OZVENA Z BOBROVCA

ROČNÍK: XXI.

JANUÁR - FEBRUÁR - MAREC

Občasník

Číslo 1

Divadelné predstavenie ,,Strídža spod Hája“
Neodmysliteľnou súčasťou slávenia Vianoc v Bobrovci tvorí aj divadelné predstavenie, ktoré nám každý rok
pripravia bobroveckí ochotníci pod vedením režiséra Jaroslava Pažitného.
Herci nám svoje umenie každý rok predstavujú na
sviatok svätého Štefana, teda na druhý sviatok vianočný.
Reprízu ponúkajú na sviatok Zjavenia Pána, čiže 6. januára.
Tohto roku si vybrali dielo od majstra Ferka Urbánka
s názvom ,,Strídža spod Hája”. Ako neskôr povedal
uvádzač Július Rusina, tohto roku chceli vybrať hru, ktorá
nebude len komédiou. Bobrovčanom, ale nielen im, chceli
ukázať, že dokážu zahrať aj iný žáner. Dielo ,,Strídža spod
Hája” je dielom o stratenej láske. A samotná hra mala tri
dejstvá.
Hlavnú úlohu Matúša Breznianského zahral Juraj
Brziak, ,,Strídža spod Hája” stvárnila Zuzka Dyrčíková.
V ďalších úlohach sa nám predstavili Danka Hovancová,
Maroš Rusina, Evka Dikantová, Gabika Frianová, Stanka
Labancová, Timotej Blahunka, Jaroslav Zich, Andrej
Škovrán, Tadeáš Blahunka, Mirka Haladějová, Silvia Lisá,
Martina Rusinová, Sebastián Rak, Anna- Mária Volajová.
Divadlo bolo obohatené spevom, zazneli známe

slovenské piesne. V nich osobitne ako sólistka zažiarila
Mirka Haladějová. Ale nedali sa zahanbiť ani ostatní
herci.
Na záver zožali divadelníci zaslúžený aplauz. V repríze dokonca tzv. standing ovation.
Okrem hercov svoje umenie predviedol aj „Kontráš“
Milan Machaj. Zložil pieseň podľa melódie pesničky
Sadla včielka na jablonku s názvom Na Liptove pod
Tatrami. Pieseň zaznela na konci divadelnej hry.
To, že sa nám hra páčila, dokázalo nielen to, že
divadlo bolo vypredané. Ale aj to, že sme sa z chuti
zasmiali a niektorým z nás vyšla z oka aj slzička.
Tohtoročnou súčasťou predstavenia bolo aj ocenenie
Obce Bobrovec, v zastúpení starostom obce Ing. Ladislavom Sedlákom, PhD. pre našich hercov. Pamätnú
plaketu obce dostali Dana Hovancová, Vladimír Sekan,
Július Rusina za aktívny rozvoj ochotníckeho divadla,
Marta Lisá, Eva Dikantová, Jaroslav Vrabec, Michal
Pažitný za dlhoročný prínos v oblasti ochotníckeho divadla a Gabriela Frianová, Martin Rusina, Juraj Brziak
a Jaroslav Zich za výnimočný prínos v oblasti
ochotníckeho divadla.
Blahoželáme.
M. Marlenga
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dňa 22. 11. 2016 a 12. 12. 2016 sa konalo v kultúrnom
dome verejné obecné zastupiteľstvo (OZ), na ktorom
poslanci odsúhlasili a zaoberali sa týmito bodmi:
22. 11. 2016:
• Možnosť nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom.
• Žiadosť Mgr. Anny Baldovičovej, bytom Hrušková
513/4, 031 04 Liptovský Mikuláš „o odkúpenie časti
obecného pozemku - parcely EKN č. 1464/1, ktorá leží
pred domom č. 85 v Bobrovci“. Poslanci dali predbežný
súhlas, k schváleniu OZ je potrebné doložiť geometrický
plán.
• OZ berie na vedomie: správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015, Správu audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015
a správu audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou
k 31. 12. 2015.
• OZ schvaľuje: jednorázovú finančnú podporu pre novonarodené dieťa vo výške 80 €/dieťa, jednorázovú
finančnú podporu pre zdravotne postihnuté dieťa vo
výške 100 €/dieťa, jednorázovú finančnú podporu pre
občanov starších ako 80 rokov vo výške 15 €/na občana.
• V ďalších bodoch sa OZ zaoberalo návrhmi termínov
verejných OZ (16. 2.,27. 4., 22. 6., 28.9., 23. 11., 14. 12.),
termínov sobášnych dní (termíny sa dozviete na OÚ,
alebo na internetovej stránke obce), a zvolaním podnikateľských subjektov v obci za účelom prerokovať s
nimi možnosti zberu plastov.
• Starosta poďakoval Ing. Róbertovi Volajovi za pomoc
pri tvorbe listu predsedovi ŽSK Ing. Balanárovi vo veci
výstavby chodníka Trstianska cesta. Stanovil úlohy na
vypracovanie projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
a informoval o rekonštrukcii lesnej cesty od Vápenice
smerom na Matiašovce. Táto rekonštrukcia je financovaná z eurofondov a realizovali ju Cestné stavby. O jej
obnovu sa zaslúžil výbor UPS Bobrovec.

•

•
•

•

•

užívania a údržby cestnej komunikácie od Jaloveckého
mosta po Vápenicu.
OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018
a 2019, následne OZ schválilo rozpočet obce na rok
2017 a na roky 2018 a 2019.
OZ schválilo VZN č. 5/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce.
OZ schválilo zámenu pozemkov medzi obcou a Adamom Zbigniew Cyrański (vlastník Kapitánovie domu,
touto zámenou si vlastník vysporiadal pozemky v okolí
nehnuteľnosti a zamenil obci pozemky ktoré budú slúžiť
pre ďalší rozvoj obce - vybudovanie miestnej komunikácie).
Poslanci jednohlasne schválili odmeny pre poslancov:
Roman Frian, Jozef Lisý, Ing. Tomáš Pieter, Ing. Pavol
Rusina, Ing. Vladimír Moravčík - 150 €, Zdenka Vejčíková - 400 €, Ing. Miroslava Triznová PhD. - 100 €,
Ing. Mária Raková -200 €, Ing. Jozef Blahunka - 500 €.
Starosta obce poďakoval Lenke Kellovej za angažovanosť v podaní projektov dopravné ihrisko MŠ, športové
ihrisko ŠK a detské ihrisko.

