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Udalosti týchto dní
Isto každý z nás koncom roka 2019 zaznamenal,
že v čínskom meste Wu-chan sa objavila vírusová
nákaza pod názvom COVID-19. Bolo to skoro na
druhej strane zemegule a to nás utvrdzovalo o našom
pocite bezpečia. Veď doteraz ak niekde vo svete vznikali nákazy, mali väčšinou tzv. lokálny priebeh. Doteraz to vždy lekári zvládli, dostali to pod kontrolu
a my akoby sme mali pocit ľudskej nedotknuteľnosti.
Až po zasiahnutí prvých štátov Európy si jej štátnici uvedomili nebezpečenstvo, no čelili tomuto vírusu
individuálne. Faktory ekonomickej existencie, udržateľnosti životnej úrovne, zisku, boli v niektorých štátoch dôležitejšie ako zdravie a bezpečnosť občanov.
Naše Slovensko sa vydalo už od začiatku tou
správnou cestou v boji proti nákaze. Slovensko to nie
je iba vláda, to sme my všetci. Už teraz vieme, že dôsledky sa objavia vo všetkých sférach nášho života.
Je na nás ako sa s tým dokážeme vysporiadať.
V našej obci, postupne tak ako prichádzali jednotlivé odporúčania a nariadenia vlády, prípadne hlavného hygienika, sme ich uvádzali do života našej obce.
Nie vždy sa však stretli s kladným ohlasom každého z nás. Začiatky neboli jednoduché, bolo potrebné
veľa vysvetľovať. Do našej obce sa postupne vracali naši občania z krajín, kde sa tento vírus objavil.
Nie každý však chcel rešpektovať zodpovednosť voči
spoluobčanom. Štrnásťdenná karanténa nielen ich ale
aj ich rodín a vyhrotené situácie blízkeho okolia to
isto neprispelo k dobrým susedským vzťahom. Celkový život v obci sa obmedzil. Je zatvorená škola,
materská škola, školská jedáleň, prevádzky, reštaurácie, atď. Aj obecný úrad pracuje v obmedzenom

režime, no po telefonickej dohode sme schopní vybaviť žiadosti našich občanov. Sú zabezpečené všetky
základné činnosti obce. Taktiež pracujú aj poslanci
no stretávajú sa iba v nevyhnutných prípadoch a to
najmä v komisiách.
Táto pandémia akoby chcela preveriť našu ľudskosť a súdržnosť. Aj keď možno tí, o ktorých budem
ďalej hovoriť, by povedali: „Mňa si tam nemusel
spomenúť“. Jednoducho odpoviem: „Možno nemusel, no chcem. Ste ľudia týchto dní. V tichosti
ste prišli na obecný úrad, podali pomocnú ruku,
svojou prácou ste obdarili nás, svojich spoluobčanov, aby sme sa teraz mohli bezpečne pohybovať
mimo svoj domov. V tejto dobe sú rúška nedostatkový tovar. Začalo to telefonátom Andreja Škovrána, že
daruje obci kvalitnú látku so strieborným vláknom.
Potom sa začala akcia na zabezpečenie ešte vnútornej látky, hľadanie kontaktov na galantérky, aby nám
dodali všetko potrebné na šitie rúšok a hlavne gumičky. A tu sa pred dverami objavil Juraj Druska a jeho
ruka nám ochotne podala veľké množstvo gumičiek.
V tom úžase sme skoro zabudli aj poďakovať. No
a k celkovému šťastiu nám už chýbali len šikovné
ruky ktoré by nám tie rúška ušili. Tie sa našli u pani
Evky Ciglianovej, Vierky Gazdovej, Danky Grajkovej, Marianky Hriadelovej, Zuzky Chudobovej,
Alenky Komorášovej, Otilky Konfráterovej, Janky Lajdovej, Darinky Oršulovej, Evky Sedlákovej, Majky Svoreňovej, Ľubky Škovránovej, Evky
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Triznovej, Lenky Triznovej, Hanky Volajovej,
Martušky Wágnerovej.
Touto cestou by som sa chcel za seba, za poslancov, ale aj za všetkých našich spoluobčanov poďakovať nielen všetkým menovaným v tomto článku, ale
aj tým mne neznámym, ktorí akoukoľvek činnosťou
pomáhajú svojmu okoliu, svojim príbuzným, kamarátom a známym zvládnuť tieto dni pri boji s pandémiou.
Milí spoluobčania, prajme si, aby sme tieto na-

sledujúce mesiace v zdraví zvládli. Nech každý z nás
v budúcich mesiacoch prispieva svojou časťou zodpovednosti voči sebe, svojim blízkym a voči všetkým
spoluobčanom tak, aby po skončení tejto pandémie
sme si mohli povedať: „Bola to skúška zodpovednosti a aj keď ekonomicky nás potrápila, zvládli sme
ju v zdraví a hlavne bez ujmy na živote.
váš starosta

