsledky:
Kategória škôlkari:
1. miesto Nikola Ježová, Liptovský Mikuláš
2. miesto Ondrej Kyzek, Bobrovec
3. miesto Tamara Blahušiaková, Bobrovec
Kategória 1.-3. roč. ZŠ:
1. miesto Timotej Labaška, Bobrovec
2. miesto Zuzana Kyzeková, Bobrovec
Kategória 4.-9. roč. ZŠ:
1. miesto Lucia Rusinová, Bobrovec
2. miesto Kristína Kyzeková, Bobrovec
3. miesto Kristína Rusinová, Bobrovec

Kategória dievčatá 2007-2004:
1. miesto Kristína Rusinová, Bobrovec
2. miesto Alžbeta Balážová, Bobrovec
Kategória chlapci 2007-2004:
1. miesto Dávid Fáber, Bobrovec
2. miesto Timotej Palkovič, Bobrovec
Celkovým víťazom a držiteľom Putovného pohára
Lyžiarskeho oddielu Športového klubu Bobrovec sa stal
Dávid Fáber z Bobrovca.
Detská lopárová show je pretek škôlkárov a školopovinných detí na lopároch v snehovom tobogáne. Na štarte
sa predstavilo spolu 10 detí v troch kategóriách. Svoju
všestrannosť navyše preukázalo 7 detí účasťou v
obidvoch pretekoch, lopáre + obrovský slalom.
V troch kategóriách boli dosiahnuté nasledovné

4. apríl 1945
Pamätný deň konca vojny v Bobrovci. Čo nám 2. svetová vojna priniesla? 38 hrobov na cintoríne. Na námestí
okolo stĺpa svätého Jozefa pochovali 21 československých vojakov a viac ako 100 ukrajinských a ruských
vojakov. Vojna nám nechala zničené domy a spálené
humná. 4. apríl priniesol nádej a stíšenie bolesti nad
hrôzami vojny.
Nezabúdajme!
A.Olšovská

Pôstne jedlá
V Pôstnom období sa v našich končinách jedli zemiaky, kapusta, fazuľa, hrach, mlieko a chlieb. Z toho gazdiné vymýšľali rôzne jedlá: halušky s bryndzou, halušky
s kapustou, rezance s makom či tvarohom, varené, pečené

Spolu sa teda na štarte všetkých súťažných disciplín
predstavilo 69 pretekárov v 16 kategóriách. Celé súťaženie sa skončilo bez úrazu. Záverom by sme chceli
vysloviť veľké poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli tento pretek uskutočniť a podporili nás podľa
svojich možností. Osobitne však sponzorom a priateľom
lyžiarskeho oddielu, dlhoročným pomocníkom z OT
Baníkov ŠK Bobrovec, partnerovi podujatia Horskej
službe Západné Tatry-juh a v neposlednom rade zúčastneným divákom, ktorých sme očakávali vo väčšom
počte. Predpokladáme, že ich odradilo nie moc priaznivé
počasie. Tí, čo vyšli do Červenca a podporili naše snaženie a výkony pretekárov, vytvorili výbornú atmosféru
počas celej akcie. Veľmi sa tešíme hojnému počtu pretekárov v hlavnom preteku. Veríme, že výkony štartujúcich, stretnutie s priateľmi, pripravené občerstvenie a záverečná divácka tombola im bola dobrou odmenou za ich
rozhodnutie prežiť deň na tomto podujatí. Na budúci rok
sa táto športová akcia dožije okrúhleho jubilea. Dúfame,
že si aj pre túto skutočnosť toto podujatie aj naďalej udrží
svoju popularitu a bude sa ho v budúcnosti zúastňovať
viac pretekárov aj divákov.
organizátori