Oznam
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27,
P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 na základe § 9 ods.
1, písm. b) prvého bodu v spojení s § 14, ods. 8 zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
vydal potvrdenie o cene pre regulovaný subjekt Obec
Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec na regulačné
obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 cenu za výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške:

12. 12. 2016
• Starosta stanovil úlohu zvolať stretnutia urbárskych
spoločenstiev Bobrovec, Pavlova Ves a Babky ohľadne

Blíži sa termín priznania dani z nehnuteľnosti
- Občanom u ktorých došlo v roku 2016 ku zmene vlastníctva nehnuteľnosti (kúpa, predaj, dedenie, darovanie,
zmena výmery pozemku, vydané stavebné povolenie, kolaudácia), treba podať nové (čiastkové) priznanie
k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2017.
- Vlastníkom nehnuteľnosti, ktorí v r.2016 dovŕšili alebo v r. 2017 dovŕšia vek 70 rokov, alebo sú držiteľmi
preukazu ZŤP, aby si požiadali o poskytnutie zľavy z nehnuteľnosti (rodinný dom, byt) do 31.01.2017.
- Občanom čiže (študentom, pracujúcim a prechodne ubytovaným mimo územia obce, alebo sú v zahraničí), ktorí
v roku 2017 majú nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby predložili
doklady na OÚ do 31.01.2017.
V prípade nepredloženia požadovaných dokladov do uvedeného termínu, úľavy nebudú poskytnuté.
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Začiatky vzdelávania v našej obci. (pokračovanie)

Z

iaci prvého a druhého ročníka
mali šlabikáre, a to v prvej triede slovenské a v druhej triede aj
maďarské. Na cvičenie písma mali
bridlicové tabuľky orámované drevom, na ktoré písali grífľom. Písmo
napísané na bridlicovej tabuľke bolo
biele a bolo ho možné vlhkou handričkou alebo hubkou – špongiou zotrieť.
Na stenách triedy boli vyvesené veľké
čítacie tabule pre začiatočníkov, na
ktorých boli jednotlivé písmená. Žiaci
sa ich spoločne učili čítať a to tak, že
učiteľ ukázal na písmeno dlhou dvojmetrovou palicou a sám písmeno
najprv vyslovil. Žiaci opakovali po
ňom abecedu do tých čias, kým sa ju
nenaučili. Táto palica však slúžila
učiteľovi aj na iný účel. Mohol ňou napomenúť nesústredeného žiaka aj uprostred dlhej lavice. Písať sa učili žiaci
tiež spoločne. Učiteľ písal písmená na tabuľu kriedou a
slovne sprevádzal postup písania. Napr.: Nasleduje
písmeno „i“ píšeme hore tenko, dolu ním hrubo, a vykrútime napravo bruško. Matematika, ktorú vtedy nazývali
počty pozostávala z poznávania číslic, spočítavania a odčítavania. Toto sa učili žiaci v prvých dvoch ročníkoch.
Žiaci v treťom ročníku sa už učili násobilku a deliť sa učili
v štvrtom a piatom ročníku. Dôraz v škole sa kládol aj na
vyučovanie náboženstva a modlitby, ktoré učil kaplán.
V druhej učebni sa v treťom ročníku žiaci začali učiť aj
zemepis o Liptovskej župe a žiaci štvrtého ročníka zemepis
o celej Uhorskej krajine, ktorá bola rozdelená kráľom Štefanom na 64 žúp, čiže stolíc. V piatom ročníku sa žiaci začali učiť dejepis, prírodopis a občianske práva po slovensky. Okrem toho sa vyučovala maďarská konverzácia,
maďarský spev a básne a ešte predmet „silospyt“, teraz

Stredná škola 1949-1950

nazývaný fyzika. Na zemepise sa žiaci tretieho ročníka
učili zemepis Liptovskej župy po slovensky a mali k dispozícii aj mapu. Štvrtáci sa učili zemepis Uhorska po slovensky a žiaci šiesteho ročníka ten istý zemepis, ale po
maďarsky. Zemepis o každej zo 64 žúp Uhorska sa učili
zvlášť a žiaci odpovedali pri mape a ukazovali na nej, kde
sa ktorá stolica nachádza, kde a ktoré je jej sídelné mesto
a taktiež o ďalších významných mestách v stolici, čo sa
v stolici urodí aké historické udalosti sa v jej mestách
udiali a aké spracovateľské podniky v nej sú. Žiaci po
skončení šiestich ročníkov ľudovej školy mohli navštevovať vyučovanie aj v tzv. pokračujúcej škole, kde sa vyučovalo vo štvrtok predpoludním, keď bol feriálny deň a účasť
na tomto vyučovaní bola dobrovoľná. Opakovalo sa v nej
učivo z predchádzajúcich ročníkov a učili sa aj praktické
predmety zo základov poľnohospodárstva a sadovníctva.

Zo života Jednoty dôchodcov v Bobrovci
V poslednom týždni pred Adventom sa už tradične
stretávajú členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Bobrovci. 24. novembra o 17.00 hodine začali bilancovať. Urobili celý rad krásnych podujatí. Úspešné
vystúpenia spevácko – tanečnej skupiny, vynikajúce
športové úspechy. To všetko už bolo v obecných novinách.
Po kytičke jubilantom bol prestavený bohatý plán
činnosti na rok 2017. Členovia si ho odsúhlasili za
prítomnosti vzácnych hostí – starostu obce, správcu
farnosti, podpredsedníčky OR JDS, nášho dirigenta
a ďalších hostí.
Po naplnení formalít výročnej schôdze nasledovalo
posedenie aj s tancom pri našej dychovej hudbe. Všetci
členovia si to zaslúžili ako poďakovanie za zapájanie sa
do činnosti organizácie.
A. Olšovská

Ľ. Včela
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ZO ŽIVOTA ŽIAKOV NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ani sme sa nenazdali a prvý polrok školského roka 2016/2017 je za nami. Keď sme stáli na sklonku roku
2016, každý z nás hodnotil končiaci sa rok s pozitívami i negatívami, ktoré nám priniesol. Na konci
kalendárneho roka zvykneme hodnotiť aj svoju prácu. Tak je to aj na konci prvého polroka. Hodnotíme svoje
vedomosti, ktoré sme štúdiom získali, ale aj aktivity, do ktorých sme sa zapájali.