Kompostovanie
Už niekoľko rokov umožňuje Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť občanom našej obce zhromažďovať zelený a drevný odpad na vyčlenenom
mieste v priestore ich dvora. Počas týchto rokov sa už
veľa uverejnilo v obecných novinách, prípadne hlásilo v miestnom rozhlase, čo patrí do zeleného odpadu, čo do drevného a kde je vyčlenené miesto na ich
uloženie. Stále sa však nájdu nezodpovední občania,
ktorí toto usmernenie porušujú.
V poslednom období „robí problém“ niektorým
občanom našej obce rozlíšiť rozdiel medzi steblom
zelenej trávy, plastovou fľašou, futbalovou loptou
a dokonca aj pneumatikou. Toto všetko sa objavilo
v zelenou odpade. No a čo sa týka drevnej hmoty, pod
týmto názvom si tiež niektorí občania predstavujú
matrace z postele, ba dokonca aj sedacie súpravy. Po
upozornení majiteľmi tejto spoločnosti o danej situácii musia zabezpečovať zamestnanci obecného úradu vytrieďovanie obidvoch typov odpadov tak, aby
v každom bolo iba to, čo tam patrí. Bez vytriedenia
nie je možné ich ďalšie spracovanie poľnohospodárskou spoločnosťou.
Vzhľadom k takémuto nezodpovednému konaniu
niektorých našich spoluobčanov nie je už možné donekonečna tolerovať tento stav a preto som rozhodol:
1. Do 15. 5. 2020 bude monitorovacie obdobie, kde
je zachovaný súčasný systém nakladania s týmito
druhmi odpadov a komisia životného prostredia
bude kontrolovať kvalitu separovania.
2. Pokiaľ sa preukáže zodpovednosť pri separovaní,
budeme pokračovať v súčasnom systéme pri dodržiavaní všetkých nariadení.
3. Ak sa budú v zelenom a drevnom odpade nachádzať aj iné odpady, vývoz na zberný dvor bude
podmienený Oznámením o vývoze. Toto oznámenie bude obsahovať: meno a priezvisko, číslo
domu, druh odpadu, pri dopravnom prostriedku ŠPZ. Oznámenie bude vo forme SMS, na telefónne čísla, ktoré budú oznámené. SMS bude
nutné zaslať najneskôr jednu hodinu pred dovo-

zom na miesto skládky z dôvodu možných kontrol
zo strany komisie životného prostredia.
4. Pokiaľ ani tento systém nebude rešpektovaný,
bude možný vývoz iba v stredu od 16.00 – 18.00
hod. a sobotu od 14.00 – 16.00 hod. za účasti zamestnanca obecného úradu, ktorý bude potrebné
nahlásiť na OÚ deň vopred.
5. Posledná vec, ku ktorému by sme nechceli pristúpiť, by bola povinnosť kompostovať zelený
a drevný odpad na svojich záhradách a pozemkoch.
Upozorňujem všetkých občanov, že kompostovať je možné iba na uvedenom poľnohospodárskom dvore a v domácnostiach. Je zakázané zelený
a drevný odpad ukladať na brehy miestnych potokov,
prípadne ich do nich sypať. Najviac je to viditeľné
v spodnej časti obce, tzv. kapustné hrady, od trstianskeho mosta nahor k bytovkám a brehy náhonu do
mlyna.
Vyzývam všetkých zodpovedných občanov, aby
upozorňovali na tých, čo nám ukrajujú z našich spoločných financií, z ktorých potom musíme vynakladať
prostriedky na odvoz na zberný dvor a v danú dobu sa
nemôžeme venovať potrebám obce a jej občanom.
starosta
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... cintorín

V predchádzajúcich rokoch pri budovaní našej
obce dostával postupne nový vzhľad aj náš cintorín. Vybudoval sa dom smútku s prístupovou cestou,
väčšia časť oplotenia (múranca), vstup od parkoviska, .... . To všetko je zásluha mojich predchodcov vo
funkcii predsedov MNV či starostu obce. Za môjho
pôsobenia sme spoločne s poslancami rozšírili parkovisko, začali budovať urnové miesta, pribudol chodník v novej časti cintorína, osvetlenie cintorína, osvetlenie kostola, ktorý vidieť až z diaľnice, odvodnenie
novej časti cintorína poza múranec. Toto všetko spoločne s upraveným okolím by malo vytvárať z nášho cintorína, na ktorom spočívajú naši blízki, pietne
miesto, ktoré odzrkadľuje náš vzťah k nemu.
Aká je skutočnosť. Myslíte si, že iba v minulosti sa k múrancu vyhadzovali kvety, vence, kahance,
náhrobné kríže či platne? Aj dnes ich nájdeme a to
pri múranci od farskej záhrady. Pritom za domom
smútku sú dva kontajnery na odpad a neďaleko nich
zriadené miesta na zelený odpad a prebytočnú zeminu. Zelený odpad sa musí často dotrieďovať. Nachádzajú sa v ňom drevené kríže, umelé kvety a vence,
skaly z kopania hrobu. V kontajneroch sa objavuje aj
odpad ktorý vôbec nesúvisí z činnosťou na cintoríne.
Nosia ho sem niektorí naši občania, ktorí využívajú
neoplotený prístup na cintorín za domom smútku. Nesmieme zabudnúť aj na našich kamenárov. Po nich tu
v minulosti zostával pod tujami pri múranci vyliaty
prebytočný betón, betónové platne pri kontajneroch
alebo náhrobné kamene, prípadne kríže pod zeminou.
U väčšiny z nich však už došlo k náprave.
Je iba na nás ako bude vyzerať miesto odpočinku
našich blízkych, náš bobrovecký cintorín.
starosta

