OZVENA Z BOBROVCA

ROČNÍK: XXI.

VIANOČNÁ

Príhovor starostu obce
Milí spoluobčania,
mesiac december nám prináša nielen posledné dni
v roku, ale aj očakávané najkrajšie sviatky Vianoce.
Aj keď si to možno všetci nedokážeme uvedomiť, pod
vplyvom čara Vianoc naše pracovné tempo prehodnocujeme, aby sme sa mohli obklopiť svojimi blízkymi,
priateľmi a známymi. Veď tieto najkrajšie sviatky v roku
dokážu v každom z nás vyčariť tie najlepšie cnosti, ktoré
len človek môže mať. Tie sme ako malé deti dostávali od
svojich rodičov a starých rodičov, ktoré potom prechádzajú na naše deti a vnúčatá. To je skutočné bohatstvo
vianočných dní.
Vianoce, to sú sviatky keď si prajeme, aby nikto nebol
sám. Všetci chceme prežiť tú pravú vianočnú atmosféru
plnú šťastia, radosti a pokoja v kruhu najbližších. Napriek
pracovným povinnostiam, ktoré nás často zavejú ďaleko
od domova, túžime aspoň v tieto vianočné dni byť v kruhu svojich blízkych. Chceme znova a znova prežívať
nezabudnuteľné vianočné chvíle, ktoré natrvalo zostávajú v našich srdciach. Tešíme sa na stromček, množstvo
prekvapení, na rodinné zvyky a tradície, vianočné
modlitby a koledy. Posedenie rôznych generácií pri sviatočnom stole umocňuje súdržnosť nás všetkých ako aj
úctu k tým skôr narodeným. Sme šťastní, keď vidíme, že
žiadna stolička pri stole nezostala prázdna.
Prajem všetkým:
Nech duch Vianoc zasiahne každého z nás.
Nech každý z nás bude sedieť pri vianočnom stole, kde
nebude sám.
Nech sú všetci obdarení tým pravým bohatstvom
a najlepšími cnosťami čo si navzájom môžeme dať.
Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vám poprial pokojné a radostné
prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a v nastávajúcom novom roku 2018 vám zaželal veľa zdravia,
šťastia, lásky, spokojnosti a úspechov v osobnom aj
pracovnom živote.
Váš starosta

Občasník

Číslo 5

Kristus včera, dnes a naveky!

S

vojho času som čítal túto nádhernú myšlienku:
„Božie svetlo dnes prichádza do ľudskej tmy,
Božie teplo do ľudského chladu, Božia láska do
ľudskej nenávisti, Božia milosť do ľudského hriechu.“
Na Vianoce nám Boh posiela svojho vlastného Syna, aby
nás posvätil a aby v nás obnovil Boží obraz znetvorený
hriechom. Vo Svätom písme čítame: „Veď Boh tak
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“
(Jn 3, 16). „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho
Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby
vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby dostali
adoptívne synovstvo“ (Gal 4, 4).
Pri polnočnej svätej omši budeme počuť tieto slová:
„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom – dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ Kristus Pán“ (Lk 2, 10).
Lepšiu správu ako správu z radostnej zvesti –
evanjelia, ktorú dostaneme v týchto vianočných dňoch,
nám už nikto nemôže dať. Táto stačí, aby sa náš život
radikálne zmenil, aby sme sa dostali tam, kde je náš
skutočný a definitívny domov – milujúce Božie náručie.
Toto bola správa prvých Vianoc pre betlehemčanov. Toto
je správa skutočnej radosti, ktorá je aktuálna aj dnes pre
každého z nás. A bude radostnou a pravdivou správou aj
pre posledného hriešneho človeka, ktorý bude ešte
niekedy žiť na tejto planéte.
Kristus včera, dnes a naveky!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s
nami Boh. Tak spievajú východní kresťania na veľkom
povečerí vo svätú noc Pánovho narodenia. To je tiež
Pokračovanie čl. na str. 2
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Dokončenie čl. zo str. 1