Veľká noc – pohyblivý sviatok
Po zničení chrámu v Jeruzaleme sa Židia aj kresťania
rozišli do okolitých krajín a Veľkú noc začali sláviť
v prvý jarný deň. Dnes Veľkú noc slávime tak, ako to v
roku 325 ustálili na Prvom nicejskom koncile.
Jednoducho povedané: spln mesiaca po prvom jarnom
dni nám zvestuje, že najbližšia nedeľa bude veľkonočná.
A.Olšovská
a na rôzne spôsoby pripravené zemiaky a k ním prívarky
z fazule, hrachu či tekvice. Z tých istých surovín boli aj
polievky. V pôste sa na omastenie jedla používalo maslo,
väčšinou topené.
A.Olšovská
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POZVÁNKY NA KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI

Obec Bobrovec
Vás srdečne pozýva
na kultúrny program pri príležitosti sviatku

,,Dňa matiek“,
ktorý sa bude konať
v nedeľu

12. 5. 2019
o 14:00 hod.
v Kultúrnom dome
v Bobrovci.

Obec Bobrovec
Vás srdečne pozýva

2. ročník

dňa 8. 6. 2019
na tradičné podujatie

,,Stavanie májov“
za sprievodu
Bobroveckej dychovky.
Dobrovoľný hasičský zbor
tradične vyzdobí obec štíhlymi,
krásnymi májmi
a pestrofarebnými stuhami.

O
z
n
a
m

Vývoz plastov v Obci Bobrovec od 1.4.2019 – 31.12.2019
08. 4. 2019
23. 4. 2019
06. 5. 2019
20. 5. 2019
03. 6. 2019
17. 6. 2019

Prípadné zmeny vám budú včas oznámené

01. 7. 2019
15. 7. 2019
29. 7. 2019
12. 8. 2019
26. 8. 2019
09. 9. 2019
23. 9. 2019

07. 10. 2019
21. 10. 2019
04. 11. 2019
18. 11. 2019
02. 12. 2019
06. 12. 2019
30. 12. 2019

O
z
n
a
m
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... slávnostné otvorenie salašníckej sezóny
,,Bačova cesta 2019” na salaši Pastierska
a symbolické „odomknutie“ lúk a pasienkov
v Bobroveckej doline ...

BOBROVECKÁ KORČUĽA
VIII. ročník
Kedy: 1. júna 2019
Kde: Ulica Dolné a Horné sklady
O koľkej: o 10:00 h.

PPS Bobrovec, s.r.o., v spolupráci s OZ Bačova cesta
pre Vás pripravili opäť tradičnú ovčiarsku udalosť:

Tešíme sa na Vás.

26. mája 2018 - na Dušana
(nedeľa 13,00 hod.)

XI. ročník
• vystúpenie regionálnych folklórnych súborov z Bobrovca, Jalovca a Pavlovej Vsi
• ochutnávka tradičných ovčiarskych špecialít
(syr, bryndza, žinčica,
bryndzové halušky, baraní guláš,
bobrovecké droby ...)
• prezentácia tradičných ovčiarskych
zvykov a súťaží
• tradičná ovčiarska tombola – I. cena
(prekvapenie r. 2019 )
• trh remeselníkov z Bobrovca a blízkeho okolia
• Majstrovstvá Bobroveckej doliny v plieskaní pastierskym bičom O putovný pastiersky bič - VIII. ročník
Vlastníci poľnohospodárskych pozemkov a chovatelia
oviec a naši stáli verní zákazníci, príďte nás navštíviť!

Z MATRIKY
Narodili sa:
február 2019
marec 2019

Na salaši Pastierska v Bobroveckej doline si môžete
oddýchnuť, vidieť a ochutnať skutočnú, nefalšovanú,
salašnícku atmosféru.

-

Linda Juhászová
Branislav Kuna
Vilma Hrtková
Patrik Lisý
Melánia Komorášová
Sofia Komorášová

Uzavreli manželstvo:
marec 2019 - Ing. Matej Broško - Magdaléna Gorčáková

Opustili nás:
február 2019

- Stanislav Vrabec
- Alexander Machaj
- Juliana Raková

Blahoželáme:
Ing. Ľudovít Urbanovský,
konateľ spoločnosti

Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí sa
v 2. štvrťroku dožívajú vzácneho jubilea.
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