Zúčastnili sme sa ...
Športových súťaží
9. 9. 2016 sa v Liptovskom Hrádku v športovej hale
konalo I. kolo florbalovej ligy pre žiakov a žiačky 2.
stupňa základných škôl liptovského regiónu v rámci osláv
700-stého výročia založenia mesta Liptovský Hrádok.
Naša škola sa na tomto kole zúčastnila po prvý- krát. Aj
napriek skoro žiadnym herným skúsenostiam vo florbale
podali žiaci aj žiačky ctižiadostivý a obetavý výkon, za čo
im patrí pochvala a uznanie. II. kolo florbalovej ligy sa
konalo 18. 11. 2016.
3. 11. 2016 sa na ZŠ Janka Kráľa v LM uskutočnila
kvalifikácia vo florbale dievčat o postup na okresné kolo.
Našu ZŠ reprezentovali: Ivana Rusinová, Laura Štrkolcová, Sabina Sýkorová, Ivana Matejková, Valentína Kusá,
Anna Haladějová. Dievčatá celkovo obsadili 2. miesto.
7. 11. 2016 sa na ZŠ Okoličné v LM uskutočnila kvalifikácia vo florbale chlapcov o postup na okresné kolo.
Našu ZŠ reprezentovali: Adam Druska, Simon Škop,
Denis Majerčík, Filip Kello, Matúš Harman, Juraj Bartánus, Sebastian Furdek, Matej Makovský, Lukáš Haluška,
Peter Fašiang.
4. 11. 2016 sa dievčatá zúčastnili florbalového turnaja
žiačok základných škôl v Rajeckých Tepliciach. Dievčatá si s chuťou na turnaji zahrali, pričom herne potrápili aj
tie najlepšie družstvá. S celkovým víťazom turnaja
dokázali celý zápas držať krok až do poslednej minúty
zápasu, kedy nám strelili víťazný gól. Naše dievčatá prehrali 2:1. Celkove sa dievčatá umiestnili na 4. mieste.
Dievčatá sa opäť na turnaji predstavili svojou bojovnosťou
a taktickým výkonom, čím dokázali konkurovať aj tým
najlepším na turnaji.

Každoročne sa zúčastňujeme OK v cezpoľnom behu.
Súťaž sa konala 27. 9. 2016 na nábreží rieky Váh pri
moste do Iľanova. Svoje bežecké schopnosti si preverili
Matúš Harman, Tomáš Kuna, Mojmír Majerčík, Daniela
Pikalová a Ema Kováčová.
15. 11. 2016 sa v telocvični ZŠ Bobrovec konalo OK
v bedmintone chlapcov. Zúčastnilo sa 8 družstiev. Našu
školu reprezentovali Tomáš Kuna a Matej Rusina. Chlapci
nemohli konkurovať výškovej a silovej prevahe svojich
súperov, ale aj tak počas celého turnaja podávali veľmi
bojovné výkony s prekrásnymi výmenami, čo sa odzrkadlilo na ich konečnom umiestnení, obsadili 5. miesto.

Matematických súťaží
9. 11. 2016 sme sa opäť zapojili do on-line súťaže
iBobor. V kategórii Kadet súťažilo 14 347 ôsmakov a
deviatakov z celého Slovenska. Z našich pätnástich
súťažiacich ôsmakov sa najlepšie darilo Andrei Rothovej
z 8.B, ktorá mala lepší výsledok ako 98% všetkých
súťažiacich. Úspešnými riešiteľmi sú aj Nikola Verbová
z 8.A (88%), Ivana Matejková z 8.A (75%), Sabina
Sýkorová z 8.B (73%) a Valentína Kusá z 8.A (69%).
15. 11. 2016 si zasúťažili aj piataci, šiestaci a siedmaci.
V kategórii Benjamín súťažilo až 20 615 súťažiacich.
Do súťaže sa zapojilo 17 našich piatakov, 11 šiestakov
a 6 siedmakov. Najlepším riešiteľom z našej školy je
Simon Škop zo 7.A – porazil až 99% súťažiacich. Ďalší
úspešní riešitelia sú: Michaela Harmanová zo 6.B (92%),
Anna Páričková zo 7.A (92%), Veronika Spišiaková zo
6.B (90%), Zuzana Buntová zo 6.A (86%), Denis
Piovarči zo 7.A (85%), Anna Kustrová zo 7.A (81%) a
Filip Kello zo 7.A (80%).
Žiaci riešili úlohy školského kola Pytagoriády, Matematickej olympiády a na I. stupni sme riešili Všetkovedka.
Desať žiakov sa zapojilo do olympiády v anglickom
jazyku, osem žiakov do olympiády v slovenskom jazyku a do literárnej súťaže v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko súťažilo 9 žiakov.
23.11.2016 si naši piataci preverili svoje vedomosti
v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Výchovný koncert, prednášky
2.1 1. 2016 sa v priestoroch telocvične konal hudobnovzdelávací anti-diskriminačný program „Buďme ľudia“
zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva,
obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke gangy.

5

Ozvena z Bobrovca 1/2017

Žiaci 8. ročníka si 15. 11. 2016 vypočuli prednášku
pána Palidera, pracovníka Palkovho centra v LM, ktorá
bola nielen o drogách a vytvorení závislostí, ale aj na tému
šikanovania, bráneniu sa proti nemu a trestnoprávnej
zodpovednosti za tieto činy.
Aj pracovníčky CPPaP uskutočnili 14. 12. 2016 pre
žiakov 7. a 8. ročníka prednášku na tému „Porušovanie
ľudských práv“.