Žiadosť
o odovzdaní dokladov
triedeného odpadu
Obecný úrad žiada spoluobčanov, ktorí v priebehu roka 2020 vyvezú triedený odpad (elektrospotrebiče, papier, železo, plasty) na zberné dvory – VPS
Lipt. Mikuláš a Zberné suroviny Liptovský Mikuláš,
aby potvrdenie o ich odovzdaní doložili na Obecný
úrad, nakoľko tento odpad je vyvezený z našej obce.
Doložené potvrdenia si môže obec evidovať a započítať do celkového množstva vytriedeného odpadu v
obci a tým sa pomôže pri stanovení úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci.
Ďakujeme!
Obecný úrad Bobrovec

Pranostiky:
- Ked v apríli hojne vietor duje, stodola sa naplňuje.
- Ak v máji neprší, jún to zavŕši.
- Na svätého Jána otvára sa k letu brána.

Viete že:
... pred 710 rokmi (1310) Bobrovec nadobudol
právo trhov.
... pred 180 rokmi(1840) miestny kňaz Peter Árvay
založil v Bobrovci Spolok striezlivosti, prvý na
Slovensku.
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Oslobodenie našej obce
4. apríl 1945. Tento dátum sa navždy zapísal do
histórie našej obce. Práve v tento deň si pripomíname
oslobodenie našej obce od hrôz 2. svetovej vojny. Je to
už 75 rokov, počas ktorých žijeme bez vojny.
Boje na Liptove priamo ovplyvňovali život obyvateľov všetkých jeho obcí. Aj naši občania počas ťažkých bojov boli nútení ukrývať sa vo svojich pivniciach a takto prežiť posledné dni vojny v našej obci.
Veď boje o oslobodenie Liptova boli veľmi dlhé. Život
bol ťažký, všetci chceli prežiť. Oslobodzovacie vojská
sa blížili, čo posilňovalo nádeje našich ľudí.
Nie všetci z občanov našej obce sa však dožili oslobodenia. Veľa vojakov, ktorí nás oslobodzovali položilo svoje životy za našu slobodu. Na ich večnú slávu
a pripomenutie si týchto udalostí bol v dolnom parku
postavený pamätník obetiam 2. svetovej vojny.
Oslavy 75. výročia oslobodenia našej obce sme
si predstavovali inak. Plánovali sme dôstojné oslavy
tohto okrúhleho výročia. Situácia týchto dní si však vyžiadala zmeniť program osláv. Preto sme dňa 3.4.2020
iba za účasti pracovníkov obecného úradu položili ve-

niec k nášmu pamätníku na česť a slávu nielen tých,
čo položili životy za oslobodenie našej obce, ale aj
všetkých tých, čo zahynuli počas 2. svetovej vojny.
Česť ich pamiatke.
starosta

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Novinky

z našej obce
do Vášho mobilu

Predstavujeme Vám službu pre občanov:
Mobilnú aplikáciu s názvom „V OBRAZE“.
Aplikácia Vám prináša prehľad aktualít z nášho webu, upozorní Vás na
novo vložené správy, dozviete sa včas o pripravovaných akciách, môžete
si prehliadnuť fotograﬁe alebo dokumenty zverejnené na úradnej tabuli.

Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google play alebo App Store?


Vo Vašom mobile si otvorte aplikáciu „Obchod play“
alebo „App Store“.




Do vyhľadávacieho okna zadajte názov „V OBRAZE“.
Kliknite na Inštalovať.



Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť
(povoliť oznámenia).



Po otvorení pridáte vašu obec.



Po výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú
do mobilnej aplikácie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy
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Nové knihy v knižnici
Knižný fond bobroveckej knižnice bol tento rok
rozšírený o 98 kníh. Pribudli rozprávkové knihy, leporelá, dobrodružné, historické a ľúbostné romány,
detektívne príbehy či odborná literatúra. Z množstva
nových titulov možno spomenúť aspoň niektoré:
Detská literatúra:
Kaminská R. - Odvážni kamaráti; Fischer D. - Gigi
a Lulu; Bieliková M. - Stratený kľúčik a iné dobrodružné príbehy; Piers H. - Býva s nami morča; Husárová A.
- Kto na teba čaká v mori?; Socha R. - Cifruška Lipienka a jej kamaráti; Brezina T.C. - Prípad pre teba a tigrí
tím; Kinney J. - Denník odvážneho bojka 1-10; Lewis
C.S. - Kroniky Narnie - Posledný boj; Walliams D. Najhoršie deti na svete 3., Obluda z ľadu; Podjavorinská
Ľ. - Žabiatko; Pavlovič J. - Kolesá nás odvezú, Za vrátkami zvieratká, Krtko v zime, Zatúlaná Máša, Žirafie
príbehy a ďalšie.
Beletria:
Keleová-Vasilková T. - Mama, Zrkadlo, Rodinné
klbko;
Kleypas L.- Skrotený búrlivák; Cameron B. W. Psia cesta domov; Souad- Upálená zaživa;
Steel D. – Ozveny; Pilcher R. - Iný pohľad; Delinsky
B. - Mojim dcéram; Hamarová D. - Slzy muža; Segal E. Kto nepozná lásku...; Potter A. - Daj si pozor na želania;
Ondriová I. - Kto skrotí Kláru; Ferrero B. - Štyridsať
príbehov z púšte; Bickmore B. - Jediná nádej; Feather
J. -Záhadný vikomt; Boyne J. - Chlapec v pásikavom