radostná reflexia človeka na tento akt Božej lásky, na túto
správu.
Svet potrebuje Krista, aby ho posvätil, premenil,
očistil, vykúpil, aby sa svet v ňom spasil, lebo v nikom
inom niet spásy. Vianoce sú výzvou pre každého z nás,
aby sme Krista viac spoznali z Písma, aby sme sa s ním
viac zjednocovali v Eucharistii a aby sme s ním vytvárali
spoločenstvo milujúcich sa ľudí. A nakoniec Vianoce sú
radostným pohľadom do budúcnosti. Sú zdrojom pravej
radosti a vnútorného pokoja pre každého, kto si Krista
uloží do jasličiek vlastného srdca a kráča k cieľu, ktorý
nám určil Boh a ktorý Kristus zaistil svojou výkupnou

obetou na kríži. Putujme všetci do Božieho milujúceho
náručia, ale s Kristom v srdci, nikdy nie bez neho.
Pripojme sa preto všetci spoločne ku chválospevu
anjelov, ktorí spievali v Betleheme: „Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Nezabudnime však, že na zemi bude pokoj, po ktorom tak
túžime, iba vtedy, ak bude najprv sláva Bohu na
výsostiach. Boh, jeho prijatie a jeho oslava sú zárukou
úspechu všetkých ľudských aktivít, ale jeho odmietnutie
bude znamenať pád všetkého podľa vzoru starozákonnej
babylonskej veže.
Nech nám túto pravdu pripomenú aj tohtoročné
Vianoce.
Michal Marlenga

Vianoce v Bobruške

Vianočné zvyky

ážení čitatelia bobroveckej Ozveny, naskytla sa
mi tá česť prihovoriť sa Vám v tomto predvianočnom čase. V čase, keď viac ako na seba
myslíme na svojich blízkych. Aj naše deti z Materskej
školy Bobruška sa zodpovedne pripravujú na najkrajšie
sviatky v roku. Najkrajšie sviatky pre dieťa, kedy nás
hladí neviditeľná ruka lásky, nehy a prostého ľudského
porozumenia vychádzajúceho z nášho vnútra. Máme už
za sebou viac ako tri mesiace školského roku 2017/2018.
Najmladší mravčekovia si už našli kamarátov, zvykli si
na režim v materskej škole, na pani učiteľky. Zimu sme s
deťmi privítali počas novembrovej akcie „Martinské
svetieľko“. Svätý Martin tento rok neprišiel na bielom
koni, ale zato 6. decembra k nám do škôlky zavítal Svätý
Mikuláš. To už naša obec bola zakrytá bielou perinou a v
očiach detí sme videli neskutočnú radosť zo snehovej
nádielky. Deti Mikuláša privítali bohatým programom,
on sa im zato odmenil mikulášskym balíčkom. Materská
škola dýcha vianočnou atmosférou - okná, chodby, ale aj
triedy pani učiteľky spolu s deťmi vyzdobili vianočnými
motívmi. Čaká nás ešte Bobruškin vianočný zvonček –
tradičné vianočné trhy, kde sa budú predávať výrobky
šikovných detských ručičiek. Srdečne Vás na toto
podujatie pozývame. Bude sa konať 21. 12. 2017 v čase
od 15:15 hod. do 17:30 hod. v areáli materskej školy.
Dovoľte mi, aby sme Vám spolu s deťmi zaželali radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, popriali
Vám splnenie všetkých želaní, očakávaní a predsavzatí.
Našim deťom prajem, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali. Ale
ten už predsa majú v podobe milujúcich rodičov.

