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Lyžiarske preteky ,,oslavujú” jubileum
História lyžovania v Bobrovci
Prvé po domácky vyrobené lyže boli z jaseňového
dreva. Viazanie bolo z remienkov na pracku, neskoršie
na spinku, až potom na pružinku. S takouto výstrojou
sa dali podnikať veľmi dobré lyžiarske výlety a lyžovalo sa väčšinou po jednej lyžiarskej stope. Využíval
sa hlavne členitý terén s možnosťou samopristátia do
protisvahu. Starší skúsenejší lyžiari dokázali zastať aj
v rýchlosti s použitím techniky telemarku. Veľmi obľúbené boli výlety cez Bobrovecký háj až do Bobrovčeka.
Táto trať bola veľmi členitá a pri spúštaní vytvárala veľa
príležitostí na dobrodružstvá.
Keď sa objavili lyže s hranami a remienkové viazanie
vystriedal Kandahár, v lyžiarskej technike nastal obrad.
Začalo sa lyžovať na utlačenej ploche, a to s preorientovaním sa z telemarku na kristiánku, neskôr oblúkové švihy. Tu sa využíval skôr strmší svah, na ktorom
sa trénovali oblúky a švihy. Keď sa lyžiari vracali späť,
tak to bol dominantný zjazd z poza hája uličkou cez
horu, aby čo najďalej zašli na lyžiach domov. Najstrmším svahom v okolí Bobrovca bol svah pod Farským
hájom, kde väčšinou lyžovali zdatnejší lyžiari. Ďalej sa
lyžovalo v Dolinkách, medzi stromkami (od Borovíc až
ku Kolesu) v Kobylej jame, pod Vyšným hájom a nad
Bobrovčekom. Ani na jednom zo spomenutých miest
nemohol chýbať malý, zo snehu vyrobený skok, na ktorom sa skákalo „kto ďalej“. Avšak na tomto skoku sa

najviac lámali lyže. V nedelu, keď bolo pekné počasie,
lyžovalo v okolí hája vyše 100 lyžiarov. Prvé preteky, na
ktorých sa vyberalo aj vstupné, boli skoky z mostíka
pod Farským hájom za účasti pretekárov zo Závažnej
Poruby, Bobrovca a Trsteného. Najdlhší skok mal dĺžku
20 m.
S príchodom Miroslava Kornalského na školu do
Bobrovca zaznamenávame aj prvé preteky v lyžovaní
s väčšou účasťou. V sobotu sa konali bežecké preteky
a v nedeľu zjazd a slalom pod Vyšným hájom pre všetky
kategórie (žiaci, dorast, dospelí). Zúčastnili sa pretekári z Jalovca, Bobrovca, Ondrašovej, Pavlovej Vsi a Bobrovčeka. Tieto preteky sa poriadali od roku 1962 až
do roku 1967, kedy pre nedostatok snehu boli prerušené.
Okrem terénov v blízkosti Bobrovca, kde sneh vy-
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Organizácia pretekov v minulých rokoch

držal najviac do konca februára, hlavne tí zdatnejší
lyžiari chodili lyžovať na jarnú lyžovačku na Babky
a do Červenca. Postavenie chaty v Červenci dal impulz
na pokračovanie pretekov z Bobroveckého hája na
Červenec.

Zrod lyžiarskych pretekov ,,Cena Červenca”
Prvé preteky o Cenu Červenca sa uskutočnili 28.marca 1971. V piatok a sobotu sa upravovali
trate a preteky boli v nedeľu. Doobeda bol slalom
z Malej Kopy a poobede zjazd z Veľkej Kopy s cieľom vedľa chaty v Červenci.
Tieto preteky sa postupom času vylepšovali vďaka zapojeniu sa väčšieho počtu skúsených a
obetavých dobrovoľníkov. Zo začiatku sa súťažilo
v obrovskom slalome a zjazde, potom v superobrovskom slalome a nakoniec opäť v obrovskom slalome. Neskôr boli preteky začlenené do okresnej
súťaže o Pohár Liptova a na pretekoch štartovali
pretekári z Boce, Lipt. Porúbky, Záv. Poruby, Dukly
Lipt. Mikuláš, Žiaru, Sv. Kríža, Lužnej, Ľubochne,
Iľanova, Bieleho Potoka a Jasnej Lipt.Mikuláš.

Preteky dostali punc a pretekalo sa o Putovný pohár starostu obce Bobrovec. Finančné zabezpečenie
poskytovali: TJ Bobrovec, MNV Bobrovec (neskôr
OÚ), JRD a ŠM Bobrovec, Okresný výbor telovýchovy
Lipt. Mikuláš a postupom času aj sponzori. Vynáška
materiálu sa vykonávala rôzne. Pásovým traktorom
alebo na chrbtoch. Takéto náročné podujatie by Lyžiarsky oddiel sám nezvládol, a preto na pretekoch pomáhlai členovia Odboru turistiky a Horolezeckého oddielu.
Zdravotnú starostlivosť zabezpečoval MUDr. Jozef
Čajka a MUDr. Mária Zacharová za spolupráce Horskej
služby Západné Tatry-Juh pod vedením Jána Dzurošku.
To, že preteky nezaznamenali vážnejšie úrazy, svedčí aj
o kvalite pripravovaných tratí.

Ťažký III. ročník
Asi najväčšia skúška morálnovôľových vlastností
poriadateľov vplyvom počasia bol III. ročník. V tom
období napadlo naraz veľké množstvo snehu. Päť člennej skupine, ktorá sa vydala od zastávky Jalovec do
Červenca so 30-40 kg batohmi a lyžami, cesta trvala
9 hodín. Najťažší úsek úsek bol od odpočívadla pod Babkami ku chate do Červenca, ten trval 6 hodín. Víchrica
narobila až 2-metrové záveje. V piatok a aj v sobotu sneženie a prudký vietor neutíchal. Nakoniec organizátori
museli improvizovať a v sobotu sa uskutočnil slalom
z Mikovej lúky k chate. V nedeľu sa vyjasnilo a o 04:00
hod. ráno sa začala sa príprava pretekov v zjazde, ktorý
začal presne o 12:00 hod. na poludnie. Túto morálnu
hodnotu III. ročníka považujem zapísať preto, aby slúžila ako vzor pre nastávajúcu generáciu usporiadateľov
Ceny Červenca.
/ Zo spomienok Jána Fašianga – Lismáka /
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Parkovanie v obci
Súčasná
cenová
dostupnosť či už nových alebo ojazdených osobných automobilov prináša zo
sebou skutočnosť, že
v domácnostiach ich
máme už viac. Pomaly
každý chce mať svoje
vlastné auto, či už z dôvodu cestovania do práce, za
nákupmi, na dovolenku, ...... .
V budúcnosti všetko nasvedčuje tomu, že sa bude
znižovať frekvencia liniek verejnej dopravy a tým aj
dostupnosť niektorých regiónov.
Aj táto skutočnosť spôsobí, že počty áut sa budú
len a len zvyšovať. Vidieť to aj v našej obci, že počet
áut v domácnostiach pribúda. Nie však každý ešte
pred jeho kúpou rieši aj otázku, kde bude s ním parkovať. Autá parkujú v parkoch, pri miestnych potokoch, na chodníkoch, na verejnej zeleni, ... .
Na základe niekoľkoročného vývoja tohto stavu
sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli rie-