pyžame; Varáčková M. - Prežila som svet; Coelho P. –
Špiónka; Balogh M. - Vysnívaný manžel; Adler E. - Čo
sa deje v St. Tropez; Klein Z. - Kresba v prachu; Pastoreková A. - Stretla som ťa v Paríži; Sparks N. - Najdlhšia
cesta; Afshar T. - Perla v piesku; Coddington A. - Dedičný hriech; Fielding J. - Rozlúč sa s mamičkou; Moro
J. - Indická princezná; Macháčková A. - Čo má ona a
ja nie; Macková T. -Milica a knieža; Cookson C. - Maltézsky anjel; Klassen J. - Tajomstvo Pembrooke parku;
Gillerová K. - Zvláštny príbeh; Varáčková M. - Láska z
ulice; Rice L. - Choď za svojimi hviezdami; Tinák B. –
Diagnóza; Mňačko L. - Ako chutí moc; Susann J. - Raz
nestačí; Michels E. - Hriešny dedič a ďalšie.
Detektívky:
Dán D. - Nevieš dňa, nevieš hodiny; BjØrk S. Chlapec vo svetle reflektorov; NesbØ Jo – Šváby; Silvia
D. - Nové dievča; Connelly N. - Kufrové tango; Carrell
J.L. - Vystraš ma na smrť a ďalšie.
Ostatná literatúra:
Soltész A. – Sviňa; Vagovič M. a kol. - UMLČANÍ:
Príbeh Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej; Neuwirth
A. - Liečiť zlo láskou; Galko L. - Slovenské spevy a ďalšie.
Dovoľte mi, aby som sa touto cestou tiež poďakovala všetkým, ktorí sa rozhodli darovať knihy do našej
obecnej knižnice.
Verím, že nielen novo zakúpené, ale aj darované
knihy, ktoré obohatili náš knižný fond, zaujmú návštevníkov a čitateľov knižnice a to od najmenších
detí až po seniorov. Pozývam vás všetkých, aby ste si
prišli vybrať zo širokého spektra ponúkanej literatúry
a prajem vám, aby čas strávený s dobrou knihou bol pre
vás časom pohody a relaxu.
Anna Kustrová

Zrnko múdrosti:

Každá doba má svoju úlohu, od vyriešenia ktorej
závisí vývin ľudstva.
HEINE
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Jar v Bobruške
Tak ako všetko má svoj koniec, skončila aj zima.
Na jej trón si zasadla jar. Sneh sa v nížinách už roztopil a ubolené konáre stromov, ktoré držali bielu pokrývku, si po zime zocelia rany, aby mohli onedlho
vyhnať nové púčiky. Jar je nádherná, je priateľka lesov, lúk, záhrad...
Zaklopala aj na brány Bobrušky a priniesla
množstvo pekných aktivít. Ešte vo februári našich
malých škôlkárov navštívilo divadlo Pendolíno. Deti
bravúrne výkony hercov odmenili bohatým potleskom a zaspievali si s nimi slovenské ľudové piesne.
Okrem divadielka sa deti zúčastnili aj hudobnovýchovného programu – „Veselo s gitarou“, počas
ktorého si nielen zaspievali, ale sa stali aj hudobníkmi
zvonkohry. Začiatkom mesiaca sa uskutočnil v Kultúrnom dome Bobrovec aj dlho očakávaný karneval.
Všetky deti mali krásne masky. Niektoré boli kúpené,
iné si spoločne s maminkou a ockom vyrobili doma.
Veľmi nás potešilo, že v karnevalovom sprievode sa
objavilo aj veľa rodičov. Prezlečení do rôznych rozprávkových bytostí sa aspoň na chvíľu vrátili do svojich detských čias a spolu s deťmi sa zabavili a zatancovali si. Karnevalový program spestrili aj naši
noví kamaráti – mladí talentovaní herci ELO a TOM,
ktorí pricestovali až z Košíc. Všetkých potešili veselým divadielkom a množstvom poučných piesní z detského života. Bodku za karnevalom urobila
spoločná selfie fotka a autogramiáda. A prišiel marec
– „Mesiac knihy“. Každoročne v tomto období navštevujeme s deťmi obecnú knižnicu. Veľké ďakujem
patrí pani knihovníčke, ktorá mala pripravený pútavý
program. Zrazu nastal deň, kedy Ústredný krízový
štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia a našu materskú školu zatvorili. Najskôr na dva
týždne a následne až do odvolania. Nezostáva nám
nič iné, iba rodičom, v tejto pre nás všetkých ťažkej
situácii, ponúknuť prostredníctvom internetu a našej