ybraté zo separátu Vlastivedného zborníka od
Antona Raka: „Najväčší počet zvykov sa viaže
k obdobiu vianočných sviatkov. Bohatstvo
zvykov a povier sa viazalo k samému tzv. Dohviezdnemu
čiže Štedrému večeru. Dievčatá pred spoločnou večerou
uchytili prvý upečený pirôžtek, vybehli pred dom a tam
pirôžtek zjedli. Akého mena mužského videli, tak sa bude
menovať ich manžel. Búchali aj na stenu chlieva. Koľko
ráz zakrochkala ošípaná, o toľko rokov sa dievča vydá.
Za najkrajší medzivianočný zvyk sme považovali
„chodenie s Betlehemom.“ Iný starý vianočný obradový
zvyk bolo chodenie s „Trojkráľovou hviezdou.“ Nosili ju
traja mládenci oblečení za kráľov. Jeden bol Gašpar z
Grécka, druhý Melichar z Indie a tretí Baltazár z Egypta.
Na Nový rok chodia chlapci s vinšovaním po domoch.“
To je pár viet z knihy pána Raka. Dodnes sa v našej obci
dodržiava hlavne zvyk pri štedrej večeri. Na stôl sa prestrie biely obrus a podeň na roh stola sa dá peniaz. Na to
miesto sa na obrus položí chlieb. Na stole nesmie chýbať
med, oblátky, jabĺčka, koláčiky. Hovorilo sa, že na Štedrý
večer sa jedlo to, čo rástlo nad zemou, pod zemou, na
strome, v hore aj vo vode. A tak sú v kapustnici huby,
v šaláte zemiaky, mrkva, hrach, cibuľa, k tomu ryba
a z obilia koláče. Keď všetci sedia pri stole, gazdiná
prinesie spomínaný chlieb, niekde aj vianočku a zapálenú
sviečku so slovami: „Vidíte ma pod touto veľkou kopou?“
Odpovedia jej: „Vidíme, vidíme.“ Ona na to: „Aby ste ma
na budúci rok pod väčšou videli.“(to je prianie hojnosti)
Potom nasleduje ďakovná modlitba, lámanie oblátky pre
každého člena rodiny (aby sa počas roka nerozpadla)
a prípitok s prianím požehnaných Vianoc. Ak to nerobíte,
skúste to a urobte z tejto večere v roku niečo výnimočné.
Na záver ešte malá zaujímavosť. Na Štedrý deň sa je
mäso bez nohy, na Božie narodenie mäso s dvoma nohami a na Nový rok mäso so štyrmi nohami.
A. Olšovská

V

Vianočné pranostiky
- Blatnatý december, blatnatý celý rok.
- Koľko sa ukáže sneh pred Vianocami, toľko bude
trvať po Vianociach.

V
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Jeseň dôchodcov, členov JDS
Jeseň dôchodcov sa začala padaním lístia zo
stromov. 22. októbra – Mesiaca úcty k starším, tancovali a
spievali na podujatí „Strieborná jeseň“. 27.októbra
popadané lístie v areáli kostola a cintorína zhrabovalo
33 obetavých dôchodcov, ku ktorým sa pridali aj niekoľkí
občania. Úprimná vďaka za prácu v zhoršenom počasí pre
dobro všetkých.11. novembra vystúpila spevácka skupina
(mužská aj zmiešaná) na „Posedení pri muzike“ pri 250.
výročí založenia Muzikantského cechu v Bobrovci.
16. novembra sa uskutočnil zájazd do čokoládovne
v Kittsee. 23. novembra členovia Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Bobrovci hodnotili, plánovali aj sa zabavili
pri dychovke, na výročnej hodnotiacej schôdzi v kultúrnom dome.
Pozývame všetkých, ktorí sa v našej obci šťastlivo dožili dôchodku, aby prišli medzi nás. Nečakali doma na
smrť, ale dôstojne a veselo prežili jeseň svojho života.
Anna Olšovská

Pri zelenine aj hrnčeky
Na prelome septembra a októbra
2017 sa konala tradičná „Výstava ovocia a zeleniny.“ Organizátori podujatia ZO
SZZ a Obecný úrad
Bobrovec opäť zaradili aj „Súťaž v aranžovaní,“ ktorej sa
zúčastnilo 9 súťažiacich. Počas výstavy sme mohli
obdivovať ich výtvory. Pri veľkej výstave sa vždy
pripraví aj malá výstava niečoho pekného. Tento raz to
bola „Výstava hrnčekov“ nezvyčajných tvarov, farieb a
vzorov. V starom kredenci a na policiach zaujali
návštevníkov podujatia.
Hlavnou témou výstavy bolo ovocie a zelenina, ktorej
bolo tento rok neúrekom. 18 vystavovateľov prinieslo
161 exponátov. Bolo sa na čo pozerať. Niektoré výpestky
boli ocenené na povzbudenie pestovateľov. Ceny
venovali: ZO Slovenského zväzu záhradkárov, obecný
úrad a Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť.
Čerešničkou na torte bol koncert našej dychovej hudby.
Priestory kultúrneho domu vyzdobili na jesennú tému
členky kultúrnej komisie a nechýbali ani stánky
ľudových umelcov.
Za úspešný priebeh patrí vďaka všetkým, ktorý svoj
voľný čas venovali takému krásnemu a ušlachtilému
podujatiu.
Anna Olšovská