Zapojili sme sa ...
Naša škola sa každý rok zapája do kampane Červené
stužky. Prvou aktivitou bola výtvarná súťaž, do ktorej sme
poslali 3 pohľadnice s tematikou boja proti šíreniu vírusu
HIV a choroby AIDS. 1. 12. 2016 sa v Žiline konalo
záverečné vyhodnotenie, na ktorom sa zúčastnili žiačky
9.A - Monika Beťková, Kristína Slaninková, Jana Oginčuková a p. uč. Ballová.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR pod záštitou národného cyklokoordinátora vyhlásilo
kampaň „Do školy na bicykli 2016“ od 19. do 30. 9.
2016. Cieľom podujatia bolo priniesť radosť z cesty do
školy, zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia
žiakov, rozvoj bezpečnejšej dopravnej cykloinfraštruktúry,
zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej
premávky, predovšetkým detí.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc
(24. 10. 2016) sme sa zapojili do projektu Záložka do
knihy. Naši žiaci čítali na hodinách literatúry aj texty, ktoré
nie sú v učebniciach a vytvorili 98 záložiek do knihy. Naša
kontaktná škola bola väčšia a poslala nám ešte viac záložiek. Deti sa zo zaslaných záložiek tešili.
Dňa 7. 12. 2016 sme ukončili projekt Zúbková
hliadka, ktorý sme spolurealizovali so SZŠ v LM.
Zúbková hladka navštívila žiakov I. stupňa štyrikrát:
15. 11. 2016 sa deti naučili koľko majú zúbkov.
Vysvetlili si stavbu zubu a aká má byť správna zubná
kefka, ako správne čistiť zúbky, čo si aj prakticky
vyskúšali na zubnom modely.
- 22. 11. 2016 si preopakovali správne čistenie zúbkov a
nakreslili zubné kefky. Na záver dňa si deti pozreli rozprávku „Doktor Králiček“.
- 29. 11. 2016 si deti opäť preopakovali správne čistenie
zúbkov. Zúbková hliadka im porozprávala, čo je zdravé a
nezdravé pre naše zúbky. A keďže rozprávka „Doktor
Králiček“ mala veľkú sledovanosť, pozreli si novú
rozprávku „Prečo vlk šušlal“.
- 7. 12. 2016 Na záver si deti vypočuli niečo o ochrane
zúbkov - „Floridácií“. Preopakovali si správne čistenie
zúbkov, výber správnej zubnej kefky, vhodnú výživu. Na
záver im zúbková hliadka prečítala rozprávku z knihy
„Ježko Jožko a jabĺčka“ a všetky deti dostali peknú omaľovánku a zubnú pastu, ktorá neutralizuje cukrové kyseliny.

Zdravé jedenie
Niekto raz napísal, že jeseň je krásna ako kvet a chutí ako
med. My sme si to v škole tiež overili. Žiaci I. stupňa i v
ŠKD sa zapojili do Týždňa zdravej výživy ochutnávkami zeleniny a ovocia, pripomenuli si Svetový deň jabĺk
(21.10.), ktoré je v túto dobu krásne farebné a neskutočne
šťavnaté.
28. 9. 2016 si v ŠKD pripomenuli Svetový deň mlieka
v školách. Cieľom je zvýšiť povedomie detí o dôležitosti
pitia mlieka a na jeho zdravý prínos pre rastúce deti. Deti
z prázdnych obalov z mliečnych výrobkov si vyrobili
„mliečnu kravičku“ a „mliečnu pyramídu“. Nakoniec si
pochutili na Pribináčiku.
V týždni od 10. 10. do 16.10. 2016 sa pod záštitou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu konal IV. ročník súťaže „HOVORME O JEDLE“, ktorej cieľom je
zvyšovať úroveň vzdelania a povedomia o potravinách
a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého
životného štýlu počas celého ľudského života. Po tretíkrát
sme sa do súťaže zapojili aj my. Z ponúkaných aktivít sme
si vybrali súťažno-vzdelávaciu aktivitu „Hovorme o jedle“, výtvarnú súťaž „Chutné maľovanie“ a literárnu súťaž
„Prečo jem slovenské potraviny“.

Zažili sme ...
Exkurzie
21. 9. 2016 – žiaci 8. ročníka sa zúčastnili sprievodného
podujatia Noc výskumníkov v aule Žilinskej univerzity.
Nebola to len obyčajná prednáška, ale vedecká show o
svetle a zvuku, ktorú predviedol anglický profesor Michael Londesborough pôsobiaci v Čechách. Pokusy, ktorými svoje tvrdenia dokazoval, boli zaujímavé zvukové
a svetelné efekty. Niektoré pokusy si mohli vyskúšať aj
žiaci prítomní v sále.
27. 9. 2016 – žiaci 8. a 9. ročníka navštívili výrobný
závod KIA MOTORS SLOVAKIA v Gbelanoch a Tepličke nad Váhom.
Vo výcvikovom stredisku v Gbelanoch sa žiaci oboznámili so základnými informáciami o spoločnosti KIA
MOTORS SLOVAKIA, o možnostiach duálneho vzdelávania na SŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste,
o možnosti zamestnania sa v spoločnosti KMS. Potom sa
presunuli do výrobného závodu, kde sa už konkrétne
oboznámili s celou výrobou motorových vozidiel KIA
Sportage, Ceed, Venga, a to karosárňou, jednotlivými
montážnymi linkami, až po samotné zídenie vyrobeného
motorového vozidla z montážnej linky a opustenie výrobnej haly.
18. 10. 2016 – žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili literárnej
exkurzie v Dome Milana Rúfusa v Závažnej Porube.
Žiaci tu zažili aj atmosféru rodičovského domu, ktorý
"naladil" Milana Rúfusa na celý život. Zároveň sa pre-
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svedčili o veľkosti tohto poeta aj vo viacerých myšlienkach vybraných z knihy Vincenta Šabíka Rozhovory so
sebou a s tebou, ktoré sú pripravené ako spomienka na
toto vzácne miesto.
4. 11. 2016 – žiaci 8.A a 8.B triedy navštívili Tatrín expozíciu Múzea Janka Kráľa v LM. Je to stará evanjelická fara, kde sa 3x stretli členovia tohto spolku. Pôsobil
tu M. M. Hodža, ktorý má tento rok 205. výročie narodenia. Zaslúžil sa o kodifikáciu spisovnej slovenčiny
a spolu s Hurbanom a Štúrom pripravili Žiadosti slovenského národa.
7. 11. 2016 – sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili virtuálnej
expedície „Peru štyri strany sveta“, ktorá sa konala v
Dome kultúry v LM. V podstate sa jednalo o prednášku
dvoch pánov – cestovateľov, ktorí sa pútavým prednesom
spojeným s autentickým dokumentárnym filmom a
fotografiami snažili žiakom priblížiť život v Peru.
10. 11. 2016 – žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v LM.
V prvej časti vzdelávacieho programu sa žiaci dozvedeli
viac o zvieratách, ktoré žijú v blízkosti ľudských osídel,
ale aj vysoko v horách. Najviac na nich zapôsobili zvukové efekty, ktoré im sprostredkovali reálne zvuky zvierat.
V druhej časti exkurzie žiaci pracovali s modernými
mikroskopmi.
18. 11. 2016 – žiaci 3.A a 3.B triedy navštívili Galériu
P. M. Bohúňa v LM, pozreli si výstavu V. Hložníka a
pokúsili sa zreprodukovať to, čo sa v galérii naučili dotvoriiť si skicu koníka.
Aj žiaci z ŠKD 16.12.2016 navštívili galériu. Po anjelskom rozprávaní nasledovali tvorivé dielne, kde si anjelikov aj vlastnoručne vyrobili.
Žiaci z ŠKD 9. 11. 2016 navštívili Centrum Kolomana Sokola v LM - výstavu s názvom „Lubi_hany“ z cyklu
2 v 1. Na tvorivých dielňach na tému „Šperkári“ si mohli
podľa svojej fantázie a kreativity vyrobiť šperky, náušnice,
brošne, náramky, čelenky, z rôznych materiálov, ktoré si aj
doniesli domov.
8. 11. 2016 deti z ŠKD navštívili obecnú knižnicu.
Vždy sa do knižnice tešia, lebo ich tam čaká pani
knihovníčka Hanka, ktorá im vždy pri výbere kníh
poradí. 6. 12. 2016 sa v knižnici stretli so spisovateľkou
pani Anna Olšovskou, ktorá deťom predstavila všetky
knihy, ktoré napísala, ale najviac im porozprávala o najnovšej knižke „Hádanku vám zahádam“. Deti hádali a za
každú správnu odpoveď dostali sladkú odmenu. Vypočuli
si aj prednášku o vianočných zvykoch a tradíciách nielen u
nás na Slovensku, ale aj v iných krajinách.
Imatrikulácia prvákov sa konala 2.11.2016. Deviataci
si pripravili pre prváčikov rôzne aktivity, ktoré museli
najskôr splniť, až potom boli pasovaní do žiackeho stavu.
Plavecký výcvik absolvovali žiaci 4. ročníka v dňoch 10. –
14. 10. 2016 v plavárni v Liptovskom Mikuláši. Mnohí si
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plavecké zručnosti zlepšili, a tí menej smelší sa postupne
prostredníctvom zaujímavých cvičení a hier s vodou skamarátili. Nakoniec si spoločne s ostatnými zmerali sily
v záverečných pretekoch.
Jesenné tekvičkovanie - pani učiteľky z I. stupňa sa
26. 10. 2016 stretli s rodičmi a deťmi pri peknej akcii, kde
šikovné mamičky a oteckovia pomohli svojim ratolestiam
povyrezávať z tekvičiek veľmi pekné lampášiky, ktorými
sme vyzdobili vchod do budovy. Tvorivé ruky vytvorili
aranžmá, ktoré nám spríjemňovali jesennú atmosféru aj
vo vnútri budovy.