facebookovej stránky rôzne edukačné materiály. Na
stránke bola vytvorená súkromná skupina, do ktorej
sa môžu pridať len rodičia detí z Bobrušky. Stať sa
členom skupiny je jednoduché – stačí požiadať o pridanie a ak ste rodič, vaša žiadosť bude schválená.
Každý týždeň bude vytvorená nástenka s „Témou
týždňa“, kde budú pani učiteľky pridávať rôznorodé
materiály. Z nich si môžete vybrať a s vašimi ratolesťami aj zrealizovať. Budeme sa tešiť z každého
komentára, alebo pridanej fotografie. Sme vďační, že
mnohí z vás reagovali na našu výzvu „MAĽUJEME
DÚHU“. Bola uverejnená na našej stránke koncom
marca. Výzva niesla v sebe hlboké posolstvo – „Poraziť koronavírus“. Deti spoločne s rodičmi maľovali
dúhu ako symbol toho, že sme doma a zvíťazíme nad
touto nákazou. Deti namaľovanú dúhu vystavili v oknách svojich domovov.
Čo dodať na záver? Milí rodičia, milé deti
a milí čitatelia ozveny, srdečne vám prajem v mene
kolektívu materskej školy veľa zdravia a trpezlivosti,
aby sme spoločne čím skôr prekonali toto neľahké
obdobie a čo najskôr sa vrátili späť do bežného života.
								
								
								
EG

Zápis do Materskej školy Bobruška
Vzhľadom k vzniknutej situácii sa zápis tento rok
koná za mimoriadnych karanténnych opatrení.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Prosíme
rodičov, aby si Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 stiahli elektronicky z webovej stránky Obce Bobrovec.
Vypísanú žiadosť prosíme zaslať elektronicky na
mailovú adresu – bobruska@bobrovec.eu. Ak Vám

to technické podmienky neumožňujú, je ju možné podať za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (s rúškom a rukaviciach) aj priamo riaditeľke
v materskej škole a to
14. mája 2020 (štvrtok) od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude
vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
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potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len
na adaptačný pobyt.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať
predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní
zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude
prijaté len na diagnostický pobyt.
Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. a to:
 deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky,
 deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky,
 deti, ktoré už majú v materskej škole súrodenca.
 výnimočne môže byť prijaté dieťa po dovŕšení
dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky (bez plienok, cumľa, vie sa najesť
a napiť z pohára) a sú vytvorené kapacitné podmienky
Čo ponúka naša materská škola
 materská škola rodinného typu
 prevádzková doba materskej školy od 6.15 hod
do 16.00 hod
 kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť podľa
školského vzdelávacieho programu „TU ZÍSKAŠ KRÍDLA PRE SVOJ LET“
 alternatívne vyučovacie postupy
 vysoko profesionálny kolektív zamestnancov
 kvalitné a zdravé stravovanie (celodenný pitný
režim, desiata, obed, olovrant)
 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, KuUl,
Detská farma Gazdáčik
Čo nasleludje po zápise.
 Po 14. máji 2020 bude každá jedna žiadosť
posúdená 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 2020, a to spolu s pokynmi, kedy si
máte vyzdvihnúť v materskej škole Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy
(v prípade potreby taktiež za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení).
 Pokyny k začiatku školského roka budú vyvesené na informačnej tabuli materskej školy a na
facebook stránke Materskej školy Bobruška na
konci augusta 2020 aj s rozdelením detí do tried.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte
t. č. 0907 859 629

Daku foto Materská škola
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Základná škola
Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného
zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce
sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy
ostanú od 30. marca 2020 zatvorené až do
odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej
konferencii po rokovaní vlády SR minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav
Gröhling.
Milí žiaci, vážení rodičia.
Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa
vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných
foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok
a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom
elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Dištančné vzdelávanie prebieha prostredníctvom portálov „EduPage“, „bezkriedy.sk“, cez
Zoom, e-mailom. Od vyučujúcich žiaci dostávajú
domáce úlohy, študijné materiály a zadania, projekty, ktorým sa majú doma venovať. Prihlasovacie údaje k uvedeným portálom žiaci majú od svojich
triednych učiteľov. Vyučujúci vyžadujú od žiakov
spätnú väzbu, ako dané úlohy vyriešili. Konkrétne
zadania, domáce úlohy, projekty a pod. sú v kompetencii učiteľa.
Ministerstvo školstva v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami spustilo novú
webovú stránku Učíme na diaľku. Funguje ako
oficiálny nástroj komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a poskytuje pomoc pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom
zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní
a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas
prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie. Sú na ňom všetky
informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma.
Viac informácii nájdete na https://www.ucimenadialku.sk/.
Naďalej sledujte okrem aplikácie EduPage aj
webovú stránku školy
https://zsbobrovec490.edupage.org/

OZNAM
PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
Podávanie prihlášok na stredné školy
Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na
školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi
základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia
ZŠ odošlú prihlášky na príslušné stredné školy do 21.
mája 2020. Prihlášky vypíše a vytlačí škola. O konkrétnom termíne, kedy budú môcť zákonný zástupcovia a žiaci podpísať tieto prihlášky, budú vopred
informovaní.