šiť v obci parkovanie na verejných priestranstvách.
Z dôvodu verejného záujmu a ochrany zelene je pripravené všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní
v obci a používaní miestnych komunikácií. Toto
nariadenie bude upravovať podmienky státia a parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a verejných
parkoviskách.
Nariadenie sa bude vzťahovať na všetkých vlastníkov a prevádzkovateľov motorových vozidiel,
ktorých vozidlá sa budú trvalo alebo dočasne nachádzať na území obce.
Poslancom obecného zastupiteľstva záleží na vyváženosti tohto nariadenia. Preto bude pre občanov
toto nariadenie vyvesené dňa 31.1.2020 na úradnej
tabuli a na stránke obce k jeho pripomienkovaniu.
Pripomienky zasielajte písomne alebo mailom na
adresu bobrovec@bobrovec.eu.
Ubytovatelia v obci, či sa už jedná o penzióny alebo ubytovanie na súkromí, budú zvolaní na prejednanie ich súčasného stavu parkovania.
starosta

V Jednote dôchodcov bilancovali
Na Katarínu sa opäť po roku už tradične stretli
členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bobrovci. Stretli sa, aby hodnotili svoju činnosť v roku 2019.
Bola naozaj bohatá. Športovci na čele s pánom Rudolfom Pikalom priniesli 7 medailí, speváci s dirigentom
Ing. Vladimírom Moravčíkom spievali pre radosť na
viacerých podujatiach. Mohli ich počuť aj poslucháči
Rádia Regina. Záujemci vďaka obecnému úradu poznávali krásy Bardejova a Bardejovských kúpeľov.
V lete si všetci mohli pochutnať na guláši, aký vie
uvariť len pán Ivan Ogáry. Aj kúpele s príspevkom
štátu oslovili osem našich členov. Pred sviatkom sv.
Mikuláša v piešťanskej Harmónii oddychovalo 20 členov. Ako každý rok sa brigádovalo pri vyhrabávaní
lístia, tiež po rekonštrukcii nášho kultúrneho domu,
v ktorom sa úspešne konal 9. októbra Okresný aktív
Jednoty dôchodcov. Boli na ňom ocenení za činnosť
v ZO JDS členovia: Viera Kubalová, Alexander Kusý
a František Gazda. Najvyššie ocenenie I. stupňa má
zatiaľ Rudolf Pikala a Anna Olšovská, všetci za prá-

cu a aktívnu činnosť. Nezabudlo sa ani na kvety pre
15 jubilantov. Vďaka patrí všetkým členom, výboru,
starostovi obce, členkám kultúrnej komisie, sponzorovi a nemalá vďaka patrí správcovi našej farnosti.
Anna Olšovská
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75. výročie - oslobodenia Bobrovca
Pamäti veterána Juraja Vanovčana
„Bolo to brutálne, čechoslováci nás hnali ako zver,
toľko som v kuse nebežal ani na vojne, ako na tejto akcii. Cez záhrady, cez potok... na vlastnej koži som pocítil, aké je prchať pred nepriateľom, ktorý bol kvázi
všade...“
Vyrovnané rady v uniformách farby zeme, zbrane
pri nohách, tváre pod baranicami a lodičkami s československým levíčkom strnulo hľadiace vpred. Temer stovka chlapcov a chlapov reprezentujúcich roty
útočných práporov 1. a 4. brigády 1. československého
zboru napäto počúva čítaný originál bojového rozkazu
veliteľa zboru gen. Bočka z 30. marca 1945. Po rannom
daždi sa asfalt vlhko leskne, nad centrom obce Smrečany letia nízke mraky a masív Západných Tatier sa
ukrýva v hmle. Po obvode mokrého trávnika postáva
rad domácich vrátane starostu. Pred 75 rokmi z údolia Smrečianky zahájili tri československé pešie brigády rozhodujúci pokus o prelomenie nemeckej obrany
v oblasti Liptovského Mikuláša. Stojím po pravici veliteľa a spolu s ostatnými počúvam rozohnenú motivačnú reč podporučíka z osvetového. Ktovie, aký efekt by
mala na unavených vojakov, ktorých padlí sa už týždne
hromadili na holých výšinách severne od mesta. Zákopmi ovenčené kóty Trstenský diel, Háj a Nicovo prešli za posledné dva mesiace mnohokrát z rúk do rúk,
ale vždy nakoniec triumfovali nemeckí volksgrenadieri
a horské jednotky Wehrmachtu. Snáď na chvíľu vyvolá
v tele adrenalín a ochotu pri útoku potlačiť pud sebazáchovy ešte o pár minút dlhšie, ale rovnako sa môže
vytratiť už pri presune do nástupných priestorov a zostane iba skrútený žalúdok a živočíšna túžba prežiť.