Jesenné cvičenie - dňa 26. 10. 2016 boli na ZŠ Bobrovec
uskutočnené ukážky práce záchranných a bezpečnostných zložiek SR, a to HaZZ OR Lipt. Mikuláš, OR
PZ ODI Liptovský Mikuláš, Červený kríž Liptovský
Mikuláš, Horská služba Tatry západ. Počas ukážok
boli v areáli našej ZŠ vytvorené jednotlivé stanovištia,
kde si žiaci mohli zažiť simulovaný zásah hasičov pri
požiari, ukážku záchrany zranenej osoby vo výške, ukážku zlaňovania zranenej osoby, viazanie horolezeckých
uzlov, mohli si otestovať svoje vedomosti o premávke na
pozemných komunikáciách pri jazde na bicykli pri plne
riadenej premávke pracovníkom ODI. Pod dozorom
pracovníkov Červeného kríža si žiaci vyskúšali podanie
prvej pomoci zranenej osobe, uloženie zranenej osoby do
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stabilizovanej polohy, umelé dýchanie, masáž srdca,
fixáciu zlomenín končatín, zastavenie krvácania a pod.
Škola varenia sa v ŠKD konala aj tento rok (25. 12. 2016)
pod vedením pána J. Palkoviča. Spolu s deťmi pripravil
„luxusné“ jabĺčka v karameli posypané ovsenými vločkami. Pripravil aj tekvicovú krémovú polievku z hokaida,
ku ktorej si deti pripravili opekané kúsky pečiva na rôzne
spôsoby – karamelové, škoricové a opekané na kokosovom oleji. Deti pomáhali umývaním, čistením a krájaním
ovocia, miešaním polievky a samozrejme najmä jedením.
Za pomoc si deti odniesli medailu ako odmenu od pána
kuchára a dúfame, že aj pekný zážitok.

Poznáme včelie produkty?
1. časť

K

alendár ale aj studené počasie signalizujú, že nám
v prírodnom kolobehu nastalo zimné obdobie. Je
charakteristické sychravým počasím, ale aj
pekným slnečným s krutými mrazmi. V každom prípade je
to obdobie, kedy je náš organizmus slabší a skôr podlieha
chorobám ako je prechladnutie, chrípka, angína a podobne. Preto je vhodné náš organizmus na tento nápor
pripraviť, čo robíme rôznymi spôsobmi. Ja by som chcel
upriamiť Vašu pozornosť na včelie produkty.
Včela medonosná produkuje včelí med, peľ, propolis, materskú kašičku, včelí jed a vosk. Vo všeobecnosti
možno povedať, že všetky včelie produkty majú priaznivý
účinok na ľudský organizmus, dokonca až liečivý. Najdostupnejším a najrozšírenejším produktom je jednoznačne med. Preto si zaslúži aj najviac našej pozornosti.
Včelí med užívajú ľudia už od praveku. Najskôr to bolo
jediné sladidlo, prirodzené pre ľudský organizmus. Je to
viskózna, sladká a lepkavá hmota, ktorú včely vytvárajú z
nektáru alebo medovice, obohacujú výlučkami zo svojich
žliaz, zahusťujú a ukladajú v plástoch. Až 80 % obsahu
medu tvoria cukry. Sú to jednoduché cukry ako je fruktóza
(ovocný cukor), glukóza (hroznový cukor) a minimálne
množstvo sacharózy. Cukry sú v mede v invertovanej
forme a v takejto podobe sa môžu vstrebávať ihneď
priamo do krvi –„ rýchly zdroj energie“. Sacharózu, ktorá
je hlavnou zložkou repného cukru (naše bežné sladidlo),
musí náš organizmus najskôr invertovať, čo ho značne
zaťažuje. A hlavne nie je to prírodné sladidlo, ale umelo
vyrobené.
Okrem cukrov obsahuje med 15 – 20% vody, organické
kyseliny, enzýmy, aminokyseliny, vitamíny: A, B1, B2,
B6, B12, C, D, H, K, E, P, minerály a ešte veľa ďalších
menej významných látok. Väčšiu pozornosť z tých dôležitejších si určite zaslúžia enzýmy. Sú to zvláštne fermenty obsahujúce „iskru života“. Práve oni dávajú každej
živej bytosti zvláštnu individualitu, obnovujú jej orgány
a udržujú ich v činnosti. Bez enzýmov neexistuje žiadne
delenie buniek, žiadny rast a žiadne rozmnožovanie.