Zápis do 1. ročníka na školský rok
2020/2021
Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. 3. 2020 sa zápis detí
do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 uskutoční
v pracovných dňoch 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke
školy.
Overenie údajov, ktoré zákonný zástupca predložil, podpísanie elektronickej prihlášky a zaplatenie
poplatku za pracovné zošity sa uskutoční do dvoch
týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek
dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku,
môže prísť do ZŠ osobne (bez dieťaťa) v dňoch
27. 4. 2020 v čase od 800 do 1200 hod. a 28. 4. 2020
v čase od 1200 do 1600 hod. Na zápis prinesiete rodný
list dieťaťa a občiansky preukaz.
Naďalej sledujte okrem aplikácie EduPage aj webovú
stránku školy.
Viac info: https://zsbobrovec490.edupage.org/
Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.
Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:
ü rodný list dieťaťa,
ü občiansky preukaz, (identifikačnú kartu)
ü podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom
postihnutí dieťaťa,
ü v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu
o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu, (čestné prehlásenie)
ü vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku do
1. ročníka.
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,,Hopsa, Zuzka, srdce moje!“
V nedeľu 23. februára 2020 našu Obec Bobrovec
navštívil folklórny súbor zo Smrečian sprevádzaný
ľudovou hudbou Hrnčiarovci s primášom M. Záborským. V roku 2019 oslávil 40. výročie vzniku.
V kultúrnom dome sa predstavil s pásmom ,,Hopsa,
Zuzka, srdce moje!“, v ktorom nám folkloristi predviedli zvyky a rôzne tradície, ktoré sa u nich konali počas
celého roku. Prišli oživiť to minulé. Naši starší občania si zaspomínali na svoju mladosť a mladší sa snažili predstaviť , čo sa to na dedinách v minulosti dialo.
Keďže naše obce sú susediace, je veľká pravdepodobnosť, že niečo podobné sa konalo aj u nás.
Za oživenie ľudových tradícií a spríjemnenie nedeľného popoludnia im ďakujeme.

Na Juraja
Na jar sa prebúdza život v prírode. Hory ešte majú
biele snehové čiapky, ale dole na lúkach sa už zelenie
tráva. Podľa starej tradície v apríli ,,na Ďura” sa vyháňali statky na pašu.
Občas sa stáva, že jar predbehne tradíciu, ovce
a kravičky sa už pasú. Keď sa v minulosti pozrel gazda
do kalendára a blížil sa sviatok svätého Juraja, nachystal
si hlinenú nádobu – rajnicu a do nej nasypal liečivé bylinky. Keď dobytok prvý raz opustí maštaľ, z tej voľnosti
skáče a behá. Vtedy vezme gazda alebo pastier nádobu
s bylinkami, hodí do nej žeravé uhlíky a obchádza stádo. Tento dym vraj upokojí a spoločne sa vyberú na
pašu. Zelená trávička chutí lepšie ako suché seno.
A. O.

Ako si za kozliatka
kúpila trvalú
Naša rodáčka žijúca v Košiciach, Kvetka Chomová - rodená Rusinová, si zaspomínala na jeden príbeh
zo svojej mladosti. Dlhé, pútavé rozprávanie vám teraz
v skrátenej forme predkladám.
Bolo po vojne a ona mala 16 rokov. Veľmi chcela trvalú, ktorá práve prišla do módy, ale kde vziať
100 korún. Toľko doma žobronila až jej mama dala návrh: „Počuj Kvetka, keď tak veľmi chceš tú trvalú, choď
do Mikuláša na trh. Máme tri kozliatka, dve z nich predaj. Pýtaj si za ne po 50 korún. Môžeš si za to dať urobiť
trvalú.“
Z Bobrovca do Mikuláša je kus cesty. S kozliatkami,
ktorým uviazali červené mašle a uložili do koša, kráčala
pešo na trh do mesta. S dvadsiatymi kilami na chrbte kráčala za svojim snom. Podarilo sa jej jedno predať. Na spiatočnej ceste ju smutnú zobral jeden gazda
na voz. Keď jeho žene vyrozprávala ako pochodila,
tá od nej kúpila aj druhé kozľa. Domov prišla celá natešená a hneď na druhý deň sa opäť vybrala do Mikuláša,
ku kaderníkovi.
Silou mocou chcela kučeravé vlasy. Vlasy sa natočili
na kovové natáčky, ktoré boli pod elektrickým prúdom
a veru boli dobre horúce. Zvrchu ich chladilo, ale pri
hlave pálili. Na sťažovanie jej kaderník povedal, že pre
krásu treba niečo vydržať. Domov šla s plačom. Mesiac
mala na hlave boľavé chrasty na spálenej koži a už nikdy viac si nechcela dať robiť kučeravé vlasy.
Tento príbeh poslal v roku 2018 Kvetkin syn do Rádia Regina. Aj ho v neskrátenom podaní odvysielali.
A. Olšovská
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50. ročník Ceny Červenca