„ ...Československej armáde nazdar - ZDAR!!!“
Naša jednotka predstavujúca rotu 7. útočného práporu 4. brigády má za úkol prekročiť holý hrebeň na
juhozápad od Smrečian, dobyť kótu Dubovec a postupovať cez obec Trstené do centra Bobrovca. Kráčame
Smrečanmi dlhou ulicou na juh, zľava lemovanú potokom a sprava rodinnými domami. Vpredu obozretne postupuje prieskum v maskovacích prevlečníkoch
s automatickými zbraňami, za nimi dve pešie družstvá

vyzbrojené prevažne puškami, guľometné družstvo
ovešané muničnými schránkami a ťahajúce predpotopne vyzerajúci Maxim vz. 1910 a nakoniec veliteľské
družstvo - poručík, radistka s prenosnou rádiostanicou
a ja, desiatnik bezpečnostného oddielu od štábu zboru
so širokými právomocami strieľať panikárov a dezertérov, zaisťovať podozrivých civilistov a stavať do pozoru
hocikoho do čatára vrátane. Popri ceste mlčky stoja civilisti, kde-tu niekto bezhlasne zakýva. Hrkot Maxima
na kolieskach a zvuky troch tuctov okovaných topánok
smerujú na juh.
Hlboko zarezanou vozovou cestou sa dostávame na
priečny hrebeň, ktorý ďalej pokračuje na kótu Nicovo
a Háj. Mohutné vlny polí zemitohnedej farby a mŕtvej
trávy sa rozprestierajú na kilometre navôkol. Po pravej
strane vidno asi 2 kilometre vzdialenú kótu Trstenský
diel. Stiesnený pocit zo Smrečian mizne spolu s čerstvým
vetrom, počuť len hlasy vysoko letiacich vtákov, povely
v češtine a slovenčine a kovový cinkot výstroje náhlivo sa
rozvinujúcich peších družstiev. Smer nášho postupu sa
teraz stáča o 90 stupňov doprava, priamo na západ. Mraky sa zdvihli a pred nami sa otvára výhľad do Liptovskej kotliny, napravo lemovanej stále zasneženými Západnými Tatrami a naľavo temným masívom Nízkych
Tatier. Krajina pred nami je tvorená množstvom priečnych hrebeňov s občasnými ostrovčekmi lesov, pomedzi
ktoré stekajú potoky z hôr do Váhu. Ďaleko vpredu na
obzore sa dajú rozoznať Choč a Veľká Fatra. Neúspešne sa pokúšame naviazať rádiové spojenie s 1. brigádou postupujúcou dva kilometre napravo, zakiaľ čo na
tristo metrov roztiahnutá rojnica leží tesne za horizontom
s pripravenými zbraňami. Nakoniec sa na povel dvíhame
a nasledujeme prieskum, ktorý v maskovacích prevlečníkoch vzor 1938 sotva viditeľný postupuje v širokom
tvare „V“ stovky metrov pred nami. Je zrejmé, prečo boli
denné útoky československého zboru tak draho platené; nemeckým pozorovateľom od Babiek po Poludnicu
s vynikajúcim výhľadom na celé rozsiahle bojisko stačilo
rádiom navádzať delostreleckú a mínometnú paľbu na
tmavé rojnice oproti bielemu podkladu. Naproti tomu,
posledný útok čs. brigád z 30. marca 1945 o 4:00 ráno
bez delostreleckej prípravy zaskočil nemeckú obranu
a tým negoval výhody obrancov.
Problém so spojením síce pretrváva, ale tentoraz aspoň po nás nik nestrieľa a rota postupuje v rojnici vpred.
Pribieha schvátený prieskumník a hlási pozorovaný
pohyb v páse lesného porastu na kóte Dubovec, cca kilometer vzdušnou čiarou priamo pred nami. Súčasne
s tým vietor prináša vzdialené zvuky streľby zo severu,
neklamný znak kontaktu 1. brigády s nemeckými postaveniami na výšinách pred Jalovcom. Otvorený terén za-
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čína zvoľna klesať do rozľahlého údolia, na dne ktorého
sa plazí hlboko zarezaný potôčik v páse kríkov. Rojnica na okamih mizne v podraste a mierne spustošená sa
škriabe z blatistej priekopy na druhej strane. Prieskum
vidíme pohybovať sa oproti obzoru.
Náhle za obzorom prepukne prudká streľba: náš
prieskum narazil na nemecké postavenia. Rojnica sa
trhane dáva do rýchleho postupu nahor. Po dvoch
minútach so záujmom sledujem, kto prestáva vládať
a v rojnici vytvára medzery. Poručík sa maskuje usilovným sledovaním bočného obzoru ďalekohľadom, až sa
rojnica nakoniec samovoľne zastavuje asi sto metrov
pred vrcholom hrebeňa; zaoblený terén nám stále neumožňuje zasiahnuť do boja. Na veliteľov rozkaz skladám
rádiostanicu, beriem MP40 do pravej ruky a na kyslíkový dlh vybieham ku ležiacim prieskumníkom s rozkazom šetriť muníciou a nepostupovať.
Vzápätí nás odzadu prekonáva zadýchaný rad spotených tvárí a meravých očí s napriahnutými zbraňami
a valí sa smerom na vrchol kóty. Streľba vybuchne do
mohutnej erupcie, v ktorej sa mieša rýchle rapotanie
ruských samopalov a prenikavé výstrely pušiek a karabín. Pobehnem za nimi, odistím nemecký automat
a tiež vypálim niekoľko rán smerom na blízky pás stromov a krovísk na hrebeni, ale nepočetná nepriateľská
jednotka už pred presilou 5:1 chvatne ustúpila. V marcovom slnku sa pred nami otvára široké údolie Jaloveckého potoka. Priamo pod nami je učupená maličká
obec Trstené, spojená cestou cez potok s Bobrovcom
a ďalej.
Na rozkaz dobíjame zbrane a medzi vojakmi vládne optimistická nálada. Obehnem veliteľov družstiev
a poručíkovi hlásim nulové straty a nemecký ústup.
Mali by sme ich nechať ustúpiť, ale pohľad na unikajúcu korisť vzbudzuje praveké inštinkty od vojakov až
po velenie roty a na rozkaz sa československé rojnice ženú Nemcom v pätách dolu trávnatým svahom na
Trstené. Veliteľ prvého družstva poháňa pred sebou kopancami vojaka, ktorému praskli nervy a pri rozkaze na
postup zahodil zbraň a zosypal sa. Teraz, žmúriac cez
okrúhle okuliarky, poslušne beží za ostatnými.
Dorážame ku zadným dvorom v Trstenom a brigáda sa zlieva a prebieha úzkou stržou pomedzi drevené
stodoly a cez súkromný dvor na hlavnú cestu. Vojak pre-
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do mnou v behu páli krátku dávku do každej medzery
medzi chlievmi. Rachot streľby a dupot v uličke je ohlušujúci. Nech je osud milostivý k civilným obyvateľom
a ich domácim zvieratám!
Kým vybehneme všetci na hlavnú cestu, prieskumníci
už privádzajú prvého zajatca v maskovacom prevlečníku. Odoberám mu záver z pušky a vediem ho ku veliteľovi. Ten má problém, pretože pešie družstvá v loveckom
ošiali zmizli ulicou smerom na juh a spomedzi domov
a záhrad sa ozýva zúrivá streľba. Našim cieľom je pritom most cez Jalovecký potok, cca 100 metrov na sever