M. Volajová
Oni sú súčasne správcami i vykonávateľmi, ktoré
stvoriteľ vložil do každej živej bytosti. V našom tele riadia
a vykonávajú najzložitejšie úkony a hlavne v bunkách
zaisťujú látkovú premenu. Z toho vyplýva mimoriadny
význam enzýmov pre naše zdravie. Prevažná väčšina
enzýmov musí byť telu dodaná zvonka, prostredníctvom
správnej výživy. Včelí med obsahuje tieto enzýmy:
glukozooxidáza, diostáza a invertáza. Veľmi dôležitý je
fakt, že enzýmy sa zohriatím na vyššiu teplotu ničia.
Zrejme aj preto by sa mal skryštalizovaný med roztápať
pri teplote max. do 50°C, vo vodnom kúpeli. Keď sme už
pri tej kryštalizácii (stuhnutí) medu, nie je to známka jeho
znehodnotenia. Naopak, je to známkou jeho pravosti.
Najrýchlešie kryštalizujú kvetové medy, najpomalšie
agátový a medovicový.
Liečivé účinky medu sú známe odpradávna. Má
bakteroicídne účinky, odoberá bakteriálnym bunkám
vodu, ktorá je nevyhnutná pre ich existenciu. Pomáha tak
pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest a pri
ošetrovaní popálenín a vredových chorôb kože. Pôsobí
antibioticky a protizápalovo. Uvoľňuje hlieny, zlepšuje
chuť do jedla, podporuje tvorbu červených krviniek.Jeho
hepatoprotektívny účinok pomáha znižovať cholesterol
a podporuje tvorbu žlče. Pomáha pri nespavosti a únave. Účinný je pri chorobách srdca a srdcovocievneho
systému. Pôsobí liečivo pri ochoreniach obličiek a močových ciest, urýchľuje spaľovanie alkoholu. Spomaľuje
starnutie, podporuje regeneračné procesy a má antioxidačné účinky.
Med obsahuje látku acetylcholin, ktorá rozširuje
drobné cievy a tým znižuje krvný tlak. Takisto dokáže
povzbudiť činnosť čriev pri zápche a naopak ukľudniť
črevný pohyb u neinfekčných hnačiek. Dextríny obsiahnuté v mede hoja poranenú sliznicu a preto sa používa pri
vredovej chorobe žalúdka, dvanástorníka, alebo sliznice
hrubého čreva.
Platí však zásada, ak máme zdravotné problémy sprevádzané výraznešjími ťažkosťami, je potrebné navštíviť
lekára.
Pokračovanie článku v budúcom čísle Ozveny z Bobrovca.

Stanislav Teplanský
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Vianočné trhy
Stalo sa peknou tradíciou , že v predvianočnom období
sa na rôznych miestach nie len v zahraničí, ale aj v mnohých našich miestach a obciach konajú predvianočné trhy.
V našej obci Bobrovec sa konali 11. 12. 2016 v kultúrnom
dome. Začali sa kultúrnym programom, ktorý otvorili naše
deti zo Základnej školy z Bobrovca a bodku za programom
urobili naši členovia z KJD. Samotné prípravy na trhy sú
nie len zo strany obce, ale aj samotných predávajúcich zodpovedné a celkom náročné. Nechcem sa týmto sťažovať na
robotu, tú robím rada, ale chcela by som napomenúť, či už
či je to táto akcia, alebo rôzne vystúpenia aby ste sa vy
diváci skúsili zamyslieť nad tým, keby vaša vynaložená
práca bola marená nezáujmom iných v podobe zbytočného
rečnenia. Neviem či som to povedala dosť jasne, ale prosím
vás úctivo za vystupujúcich vydržte pekne tichučko do
konca, predčasne neodchádzajte ak to nie je nevyhnutné
a nebudeme musieť riešiť ,,nezáujem“.
Konkrétne ku programu na trhoch by ste mohli povedať,
že vy sme si prišli nakúpiť, ale my by sme to chceli trošku
,,okrášli“ polhodinovým programom, aby to nebolo len
o nákupoch, ale aj o zastavení a zamyslení, stretnutí sa
s ľuďmi, ktorých nevidíme celý rok.
Ďakujem za pochopenie Dana Grajková

Koledovali sme
V našej obci býva počas roka zopár veľkých a pekných
akcií. Medzi jednu z nich patrí i koledovanie.
Je veľmi dobré, keď si človek nájde čas a vie sa podeliť s druhými. My sme sa aj tento raz snažili nacvičiť
kolednícke programy, a tak potešiť počas sviatkov vaše
srdcia. Vy ste sa štedro odmenili, nie len darmi, ale aj
peniažkami, ktorých sa tento rok nazbieralo 1462,50€.
Zato vám všetkým veľká vďaka.
Trochu o tom kam vaše peniaze putujú.
Dobrá novina spolupracuje so združením HEfDA –
vzdelávanie pre rozvoj (Harmee Education for Development Association) na zlepšení dostupnosti vzdelávania
pre deti s postihnutím a zmene ekonomickej situácie ich
rodín. HEfDA je dobrou mamou, ktorá učí svoje deti
zodpovednosti a samostatnosti.
Kampaň, ktorá prebieha v spolupráci s Dobrou novinou je veľmi dôležitá. Zasahuje do života najchudobnejších ľudí, zvlášť detí. Jediná šanca, ktorú tieto deti
majú, je vzdelanie. To, čo spolu s eRkom robíme, je vzácne. Môže to vyzerať, ako malý projekt, no jeho účinok je
väčší ako výsledky mnohých iných aktivít s veľkým
rozpočtom. Podporiť dieťa, aby získalo vzdelanie, väčšiu
samostatnosť, zodpovednosť, a tak i budúcnosť, je veľká
vec. Projekt nedáva šancu len deťom s postihnutím, ale

mení celú miestnu komunitu. Odstraňovanie predsudkov
o postihnutí, poukazovanie na hodnotu týchto ľudí im
pomáha získať viac porozumenia a vedomostí o príčinách
postihnutí a o možnostiach ako im predchádzať – to
všetko prispieva k pozitívnej zmene v spoločnosti.
ZO M. Hriadelová

Zo storočného kalendára
Prvé dni januára predpokladajú počasie v roku: Keď je
na Nový rok sneh, na Veľkú noc bude blato. (Bol sneh.)
Keď je druhého jasno, bude dlhá zima.(Bolo jasno, ale len
pol dňa.) Tretí januárový deň jasný, budú mnohé búrky.
(Bolo polooblačno). Štvrtý deň jasný bude nezdravý rok
(Bolo zamračené a snežilo). Z toho si vydedukujte aký
bude tento rok.
Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný
rok.