23. ročník Dobrej noviny nesie názov:
Na ceste k životu
Po roku opäť prichádza vianočný čas a my sa s deťmi
naň patrične pripravujeme, aby sme vás ako po iné roky
dokázali potešiť s koledou.
V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv.sestry
Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie.Dobrá
novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na
starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto
podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť
sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred
pôrodom.

V obci Bobrovec budeme koledovať
30. 12. 2017 t. j. sobota a začneme o 13-tej hodine.

Poďakovanie za zvonenie
V nedele a sviatky po celý rok na našej zvonici
zvoní na obed pán Jozef Olšovský. Za túto
obetavú, bezplatnú službu mu ďakujeme a
prajeme veľa zdravia, nakoľko sa v týchto dňoch
dožil 77 rokov svojho plodného života.

MATRIKA
Narodili sa:
október 2017 - Teodor Kováč

Uzavreli manželstvo:
október 2017
- Peter Chriašteľ & Lenka Hudecová
- Marko Komoráš & Lucia Kunová
- Vladimír Sekan & Dominika Raková

Opustili nás:
október 2017

- Jolana Raková, 88-ročná
- Jozef Ambrozy, 73-ročný
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Neváhajte, práve na váš DAR čakajú odkázaní ľudia.

K

rv je veľmi vzácna tekutina, ktorou zdraví ľudia
môžu pomôcť práve tým, ktorí to naozaj potrebujú. Darovanie krvi je skutočným „darom
života“ a pomáha chrániť a zachraňovať ľudské životy.
Nie každý z nás to dokáže, pretože darovať krv je
rozhodnutie, ktoré nie je pre všetkých jednoduchým
krokom. No sú medzi nami ľudia, pre ktorých je to už
samozrejmou záležitosťou.
V našej obci v tomto roku vykonali ušľachtilí čin naši
39-ti spoluobčania, za čo im patrí veľká vďaka.
Za darovanie krvi sa udeľuje viacero ocenení. Za desať
odberov je to bronzová Janského plaketa, za 20 strieborná
Janského plaketa. Nasleduje zlatá Janského plaketa (ženy
30 odberov, muži 40), diamantová (ženy 60 odberov,
muži 80) a Kňazovického medaila (ženy 80 odberov,
muži 100). Udeľuje sa aj pamätná plaketa doc. MUDr.
Vladimíra Krišla, Csc., a to za rozvoj darcovstva krvi.
Blaščík Lukáš, Bobrovec 600
Brestovská Zuzana Ing., Bobrovec 402
Brestovský Matej, Bobrovec 402
Daniš Martin Ing., Bobrovec 644
Dzurec Štefan, Bobrovec 324
Fáber Anton, Bobrovec 75
Fašiang Tomáš, Bobrovec 157
Fendek František, Bobrovec 463
Fendek Jozef, Bobrovec 193
Fendek Juraj, Bobrovec 463