a západ od našej pozície. Na ulici sme zostali len štyria veliteľ, prieskumník so zaseknutým samopalom, radista
a ja. Dúfame, že naša pechota sa vráti alebo prejde potok a vpadne mostu do tyla a tak sa presúvame k mostu
sami.
Z priekopy pri ceste ďalekohľadom sledujem sto metrov vzdialené nemecké postavenia na moste a s hrôzou zisťujem, že stojíme štyria s jednou funkčnou
zbraňou proti silne hájenej pozícii so zakopanou pechotou na obidvoch stranách mosta, podporovanou
guľometom a 37 mm protitankovým kanónom. Čo je
však ešte horšie, okolo mosta sa tlačí stovka divákov,
netrpezlivo čakajúca na útok 4. brigády do tejto vražednej pasce. Naše jednotky sú však podľa vzdialeného zvuku streľby ďaleko na juh, nemilosrdne ženúc
nemecký oddiel z Dubovca cez záhrady a potok opačným smerom. Veliteľ má len pištoľ T30/33 s dvoma
zásobníkmi a ja MP40 so stovkou nábojov. V úpornej
snahe odčiniť divákom zrušenú show aspoň dvakrát
efektne padnem, váľam sa po ceste ako ranený, brodím potok, dostanem zásah do tváre z trojmetrovej
vzdialenosti a vystrieľam vyše polovice pridelenej
munície. Keď sa zhora dohrkoce guľometné družstvo
s Maximom, zaujme pozíciu a vystrieľa 250-nábojový
pás, Nemci od Jalovčianky neochotne ustúpia smerom do centra Bobrovca.			
Načisto vyprahnutý do seba lejem vodu z poľnej
fľaše a na ceste do centra dediny medzitým vypuká
zmätok, pretože ustupujúcim nemeckým jednotkám
sa v tyle vynorili zablúdené pešie družstvá našej brigády. Podľa vzhľadu tiež brodili potok a vojaci ešte stále
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rozpálení bojom sa teraz snažia zajať nemecký trén.
Nemci sú nahnevaní, jednak im ušla možnosť spôsobiť 4. brigáde na moste ťažké straty a pri ústupe ich
podľa scenára nemal nikto zajímať či obkľučovať. Nakoniec veliteľ brigády za škodoradostného prizerania
sa divákov vynadá všetkým nižším veliteľom, Nemci
odhrkocú preč a jednotka nastúpi a spočíta straty. Až
teraz pozerám, že redaktor nemenovaného denníka
s úlohou dobového vojnového korešpondenta pri veliteľskom družstve brigády chtiac-nechtiac absolvoval
celý doterajší postup v rámci 1. družstva. Zrejme to
bolo kvôli karabíne, čo som mu ráno vnútil a voľakto
ho strčil k pechote. Veliteľ medzitým posiela úderné
družstvo ulicou na sever s cieľom nadviazať kontakt
s 1. brigádou, na potešenie divákov vystrieľa zvyšné
svetlice, rekviruje civilný nákladiak, na ktorom prepravíme kabáty a batohy úderného družstva do centra
Bobrovca a tam sa rozložíme na príjemnom trávniku,
kde zaujmeme kruhovú obranu.
Zo severnej časti dediny ešte chvíľu počuť streľbu
a do štvrťhodiny sa na ulici objaví prieskum 1. brigády a za ním zbraňami a výstrojou obťažkaní pešiaci
kráčajúci po obidvoch stranách cesty, vítaní domácimi ako osloboditelia. Na konci kolóny postupuje ťažké
terénne vozidlo typu Dodge a protitankový kanón
ZiS-3 ráže 76,2 mm ťahaný dvojicou huculov. Velitelia
brigád sa objímajú, my sa zdravíme so známymi spolubojovníkmi a zlomyseľne rýpeme do dvoch nasupených Nemcov, ktorí si pred možnosťou panického
ústupu cez dvory a zorané polia okolo dediny zvolili
zajatie. Naše úderné družstvo totiž opäť neplánovane
vpadlo disciplinovane ustupujúcim Nemcom na severe do tyla a rozprášilo ich, čím spôsobilo chaos. Velitelia brigád velia nástup a stovka chlapov nasledovaná
trénom sa valí v jarnom slnku Bobrovcom na juh, kde
sa dá popoludní očakávať nemecký protiútok.
Podmáčaná lúka na južnom okraji Bobrovca bude
miestom nemeckého nástupu od Liptovskej Ondrašovej, ktorý v skutočnosti za podpory oddielu samohybných diel vytlačil československé prápory z obce
nazad na horské hrebene a zhasol až v paľbe protitankových kanónov 3. brigády pred Jalovcom. Vojaci
si vo vlhkej zemi v troch líniách kopú pozície pre ležiacich strelcov, z vykopanej zeme si budujú predprsne a fasujú jačmennú kávu a ovsenú kašu. Niektorí sa
zabalia do celty pred krátkou prehánkou a stískajúc
zbraň schúlení driemu, ďalší si rozložili okolo plytkého okopu ešus, lyžičku, ručné granáty a výstroj a ležiac na chrbte, tylom sa opierajúc o predprseň tupo
hľadia do zeme. Pred očami mi defilujú unavené tváre
a kopajúce poľné lopatky, baranice s levíčkami, kabáty s mosadznými gombíkmi a lúka pokrytá kôpkami
hrozivo čiernej čerstvej zeme. Pravú stranu bojiska lemuje stovky metrov dlhý pruh pestro poobliekaných
divákov. Presne o druhej popoludní zahajujú výbuchy
zakopanej pyrotechniky medzi prvou a druhou líniou
nemecký protiútok.
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Prieskum bojom, mínometné priehrady, nemecké
rojnice vynárajúce sa z pásu suchej trstiny a trhavá
paľba ručných zbraní. Nemecké obrnené vozidlo zapadá v mokrom teréne a osádka pohotovo hádže pod
neho dymovnicu a ustupuje. Naša prvá línia je čoskoro zmäťou rozbitých okopov, rozhádzaných zbraní
a roztrúsených padlých. Ranených Čechoslovákov
Nemci dobíjajú pažbami a poľnými lopatkami. Rozhodujúci nemecký nápor s podporou stíhača tankov
typu Hetzer, kedy niektorí jednotlivci z druhej línie
zákopov panikária a bežia s vytreštenými očami dozadu. Erdžanie huculov tryskom ťahajúcich kanón
z bočnej ulice na bojisko. Kultivovaný a nevzrušený
hlas českého veliteľa delostreleckej polbatérie v koženom kabáte, opakovaný obsluhou. „Tříštivý - trieštivý - třista mětrů - tristo metrov - pal! - páľ!“ a štvormetrová hlaveň zakaždým šľahne dlhým plameňom.
Nakoniec temné zadunenie a závoj sivého dymu nad
obrnencom signalizujú zásah. Keď na ľavom krídle v bažinatom teréne zmasakruje ťažký guľomet
1. brigády jednotku horských strelcov, nemecký útok
na Bobrovec sa definitívne topí v močariskách a vo
vlastnej krvi. Záverečný útok československých vojakov, ktorí sa prinútia k niekoľkostometrovému behu
cez rozrytý a padlými obidvoch strán posiaty bažinatý terén, posledná munícia, poslední padlí a potlesk
dlhého radu divákov signalizuje koniec rekonštrukcie
bojov o Bobrovec v mierke 1:1.