Š

portový klub Bobrovec – Lyžiarsky oddiel v spolupráci s obecným úradom pod záštitou starostu
obce a približne päťdesiatimi dobrovoľnými pomocníkmi pripravil a technicky zorganizoval v sobotu
7. marca 2020 pre našich občanov, milovníkov lyžovania a taktiež ostatnú športovú verejnosť už jubilejný
50. ročník tradičných verejných lyžiarskych pretekov
Cenu Červenca o Putovný pohár starostu obce a taktiež už tradičné súčasti Detské lyžiarske preteky v obrovskom slalome a Detskú lopárovú show v snehovom
tobogáne. Prípravy začali v závere januára. Záujemcovia
o pomoc sa v hojnom počte zúčastnili na prípravných
poradách v dňoch 13. a 21. februára i na poslednej dňa
2. marca 2020. Samotnej príprave trate na svahoch Veľkej kopy predchádzal vývoz potrebného materiálu do
Červenca v sobotu 29. februára. Túto činnosť sťažoval
nedostatok snehu v dolnej časti trasy a veľké množstvo nafúkaného snehu v klesaní do Nižného Červenca. Vďaka pomoci pána Róberta Halušku z Trsteného
a jeho technike – snežnému skútru a samozrejme
účastníkom tejto „operácie“ sa podarilo všetko potrebné dopraviť na miesto určenia. Prví bojovníci na
prípravu trate nastúpili do „útoku“ v stredu 4. marca.
Ostatní sa postupne pridali vo štvrtok a piatok, každý
podľa svojich možností. Stretla sa dobrá partia, ktorú
sa nám darí v posledných rokoch omladzovať. Dobré
poveternostné a snehové podmienky umožnili pripraviť trať v celej dĺžke so štartom na vrchole Veľkej
kopy a cieľom pri chate. Výsledkom bol tvrdý a rýchly podklad, ktorý vydržal až do konca druhého kola.

Vzhľadom k väčšiemu počtu pretekárov sa časový plán
nepodarilo celkom dodržať.
Spolu sa teda na štarte všetkých súťažných disciplín
predstavilo 78 pretekárov v 17. kategóriách. Je to najviac od roku 2007. 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
Obecnému úradu a pánu starostovi osobne, sponzorom, aj tým, ktorí nechceli byť menovaní. Ďalej priateľom lyžiarskeho oddielu, dlhoročným pomocníkom
z OT Baníkov ŠK Bobrovec, Horskej záchrannej službe,
ako aj partnerovi podujatia a v neposlednom rade zúčastneným divákom, ktorých sme očakávali vzhľadom
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2. miesto Ján Kello, LO Bobrovec
3.miesto Miroslav Antoška, Smrečany
Kategória muži nad 60 rokov:
1. miesto Martin Krajči, Trstené
2. miesto Vladimír Moravčík, Bobrovec
3. miesto Miroslav Trizna, Bobrovec
Kategória snowboard:
1. miesto Jozef Hiko, Bobrovec
2. miesto Timotej Blahunka, Bobrovec
3.
miesto Samuel Polomčák, Bobrovec
		

Celkovým víťazom 50. ročníka Ceny Červenca
o Putovný pohár starostu obce Bobrovec sa stal Andrej
Antoška z TJ Družba Smrečany – Žiar.

na tohtoročné jubileum väčší počet. Tí, čo vyšli do Červenca a podporili naše snaženie a snaženie pretekárov
vytvorili výbornú atmosféru počas celej akcie. Veľmi sa
tešíme hojnému počtu pretekárov, je to najviac za posledných jedenásť rokov.
Dúfame, že si toto podujatie aj naďalej udrží svoju popularitu, záujem pretekárov a diváckej verejnosti.
50. ročník Ceny Červenca – na štart sa postavilo
55 pretekárov v deviatich kategóriách:
Kategória juniorky:			
1. miesto Ivana Španková, Demänovská Dolina
2. miesto Dominika Kellová, Bobrovec
Kategória juniori:			
1. miesto Martin Danko, Jalovec
2. miesto Adam Danko, Jalovec
3. miesto Matej Rusina, Bobrovec
Kategória ženy do 35 rokov:
1. miesto Michaela Antošková, ZEAL
			
2. miesto Klaudia Raková, LO Bobrovec
3. miesto Eva Vieriková, Liptovská Osada
Kategória ženy nad 35 rokov:
1. miesto Eva Danková, Jalovec
Kategória muži do 35 rokov:
1. miesto Andrej Antoška, Družba Smrečany-Žiar
2. miesto Ľubomír Žemba, Družba Smrečany-Žiar
3. miesto Tomáš Kello, Bobrovec
Kategória muži do 50 rokov:
1. miesto Ivan Krajči, Trstené
2. miesto Martin Trizna, Bobrovec
3. miesto Filip Kyzek, Bobrovec
Kategória muži nad 50 rokov:
1. miesto Vladimír Štrkolec, FS Váh