Frian Dávid, Bobrovec 456
Garb Šimon, Bobrovec 562,
Gazda Dušan, Bobrovec 678
Hollý Štefan, Bobrovec 369
Hudec Peter, Bobrovec 178
Hudecová Lenka Bc., Bobrovec 178
Jedličková Zuzana, Bobrovec 707
Kováč Martin, Bobrovec 638
Lehotský Michal, Bobrovec 449
Lisá Božena, Bobrovec 143
Lisý Branislav, Bobrovec 590
Lisý Pavel, Bobrovec 143
Majerník Boris, Bobrovec 683
Partelová Mária, Bobrovec 693
Perašínová Renáta, Bobrovec 732
Pieter Matúš, Bobrovec 188
Pikala Pavel, Bobrovec 45
Pišúth Michal, Bobrovec 624
Raková Miriam, Bobrovec 672
Roth Peter, Bobrovec 43
Rusinová Katarína, Bobrovec 588
Sekan Vladimír, Bobrovec 641
Spišiak Jozef, Bobrovec 610
Stolárová Petra, Bobrovec-Škorupovo 808
Šúleková Dušana , Bobrovec 737
Teniaková Simona, Bobrovec 238
Triznová Eva Ing., Bobrovec 523
Volaj Martin, Bobrovec 454
Zichová Lucia, Bobrovec 366

Oznam pre občanov na rok 2018
Daň z nehnuteľnosti

Poplatok za komunálny odpad

Oznamujeme občanom, u ktorých došlo v priebehu
roka 2017 k zmene vlastníctva nehnuteľnosti (kúpa,
predaj, dedenie, darovanie, zmena výmery pozemku,
vydané stavebné povolenie, kolaudácia), aby podali
nové, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti
do 31. januára 2018.
Občania, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti /rodinný
dom, byt/, v ktorej majú trvalý pobyt a v roku 2017
dovŕšili vek 70 rokov, alebo sú držiteľmi preukazu
ZŤP, aby si požiadali o poskytnutie zľavy z nehnuteľnosti. Žiadosť sa musí podať písomne na tlačive,
ktoré je k dispozícii na Obecnom úrade v Bobrovci.
Tlačivá je potrebné vypísať a podať na obecnom úrade
do 31. januára 2018.

Zároveň oznamujeme občanom (študentom ubytovaným mimo trvalého pobytu, pracujúcim a prechodne ubytovaným mimo územia obce, alebo sú v zahraničí), ktorí v roku 2018 majú nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady, aby predložili správcovi dane (Obecný úrad, Bobrovec) doklady preukazujúce tento nárok
do 31. januára 2018.
V prípade nepredloženia požadovaných dokladov do
uvedeného termínu, úľavy nebudú poskytnuté.
Správa daní a poplatkov
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Bobrovecká dychovka v roku 2017

K

ončí sa rok 2017 a nám neprichodí nič iné ako sa
obzrieť dozadu a trochu si zaspomínať. Pre našu
dychovú hudbu to bol rok, kedy sme si
pripomenuli vznik Muzikantského cechu (25.4.1767) ako
prvého na Slovensku. Iste, zloženie, nástroje a repertoár
muzikantov nebol taký ako máme dnes ale zasluhujú náš
obdiv a úctu už len preto, že aj voči sebe chceli byť
spravodliví. Preto si spísali svoj protokol, kde boli nielen
ich práva ale aj povinnosti.
Tento rok sme chceli dôstojne osláviť 250 rokov od
tejto udalosti. Spomeniem aspoň niektoré akcie. Dňa 3.6.
to bolo tradičné stavanie májov, ktoré v našej obci pripadá
na predvečer sviatku Zoslania Ducha svätého. 24.6. to bol
nultý ročník súťaže vo varení gulášu na Bobroveckej
vápenici, kde sme oficiálne zahájili otvorenie Kultúrneho
leta. 13.8. bola v našej obci odpustová slávnosť spojená s
tzv. Bobroveckou špacírkou ako stretnutie celej dediny.
Náš deň začal svätou omšou pri Kaplnke povýšenia sv.
kríža, popoludní sme hrali spolu s našimi kamarátmi z
Hrádockej dychovky. V utorok 15.8. v deň Nanebovzatia
Panny Márie sme hrali na svätej omši v kostole sv. Juraja.
2.9. sa na Bobroveckej vápenici konali záprahové a
furmanské preteky aj za našej účasti.
Oslavy výročia vyvrcholili 25.11. v kultúrnom dome
akciou pod názvom ,,Posedenie pri muzike”, kde okrem
našej DH vystúpili aj speváci z Jednoty dôchodcov z
Bobrovca, z Chrámového zboru a voľné chvíle nám
spríjemnil svojou hrou na klavíri Metod Rakár. Podstatnú
časť večera spestril JAZZ BAND z Ružomberka,
v ktorom účinkujú aj piati členovia našej dychovky.
V úvode večera boli ocenení všetci kmeňoví členovia
dychovej hudby ako aj tí, ktorí nám vždy ochotne pomohli.
V duchu 12. artikuly muzikantského cechu boli odmenení
i bývalí členovia, ktorí už nedokážu s nami hrať, pretože
im to pokročilý vek a zdravie nedovoľuje alebo už sú
v muzikantskom nebi.
Naša dychová hudba sa tento rok stabilizovala a máme
obsadenie v každom dôležitom nástroji, čo nám dáva
veľký impulz do našej ďalšej práce. Máme 12 kmeňových
muzikantov, dvoch alternujúcich z LM orchestra a štyroch
spevákov. Schádzame sa pravidelne každý utorok na
spoločných skúškach prakticky v plnom počte, čo
prispieva aj ku skvalitneniu nášho hudobného prejavu.
Treba povedať, že v regióne Liptov sme jediná dedinská
amatérska hudba a spolu s Hrádockou dychovkou sa
snažíme udržať túto hudobnú formu pri živote. Je to čoraz