Holé hrebene vo farbe zemitej hnedi tvoria na
večernom obzore nemennú krivku. Bojisko sa mrví
vojakmi, civilistami, televíznym štábom a deťmi hľadajúcimi prázdne nábojnice. Na podvečernú scénu
sa zhora díva 189 československých vojakov, ktorí tu
padli na Veľký piatok v roku 1945...
Z rekonštrukcie bojov o Bobrovec z marca 1945
zorganizoval Klub priateľov vojenskej histórie Slovenska v spolupráci s obcou Bobrovec.
Položením venca v Dolnom parku dňa 4. apríla
2020 si pripomenieme 75. výročie oslobodenia obce
Bobrovec.
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Zima v Bobruške
A je tu zima, pre deti asi najkrajšie obdobie zo všetkých. Krajina okolo nás je biela a čistá. Mráz, zimný
maliar, kreslí na okná svoje krásne obrazy. Matka príroda oddychuje a čerpá sily na ďalší namáhavý rok.
Aj brány našej Bobrušky sa v novom roku otvorili
7. januára a chodby materskej školy sa opäť rozozvučali detským krikom a smiechom.
Ešte v novembri 2019 sme zorganizovali pri príležitosti 190. výročia založenia prvej detskej opatrovne
na území Slovenska v našej materskej škole Deň otvorených dverí. Návštevníci mali možnosť v suteréne
MŠ nahliadnuť do histórie z čias Márie Terézie Brunswickej, uhorskej šľachtičnej, ktorej pričinením vznikla 1829 prvá detská opatrovňa na území Slovenska
v Banskej Bystrici, ako aj do histórie našej materskej
školy – od jej vzniku až po dnešok. Veľmi nás potešil záujem spoluobčanov, priateľov a sympatizantov
o prehliadku zrekonštruovaných i novovybudovaných priestorov. Bolo to veľmi milé, emotívne stretnutie niekoľkých generácií, ktoré si zaspomínali na doby
dávno minulé i tie dnešné. Na začiatku decembra nás
poctil svojou návštevou Mikuláš. Deti ho pozdravili
bohatým programom a on ich za to odmenil bohatou
nádielkou. V priebehu decembra si naši predškoláci deti „včielkovej triedy“ počas týždenného lyžiarskeho

výcviku osvojovali techniku lyžovania. Kurz sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Jasná. Aj takýmto spôsobom sa snažíme u detí posilňovať zdravý životný štýl a

viesť ich k aktívnemu a zmysluplnému prežívaniu voľného času v zimnom období.
Ani sme sa nenazdali a prišli
Vianoce. Triedy zdobili vianočné stromčeky, celá naša
Bobruška rozvoniavala medovníčkami, ktoré napiekli
pre svojich kamarátov a rodičov deti z „motýlikovej“
triedy. Všade dookola bolo
cítiť lásku, radosť, pokoru.
To krásne čarovné obdobie
ešte stále doznieva v našich
srdciach. Aj v Novom roku
nás toho s deťmi veľa čaká.
Začiatkom februára k nám
zavíta divadlo PRÍBEH zo
Žiliny s predstavením Talentíno a jeho zázračné hudobné nástroje. 8. februára
pre deti pripravujeme KARNEVAL, ktorý sa po dlhej
dobe uskutoční v kultúrnom
dome. Tešíme sa na krásne masky a dúfame, že v nich
prídu aj rodičia. Čaká nás veselé popoludnie plné zábavy, tanca a smiechu.
A čo dodať na záver? V mene kolektívu Materskej
školy Bobruška Vám chcem milí občania Bobrovca
zaželať 7 úspešných dní v každom týždni, 52 týždňov naplnených láskou, 12 mesiacov pevného zdravia
a šťastie po celý rok 2020.

E. G.
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UŽ JE NA SVETE ...
Určite ste si mnohí všimli, že v areáli materskej školy
pribudla neobyčajná búdka. Na prvý pohľad sa môže
zdať, že drevený domček slúži drobným vtáčikom, no
tie tam hniezdiť nebudú. V tejto búdke budú mať miesto knihy pre deti. Hlavnou myšlienkou je šírenie radosti a príjemného pocitu pre našich najmenších, ktorí
knihu s obľubou „čítajú“.
21. januára sme ju s deťmi symbolicky pokrstili
snehom a nazvali BOBRUŠKIN KNIŽNÝ DOMČEK.
Prvú knižku do nej vložili deti najstaršej triedy. Princíp
knižnej búdky je „POŽIČAJ, VYMEŇ, VRÁŤ“. Knihu
si pokojne môžete prečítať na lavičke v školskej záhrade
alebo si ju zoberiete domov a neskôr vrátite späť. Poteší
nás, ak vložíte do knižnej búdky na výmenu aj knihu
z vašej domácej knižnice, aby zas poslúžila inému, alebo ju doplníte o inú knihu, ktorú už doma nepotrebujete a radi ju našim deťom darujete. Jednoducho vytvoríme taký kolobeh života kníh.
Knižný domček škôlkárom zhotovil šikovný otecko
p. Robko Bálek.
Srdečne mu aj touto cestou ďakujeme.
J. L.