Zrnko múdrosti
Aby človek rástol, musí tvoriť, a nie chodiť
po vychodených cestách.
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Poďakovanie

Poďakovanie

Tretieho decembra 2016 sa veľmi pokazilo počasie, ale
aj napriek tomu sa v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Bobrovci zišli priatelia, rodina a známi, aby boli
svedkami uvedenia do života literatúry, moju novú, už
siedmu knihu ,,Hádanku vám zahádam.“ Chcem sa
všetkým poďakovať za účasť a gratulácie. Veľká vďaka
patrí starostovi obce Ing. Ladislavovi Sedlákovi, PhD.
a Aničke Ondrejkovej, našej poetke, ktorí knihu uviedli.
Ďakujem členkám kultúrnej komisie a Danke Grajkovej
za prípravu a program. Veľmi si to vážim.
Anna Olšovská

Každoročne koncom roka na
námestí sa mnohí z občanov a turistov lúčia so starým rokom a vítajú nový pri krásnej vatre, ktorú
pripravujú naši pracovníci Jožko
Garček a Stanko Matloň v spolupráci s pánom Alojzom Kovačičom, za čo im patrí vďaka a hlavne aj za to, že po tejto
utešenej akcii porobia hneď ráno poriadky, aby vystrieľané delobuchy a petardy nekazili pekný vzhľad
námestia, keď občania idú cestou do kostola.
Nový rok 2017 sme začínali rôzne, ale tí z nás, ktorí si
zašli vypočuť tú nádheru do nášho kostola určite boli
nadšení . Týmto sa chcem poďakovať za nás prítomných
Chrámovému zboru pri kostole sv. Juraja, ktorý nám
1. januára popoludní predviedol svoje kvality pod
dirigentskou taktovkou MUDr. Martinky Lehotskej.

Poďakovanie
Taktiež by sme chceli poďakovať Mestskému
dychovému zboru v spolupráci s našimi členmi Dychovej
hudby za to, že začiatkom každého nového roka nás prídu
do obce potešiť peknými hudobnými skladbami.

D. G.
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Stolnotenisový oddiel Bobrovec
Dňa 29.12.2016 v telocvični Bobrovec odohrali členovia
Vianočný stolnotenisový turnaj 2016. Zúčastnilo sa ho
12 registrovaných hráčov, systémom každí s každým.
Spolu sa odohralo 66 duelov. Počas turnaja bola dobrá
nálada k čomu prispelo aj teplo v telocvični , lebo od neho
veľa razy sú závislé výsledky a samotné zdravie hráčov.
Poradie hráčov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

miesto Pavel Ambrózy
miesto Róbert Kusý
miesto Šimon Rak
miesto Michal Majerník
miesto Jaroslav Slaninka
miesto Roman Grajko

7. miesto Šimon Rak
8. miesto Branislav Brziak
9. miesto Juraj Janovčík
10. miesto Alexander Kusý
11. miesto Matej Rusina
12. Miesto Miloš Bunta

J. Grajko

Gratulácia a zároveň poďakovanie
Senzačný zisk bronzovej medaily v behu na 800 m
na minuloročných majstrovstvách Európy do 17 rokov
v Tbilisi vykapultoval našu Gabrielu Gajanovú na slávnosť kráľovnej športu.
V stredu 14. decembra v hoteli Double Tree by Hilton
v Bratislave vyhlasovali výsledky ankety Atlét roka 2016.
Naša občianka, niekdajšia členka AC Kriváň Liptovský
Mikuláš a v súčasnosti pretekárka AK ZŤS Martin, sa stala
dvojnásobnou laureátkou atletického galavečera. Prevzala
si cenu prekvapenie roka/objav roka a 2. priečka jej patrila
v kategórii mládežník roka za Michaelou Peškovou zo
Slávie Trnava.
Aj v mene našich občanov by sme chceli Gabike
pogratulovať ku krásnemu úspechu a reprezentácii aj našej
obce a popriať veľa zdravia, rozhodnosti, pokoja a síl do
ďalších ,,bežeckých“ dní.
r.r.

Vianočný turnaj predsedu
FO ŠK Bobrovec
Tak, ako už Vianočná futbalová tradícia káže, aj koncom
roka 2016 predseda futbalového oddielu zorganizoval pre
bobrovčanov, súčasných ako aj bývalých členov Športového klubu, medzisviatočné športové vyžitie formou
futbalového turnaja.
V telocvični Základnej školy sa na Štefana zišlo
úctihodných 53 futbalistov, ktorí v siedmich mužstvách
súťažili o prestížne víťazstvo. Suverénnym víťazom
turnaja sa stalo družstvo "Hurikán C. F." v zložení: Peter
Volaj, Jonáš Lisý, Sebastián Frian, Peter Porubský, Jakub
Šarmír a Jozef Vraňák, keď počas celého turnaja nenašlo
premožiteľa a pozbieralo aj obe individuálne ocenenia.
Najlepším strelcom sa s 11 gólmi stal Peter Volaj a cenu pre
najužitočnejšieho hráča si odniesol nestarnúci Jozef Vraňák.
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Matrika