ťažšie, lebo roky sa nedajú zastaviť a muzikanti tiež bohužiaľ
starnú. Sme vďační
každému, kto by bol
ochotný prísť k nám
a pomôcť. Neuviedol
som ani jedno meno,
dúfam, že mi to všetci
odpustia, ale som každému nesmierne vďačný za všetky chvíle, ktoré môžeme spolu prežiť.
Na konci tohto roka by mal uzrieť svetlo sveta film
(DVD), na ktorom je zaznamenaný celý hudobný rok
nielen dychovej hudby ale všetkých speváckych,
tanečných a iných hudobných skupín, ktoré neodmysliteľne patria k našej obci. Všetkým patrí naše uznanie a
poďakovanie. Nesmieme však zabudnúť ani na Vás, naši
bobrovčania, ktorí nás v našej činnosti podporujete nielen
svojou účasťou na našich vystúpeniach ale si dokážete
s nami zaspievať, zatancovať. Naša veľká vďaka patrí aj
Obecného úradu, bez ktorého podpory si svoju činnosť
ani nevieme predstaviť. Prajem teda všetkým muzikantom a spevákom veľa dobrých hudobných nápadov,
chuti ďalej pracovať a Vám ostatným príjemné počúvanie
a hudobné vyžitie. Prežite vianočné sviatky v kruhu
svojich blízkych, prajem hodne lásky, pokoja, Božieho
požehnania.
Všetko dobré do roku 2018.
Pokiaľ nám to zdravie a počasie dovolí, privítajme
spolu tento Nový rok pri kaplnke s vatrou, muzikou
a dobrou náladou.
V. Moravčík
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Materská škola Bobruška
Vás srdečne pozýva na
BOBRUŠKIN VIANOČNÝ
ZVONČEK
Kedy: 21. 12. 2017
Čas: 15:15 – 17:30 hod.
Kde: na dvore materskej školy
Čo Vás čaká...a neminie ;-)
• drobnôstky vyrábané aj rúčkami našich
– vašich najmenších
• tradičné vianočné pohostenie
• možnosť ozdobiť si medovníček

...a najmä: príjemne strávené chvíle
v predvianočnom zhone
Výťažok z predaja bude
použitý na finančné
zabezpečenie plánovanej akcie
Cesta rozprávkovým
chodníčkom v máji 2018

Pozvánka
ŠK Bobrovec odbor turistiky Baníkov, vás srdečne pozýva

26. 12. 2017
na „ Štefánsky výstup na Babky“.
Stretneme sa medzi 11.00 - 12.00 hod. na vrchole Babiek.

Pozvánka
Starosta obce a poslanci OZ
Vás srdečne pozývajú
na rozlúčku so starým rokom 2017
a privítanie nového roku 2018 o 0:30 hod.
na námestí pri obecnom úrade.
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