Koledovali sme
Vianočné sviatky sú za nami a my sme vkročili do
Nového roka plní očakávaní, čo prinesie. Počas Vianoc
sa deti našej farnosti spolu so svojimi animátormi zapojili už do tradičnej akcie pod názvom Dobrá novina.
Koledovalo sa v sobotu 28.12.2019 a 05.01.2020 v Pavlovej Vsi. Navštívené domácnosti spolu s jednotlivými
darcami a filiálkou opäť prispeli k vyzbieraniu peknej
sumy 1720€. Aj toto zrnko poputuje spolu s ostatnými
vyzbieranými peniazmi na podporu projektov v oblasti
Turkana v Keni.
					Ďakujeme.
Bankový účet Dobrej noviny:
IBAN SK77 11 00 0000 0029 4045 7894, BIC
(SWIFT): TATRSKBX.
ZO M.H.

Zrnko múdrosti:

Múdry je ten, kto prichádza v pravú chvíľu, no
ešte múdrejší je ten, kto vie, kedy odísť.
GEIBEL

Pranostiky:

- V januári hmly privodia mokrú jar.
- Keď je suchý február, je mokrý august.
- Keď je marec daždivý, bude suché leto.

Počasie v roku 2020
Podľa storočného kalendára počasie prvých dní
v roku ukazuje, aké prekvapenie pre nás chystá.
Zima naplní svoj čas a Veľkú noc ozdobia jarné kvety. Pravdepodobne môžeme čakať mokrú jar. Vlaha,
ktorá nespadne na zem v zime, príde v lete, často
búrlivo. Preto nie je rozumné v tomto roku postaviť
si stan pri rieke. S úrodou budeme asi spokojní.
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Boli sme v divadle
Píšem v množnom čísle, lebo sála kultúrneho domu
bola 26. decembra aj 5. januára plná na prasknutie.
Divadelnú veselohru PUKNUTÝ ZVON od Antona Laučeka v réžii Jaroslava Pažitného excelentne
zahrali bobroveckí ochotníci, vynikajúci herci. Väčší počet postáv si vyžiadal aj rozšírenie kolektívu
o dvoch nových ochotných ochotníkov.
Úsmevy, smiech a potlesk sa striedali počas štyroch
dejstiev. Jedným slovom, všetci čo prišli sa dobre zabávali. Hoci dej hry bol situovaný o pár rokov dozadu,
odrážal starosti aj komiku dnešných dní. Herci to perfektne zvládli aj vďaka režijnému vedeniu.
Poctou bola aj účasť autora hry pána Antona Laučeka - slovenského spisovateľa a prozajika, v súčasnej dobe pôsobiaceho ako docent na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Nedalo mi, aby som
jedným okom nesledovala jeho reakciu na priebeh

hry. Zabával sa tak ako my. Ďakujeme a blahoželáme!
PS: Bobrovec by zvládol ešte jedno predstavenie, lebo
nie všetkým záujemcom sa ušla štolička a tak nemohli
zažiť to čo my. Už sa tešíme na tohtoročné divadelné
Vianoce.
A. O.

Zo života žiakov základnej školy
Deň za dňom sa míňa a prvý polrok školského roka
2019/2020 je za nami. Na konci kalendárneho roka
zvykneme hodnotiť svoju prácu. Tak je to i na konci prvého polroka. Hodnotíme vedomosti, ktoré žiaci štúdiom získali, ale aj aktivity, do ktorých sa aktívne zapájali.
Ako sa našim žiakom darilo, čo zažili, sa dozviete z nasledujúcich riadkov.

Akcie a exkurzie

„...my sa vody nebojíme, celý bazén preplávame,
plavecké štýly my už vieme – poď aj teba naučíme.“
Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch 16.-20.9.
pod vedením inštruktorov plávania p. učiteľa Porubského a p. J. Navrátila. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov 4. A
triedy. Hlavným cieľom výcviku bolo vzbudiť záujem a nadobudnúť kladný vzťah k plávaniu, odbúrať
strach z vody, zvládnuť základné plavecké zručnosti,
preplávať súvisle 25 m dĺžku veľkého bazéna jedným
plaveckým spôsobom a rozšíriť si plavecké zručnosti,
ktoré prehlbujú adaptáciu na vodné prostredie. Žiaci
usilovne prekonávali samých seba a postupne zvládali
pokroky v plávaní. Dôkazom je, že z 22 žiakov prvý
deň bolo 13 plavcov a posledný deň ich zaplávalo 19.
Jedna žiačka sa naučila na plaveckom výcviku samostatne plávať.
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27. 9. sa žiaci 9. A a 9. B triedy s p. učiteľkami Šimkovou, Verbovou a Volajovou zúčastnili 13. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov v Žiline. Festival
prebiehal súčasne v 5 slovenských mestách. Veda sa stala neodmysliteľnou súčasťou života v 21. storočí, no svet
ešte stále ponúka nespočetné množstvo otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď. Práve preto sa tohtoročný festival zameral na tému „Život ako ho (ne)poznáme“.
V priestoroch obchodného centra Mirage žiaci videli
rôzne vedecké stánky, prezentácie Žilinskej univerzity
a Univerzity Komenského v Bratislave. Žiaci si podľa
záujmu mohli pri jednotlivých stánkoch vyskúšať rôzne pokusy a porozprávať sa s odborníkmi na danú problematiku.
17. 10. sa naše dopravné
ihrisko zaplnilo žiakmi I. stupňa. Hlavným dôvodom realizácie
aktivít bolo, aby si žiaci osvojili základné teoretické poznatky
z oblasti verejnej dopravy, spoznali dopravné značenie ciest a pravidlá premávky. Najzaujímavejšou aktivitou pre žiakov bola
jazda na kolobežkách na pripravenej ceste s dopravným značením.
18. 10. sa žiaci 9. B zúčastnili
exkurzie v Hotelovej akadémii v Lipt. Mikuláši, v rámci ktorej absolvovali prednášky o Zdravej výžive s názvom Bačova cesta. Prednáška pozostávala z krátkej
scénky a malého občerstvenia s výrobkami zo salaša,
ktoré pripravili žiaci HA.
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podujatia bolo ukázať našim najmenším, že škola nemusí byť len o učení, ale môže v nej byť aj zábava. Všetci prváci prešli našou galaxiou úspešne a vyslúžili si
certifikát austronauta. Oficiálne boli pasovaní za žiakov našej základnej školy.
,,Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára
sa v hovore s deťmi do rokov, keď bol aj on mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho majú ľudia radi.“
Symbol jesene je tradične spojený s našimi starými rodičmi ako Mesiac úcty k starším. Aj tento rok
sme sa snažili našim žiakom pripomenúť dôstojnosť
a láskavosť ich starých rodičov. Na ich počesť sme
s žiakmi vyzdobili triedy ich výtvarnými dielami,
na ktorých zobrazili ich zážitky so starými rodičmi.
V KD pre starým rodičom zaspievali žiačky speváckeho krúžku pod vedením p. učiteľky Miertušovej a žiaci
4. A triedy pod vedením p. učiteľky Sčensnej zahrali
divadelné predstavenie Zlatá priadka.
7. 11. sa žiaci 7. A triedy s p. učiteľom Kmeťom zúčastnili exkurzie v Polytechnickej škole v Palúdzkej.
V dielni umožnili žiakom opracovať hliníkovú platničku, z ktorej vyrobili kľúčenku. Potom sa venovali
elektrickým stavebniciam. Najzaujímavejšia bola jazda
na traktore.
8. 11. sa v Dome kultúry v LM konalo podujatie
v rámci projektu Svet okolo nás. Tento rok bolo zamerané na juhozápadnú Áziu – Irán. Zúčastnili sa ho žiaci 6. a 7. ročníka s p. učiteľmi Kmeťom a Porubským.
Sprievodcovia projektu sa expedície osobne zúčastnili,
preto ich premietanie i rozprávanie bolo autentické
a žiakom prinieslo bohaté zážitky z cestovania.
14. 11. žiaci z ŠKD s p. vychovávateľkou Hriadelovou navštívili Lipt. múzeum Čierny orol so stálou
expozíciou „Poľovníctvo a rybárstvo“ a múzeum Janka Kráľa. Tam si v priestoroch mučiarne takmer na
vlastnej koži mohli vyskúšať, ako v minulosti trestali
ľudí. V súdnej sieni im pán sprievodca porozprával,
ako to bolo s Jurajom Jánošíkom. Potom si pozreli
svetelnú šou o svetoznámom vynálezcovi a rodákovi
z Lipt. Mikuláša Aurelovi Stodolovi a prehliadli výstavu drotárstva z rúk umeleckého kováča pána Richarda
Jurovatého.