Detský lyžiarsky pretek v obrovskom slalome pre deti
do 15 rokov o Putovný pohár Lyžiarskeho oddielu Športového klubu Bobrovec na štarte sme privítali
12 pretekárov v piatich kategóriách:
Kategória dievčatá a chlapci 2014-2012:
1. miesto Daniel Krajči, Bobrovec
2. miesto Michal Šúlek, Bobrovec
3. miesto Nikola Ježová, LM-Palúdzka
Kategória dievčatá 2011-2009:
1. miesto Zuzana Kyzeková, Bobrovec
Kategória chlapci 2011-2009:		
1. miesto Samuel Zich, LO Bobrovec
2. miesto Timotej Labaška, Bobrovec
Kategória dievčatá 2008-2005:
1. miesto Kristína Kyzeková, Bobrovec
2. miesto Alžbeta Balážová, Bobrovec
Kategória chlapci 2008-2005:
1. miesto Dávid Fáber, Bobrovec
2. miesto Juraj Sekan, Bobrovec
3. miesto Matúš Krajči, Bobrovec
Celkovým víťazom Detského lyžiarskeho preteku a držiteľom Putovného pohára Lyžiarskeho oddielu Športového klubu Bobrovec sa stal Dávid Fáber z Bobrovca.
Detská lopárová show, pretek škôlkarov a školopovinných detí na lopároch v snehovom tobogáne - na
štarte sa predstavilo spolu 11 detí v troch kategóriách.
Svoju všestrannosť navyše preukázalo 6 detí účasťou
v obidvoch pretekoch, lopáre + obrovský slalom.
V troch kategóriách boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
Kategória škôlkári:
			
1. miesto Cevar Lukáš, Bobrovec
2. miesto Trizna Markus, Bobrovec
Kategória 1.-3. roč. ZŠ: 			
1. miesto Cevar Andrej, Bobrovec
2. miesto Šúlek Michal, Bobrovec
3. miesto Trizna Gabriel, Bobrovec
Kategória 4.-9. roč. ZŠ: 		
1. miesto Labaška Timotej, Bobrovec
2. miesto Šúlek Andrej, Bobrovec
3. miesto Kristína Kyzeková, Bobrovec
organizátori
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Plameňáci Bobrovec
Dobrovoľný hasičský zbor Bobrovec sa môže pochváliť mladými, šikovnými a veľmi úspešnými hasičmi. Naši najmladší členovia sa pravidelne zúčastňujú súťaží mladých kolektívov v kategórii Plameň,
odkiaľ si pravidelne donesú zaslúženú trofej. Cez letnú sezónu bojujú o víťazstvo s veľkou konkurenciou
na trávnikoch futbalových ihrísk v medzinárodných
disciplínach, ako požiarny útok s prekážkami CTIF,
štafeta 400 metrov, požiarny útok s vodou, preboj
jednotlivca alebo hasičská šesťdesiatka. Záverom leta
sa prebehnú na jesenno-brannom športovom dni konanom vo voľnej prírode. V zimných chladných mesiacoch sa hasičské súťaže presúvajú do priestorov telocviční, kde taktiež naši mladí hasiči úspešne zdolávajú náročné štafety, prekonávajú prekážky a viažu
uzly.
Pravidelne vo februári sa zimná súťaž presúva do
školskej telocvične v Bobrovci, kde chodí našich plameňákov podporiť aj domáce publikum. Hasičská sezóna sa končí Mikulášskym futbalovým turnajom. Na
všetky súťaže sa ťažko pripravujú v rámci celého roka
pravidelnými tréningami.
Medzi príjemné aktivity patrí tradičné sadenie
májov, Bobrovecká špacírka, rôzne požiarne ukážky,
ale aj občasná opekačka.
Ako veliteľ dobrovoľných hasičov v Bobrovci by
som chcel našich mládežníkov pochváliť a popriať im
veľa úspechov v nadchádzajúcich sezónach.
Jakub Lisý

Narodili sa
január 2020 - Šimon Vrbka
- Markus Arsejev
Nech vám v zdraví, láske rastie,
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší dieťa malé.

Opustili nás
január 2020

február 2020
		
		

- Želmíra Dzurecová
- František Fáber
- Alojz Kovačič

-

- Milota Rusinová
- Regina Kovalčíková
- Anna Šeďová

Je taká chvíľa,
keď končí život - začína spomienka
je taká chvíľa,
keď kostolné zvony neprehlušia potoky
cengajúcich sĺz.
Je taká chvíľa,
tá chvíľa je tu - rodičia
skončil sa váš život - začína spomienka.
Začína spomienka
a bude dlhá - nekonečná.

• • •
Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí sa
v najbližších dňoch dožívajú vzácneho jubilea.
Matrika

Oznam
Redakcia Ozveny neuverejnila termíny podujatí
v našej obci z dôvodu súčanej situácie s korona
vírusom.
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