Bobruškine okienko
Čas rodinnej pohody,
radosti z vianočných darčekov, šantenia v snehu a
rôznych prázdninových
zážitkov sú neúprosne za
nami. 1. januára sme prevrátili list v kalendári na
ďalší rok. Prajeme Vám v
ňom veľa zdravia, šťastia,
úspechov, radosti, lásky a
našim najmenším šťastný
úsmev na tvári.
Určite ako každý rok aj tento nám prinesie niekoľko
zmien. Je naším prianím, aby sme ich všetky s elánom,
nadšením a bez problémov zvládli.
Život v materskej škole je opäťv plnom prúde. Keďže
januárovú zimu máme konečne po dlhom čase takú, aká
ma byť, aktivity v našej materskej škole sú zamerané práve
týmto smerom. Deti s radosťou a zaujatím spoznávajú
v rôznych zimných hrách vlastnosti snehu, ľadu a mrazu.Vhodne vybranými fyzickými aktivitami posilňujeme
ich obranyschopnosť, posilňujeme imunitu a znižujeme
chorobnosť. Aj v zimných mesiacoch pokračujeme v realizácii projektu „Koníky naši kamaráti“, v ktorom pod
vedením Ing. Jany Kováčovej deti jedenkrát mesačne
absolvujú animoterapiu. S januárom sa rozlúčime
hudobno-výchovným koncertom Veselo s gitarou .
Obdobie fašiangov je od nepamäti sprevádzané
karnevalom a tak už teraz sa tešíme na deň, kedy sa naša
materská škola ako mávnutím čarovného prútika premení
na rozprávkový bál. Tento rok však karneval čaká zmena,
odohrá sa na pôde materskej školy. Dúfame, že mamičky
a ockovia ani tento rok nesklamú a pripravia pre svoje deti
zaujímavé masky.
V jarných mesiacoch (marec, apríl) nás čaká zápis do
materskej školy. Prosíme všetkých rodičov, zákonných
zástupcov detí, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do
materskej školy Bobruška, aby sledovali vývesné tabule
materskej školy a obce Bobrovec, kde budú v dostatočnom predstihu informovaní o podmienkach zápisu,
podrobné informácie budú zverejňované aj na facebookovej stránke materskej školy.
To by bolo z nášho škôlkárskeho sveta nateraz všetko.
Tešíme sa na prichádzajúcu jar, jej sviatky a na ďalšie
príjemné chvíle v Bobruške.
Kolektív MŠ

Poďakovanie
Obecný úrad ďakuje Firmám DEJMARK Martin
a PETRUS GROUP Liptovský Mikuláš
za sponzorstvo v hodnote 700,- eur – farby,
ktoré budú použité na vymaľovanie niekoľkých tried
a náteru oplotenia Základnej školy
a Materskej školy v Bobrovci.

Narodili sa:
december 2016 - Richard Klasovitý

Opustili nás:
december 2016 - Oľga Lisá, 71-ročná
január 2017 - Dušan Gerát, 80-ročný

Blahoželáme:
Hedvige Janíkovej k 93. výročiu narodenia
Helene Ruskovej k 93. výročiu narodenia
Helene Snovákovej k 91. výročiu narodenia
Vladimírovi Lisému k 90. výročiu narodenia
Auguste Blahunkovej k 90. výročiu narodenia
Františkovi Fáberovi k 89. výročiu narodenia
Ambrózovi Kovačičovi k 89. výročiu narodenia
Márii Gabriele Frianovej k 88. výročiu narodenia
Júliusovi Beláni k 88. výročiu narodenia
Márii Sekanovej k 86. výročiu narodenia
Anne Hrtkovej k 86. výročiu narodenia
Emílii Fašiangovej k 86. výročiu narodenia
Jozefíne Kunovej k 85. výročiu narodenia
Márii Spišiakovej k 75. výročiu narodenia
Anne Frianovej k 75. výročiu narodenia
Paule Volajovej k 75. výročiu narodenia
Pavlíne Gejdošovej k 75. výročiu narodenia
Jozefovi Gregorovi k 75. výročiu narodenia
Kazimírovi Fašiangovi k 75. výročiu narodenia
Jozefovi Adamčiakovi k 75. výročiu narodenia
Márii Slaninkovej k 70. výročiu narodenia
Marte Garbovej k 70. výročiu narodenia
Anne Kunovej k 70. výročiu narodenia
Anne Ambrozyovej k 70. výročiu narodenia
Jozefovi Mazánekovi k 70. výročiu narodenia
Matrika
DEMOGRAFIA
obyvateľstva v roku 2016 v obci Bobrovec
stav obyvateľstva k 1.1.2016
prisťahovaných
narodených
odsťahovaných
úmrtie
stav obyvateľov k 31.12.2016
(z toho muži - 929, ženy - 996)

1906
48
11
22
18
1925

Evidencia obyvateľstva
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PPS Bobrovec, s.r.o.,
Jalovec 405, 032 21 Bobrovec
Predaj z dvora
PPS Bobrovec, s.r.o., ponúka na predaj
Pšenica, Jačmeň, ovos – 15,00 €/ 100 kg
Kukurica kŕmna
– 17,00 €/ 100 kg
Zemiaky
– 23,00 €/ 100 kg
Miesto predaja: hosp. dvor Bobrovec – sýpka
- pondelok až piatok - 800 - 1400 hod.
Zimný predaj mliečnych výrobkov:
Miesto predaja: hosp. dvor Jalovec
- pondelok, streda, piatok- 1400 - 1700 hod.
Na objednávku:
Hovädzie mäso - 4,50 €/ 1 kg
Bravčové mäso - polovičky 2,30 € / 1 kg
- živom 1,80 €/ 1 kg
Jahňatá – odporazené veľkonočné
po 10.4.2017 – 6,00 €/ 1 kg
- jahňatá na ďalší chov – 35,00 € /1 ks
- trojdňové jahňatá – začiatok mája - 1,00 € /1 ks
Ponúkame na prenájom garážové a opravárenské
priestory. Kontakt: Milan Gajan, 0903 595 787

Pozvánka
Športový klub Bobrovec - lyžiarsky oddiel
pripravuje na 11. marca 2017 už 47. ročník Ceny
Červenca, verejný lyžiarsky pretek v obrovskom
slalome o Putovný pohár starostu obce Bobrovec.
Súčasťou bude detský lyžiarsky pretek v obrovskom
slalome a pretek detí na „lopároch“. Samostatnou
kategóriou bude „jazda na jednej lyži“ čiže na
snowboarde. Dovoľujeme si týmto pozvať všetkých

priateľov lyžovania a milovníkov zimnej prírody na
tento tradičný športový deň pod Veľkou Kopou.
Chceme týmto osloviť záujemcov - dobrovoľníkov o
pomoc pri príprave a organizácií tohto podujatia.
Termíny a miesto prípravných stretnutí v mesiaci
február budú zverejnené obecným rozhlasom. Tešíme
za Vašu účasť a vytvorenie dobrej atmosféry v Červenci.
Organizátori
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