24. 10. sme si pripomenuli Medzinárodný deň
školských knižníc. 14 žiakov z 9. A a 9. B triedy si pripravilo čitateľský program pre žiakov I. stupňa. Prečítali im rozprávkové príbehy a potrápili rôznymi čitateľskými úlohami.
5. 11. sa v priestoroch telocvične konala Imatrikulácia prvákov. Pripravili ju žiaci 9. ročníkov s p. učiteľkou Šimkovou. Niesla sa v znamení Vesmíru. Deti
prechádzali rôznymi stanovišťami, napr. skladanie
puzzle, maľovanie obrázkov alebo špeciálne prekážkové dráhy, ktoré mali utužiť ich tímového ducha. Cieľom

14. 11. žiaci 9.ročníka absolvovali zdravotnícky
kurz, ktorý organizovala SZŠ v rámci projektu „Zdravie nás baví“. Študenti SZŠ predviedli ukážky a nácvik
1. pomoci pri život ohrozujúcich situáciách. Deviataci si mali možnosť vyskúšať ako reagovať a pomôcť
človeku, ktorý sa dusí. Ďalšia hodina bola venovaná
ukážkam a nácviku správneho držania tela pri státí
a sedení.
Testovanie pohybových predpokladov prvákov
- zámerom MŠ je prostredníctvom národného testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v SR,
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priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala
do ich denného režimu a zároveň zvýšiť pravdepodobnosť identifikovania športovo nadaných detí. Slúži
ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde
môžu uplatniť svoje vrodené predpoklady.

ho poradenstva a prevencie každoročne organizuje Burzu SŠ, ktorá sa konala 3. 12. v Dome kultúry
v Lipt. Mikuláši. Žiaci mohli získať viac informácii,
porozprávať sa so študentmi a pedagógmi jednotlivých stredných škôl.

18. 11. pani učiteľky I. stupňa otestovali pohybové schopnosti žiakov v týchto disciplínach: predklon
v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah
– sed, kotúľanie troch lôpt, člnkový beh 4x10 m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m a vlajková
naháňačka.

Veľmi milou akciou detí s rodičmi je Ozdobme
si stromček. Popoludní 11. 12. žiaci I. stupňa s rodičmi prišli do školy, aby spoločne s pani učiteľkami
vytvorili krásne ozdoby z papiera, kartónu či dreva.
Okrem tvorenia dekorácií mohli deti zdobiť aj sladké medovníky, ktoré vopred napiekli s p. učiteľkou
Machajovou. Ozdobený stromček na chodbe im
spríjemňoval predvianočné chvíle. Ďakujeme rodičom, ktorí si našli čas a prispeli svojimi šikovnými
rukami a kreatívnymi nápadmi k vianočnej výzdobe
školy.

21. 11. žiaci 8.A s p. učiteľkou Ballovou navštívili
Múzeum Čierny orol v Lipt. Mikuláši, kde si prezreli výstavu Ľudový odev na Liptove, videli netradičné
spracovanie básne Mor ho! v podaní žiakov ZŠ Kvačany a z prednášky pracovníka múzea Karola Dzuriaka
sa dozvedeli o vzniku tejto básne a úlohe, ktorú zohrala
v slovenských dejinách.
26. 11. prostredníctvom multimediálnej kampane –
Superhrdina Recyklátor sa žiaci 1. a 2. ročníka stretli
s problémom separácie a recyklácie odpadu. Počas interaktívneho workshopu deti počúvali rozprávky a pozerali príbehy o tom, ako sa starať o poriadok vo svojej
aktovke a ako triediť odpad. Zaspievali a zatancovali
si so Smejkom a Tanculienkou na pesničku o Superhrdinovi. Na záver si deti vyskúšali, či dokážu správne
roztriediť odpad. Za odmenu získali od občianskeho
združenia PARADYSIO náučnú knihu Superhrdina
Recyklátor. Možno aj práve vďaka knižke budú vedieť
nielen recyklovať, ale najmä minimalizovať množstvo
odpadu.

8. 12. sa každoročne v KD v Bobrovci konajú vianočné trhy. Vianočnú atmosféru priblížili žiaci našim
občanom svojimi básničkami, pesničkami i divadelným predstavením.
Predvianočná atmosféra v ŠKD (13. 12.) bola
sprevádzaná tvorivými dielňami pod vedením p. uč.
M. Machajovej, p. uč. E. Dikantovej a p. D. Grajkovej, počas ktorých si deti mohli vyrobiť zimné ozdoby
z papiera či modelovacej hmoty a nechýbalo ani tradičné zdobenie vianočných perníčkov.
20. 12. sme pre žiakov 2. stupňa pripravili „Vianočný turnaj“. Žiaci piateho až siedmeho ročníka si zmerali svoje sily a overili svoje schopnosti vo vybíjanej,
starší žiaci zas vo volejbale.

Výchovné koncerty a divadlo
9. 9. sa uskutočnil výchovný koncert zameraný
na mediálne zručnosti mládeže. Pútavou formou
bol žiakom 4. až 9. ročníka prezentovaný nielen historický vývin médií samotných, ale aj jeho súčasné hrozby. Cieľom koncertu bolo poukázať najmä
na hrozby dnešného sveta, a to kyberšikanu a jej rôzne
podoby.

Červené stužky sú symbolom Svetového dňa boja
proti AIDS. 27. 11. sa žiačky D. Pikalová a A. Kozicová s p. učiteľkou Volajovou zúčastnili celoslovenskej
kampane na MÚ v Žiline. Odbornú prednášku viedol
MUDr. Šuvada pôsobiaci v Ugande a sestrička Františka-Mária Olexová pôsobiaca v Misii sv. Jána Barbetone.
Výber strednej školy je ťažkým orieškom nielen
pre nerozhodných deviatakov, ale čelia mu i samotní
rodičia. Preto Centrum pedagogicko-psychologické-

3. 10. nás navštívila p. Valaštiaková s rozprávkovým jesenným príbehom. Deti 1., 2. a 3. ročníka
sa aktívne zapájali do hudobno-pohybových hier. Zaspievali si už známe piesne, pri nových piesňach si veselo zatancovali. Príjemné tóny gitary spolu so zvukmi
prinesených netradičných rytmických nástrojov deťom
vyčarili úsmev na tvári. Farebné rekvizity dotvorili tú
správnu jesennú atmosféru.
18. 12. opäť zavítala pani Valaštiaková so svojou
gitarou. Prostredníctvom piesní, rozprávok a rytmických hier nám prezradila, ako zimujú trpaslíci. Deti
1. B a 2. B si vyskúšali rytmické hry so zvončekmi
a rolničkami. Napodobňovali cvendžanie cencúľov
pomocou triangla a zatancovali si tanec vločiek a snehuliakov.
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Šikana v rôznych podobách a prevencia pred takýmto správaním bola téma výchovného koncertu,
ktorý sa uskutočnil 29. 10. Účinkujúci vysvetlili žiakom nebezpečenstvá a dôsledky šikanovania. Venovali sa aj problematike kyberšikany, ktorá je čoraz
viac aktuálna predovšetkým medzi mládežou a deje
sa vo virtuálnom priestore. O odvrátenej stránke virtuálneho sveta hovorili žiakom aj z vlastnej skúsenosti.
15. 11. sa eRkári predstavili našim žiakom divadelným predstavením Mrázik. Potešila nás nielen samotná rozprávka, ale aj herecké talenty našich žiakov.

Prednášky
16. a 23. 10. sa žiaci 5. - 8. ročníka zúčastnili
preventívnych aktivít organizovaných pracovníčkami CPPPaP v Liptovskom Mikuláši. Kým
piataci sa zamerali na vzťahy so svojimi kamarátmi a slová, ktoré môžu potešiť alebo zraniť,
šiestaci sa venovali problematike šikanovania
nielen v škole, ale aj v rodine. Siedmaci sa rozprávali
o závislostiach látkových (drogy, fajčenie, alkohol)
aj nelátkových (závislosť od mobilných telefónov,
od PC hier, od sociálnych sietí). Žiakom 8. ročníka
youtuberi v krátkych videách priblížili problematiku obchodovania s ľuďmi.
8. 11. sa na I. stupni konala prednáška o zvieratkách žijúcich v našich lesoch. Žiaci sa učili spoznávať
a rozoznávať stopy zvierat podľa vzhľadu a veľkosti.
P. Hriadel priniesol aj preparáty rôznych zvierat
a vtákov. Prednáška pokračovala v popoludňajších hodinách v ŠKD, kde k počutému zvuku deti priraďovali
obrázok konkrétneho zvieraťa a učili sa, ako vábiť zver
pomocou vábničiek.
21. 11. v rámci Eko dní žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali prednášku spojenú s prezentáciou zameranú na
Chránené druhy Liptova. P. Ballo zaujímavým spôsobom porozprával žiakom o najvýznamnejších chránených rastlinných a živočíšnych druhoch žijúcich na
Liptove. Osobitne vyzdvihol potrebu nielen druhovej
ochrany, ale aj územnej ochrany potrebnej na prežitie
našich vzácnych druhov.

Súťaže
Jazykové

24. 10. sa konalo školské kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry, na ktorom sa zúčastnilo 10
žiakov z 8. – 9. ročníka. Prvenstvo si vybojoval M. Rusina.
7. 11. sa v Lipt. Mikuláši konalo OK OSJL. Keďže
M. Rusina reprezentoval školu na OK v bedmintone,
súťaže sa zúčastnila Z. Buntová, ktorá sa umiestnila
na 4. mieste.
26. 11. prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov

z 8. – 9. ročníka. Víťazkou sa stala Z. Buntová.
11. 12. sa v Centre voľného času konalo OK Šaliansky Maťko, kde školu reprezentovala S. Kunová.

Predmetové

Školské kolo geografickej olympiády sa konalo 4.12. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov. V každej kategórii mohli žiaci získať 100 bodov. Žiaci získavali body
v teoretickej, v praktickej časti a z vedomostí o Liptove.
V kategórii 5. ročníka postúpili na okresné kolo nasledovní žiaci: 1. miesto – V. Spišiaková s počtom bodov
93, 2. miesto J. Vrabec 77 bodov a 3. miesto Ľ. Kubeš
77 bodov. V kategórii 6. a 7. ročník získal 1. miesto
F. Močiliak 80 bodov, 2. miesto J. Beťko 78 bodov,
3. miesto Š. Janík 62 bodov. V kategórii 8. a 9. ročníka
si postup na okresné kolo vybojovali žiaci: 1. miesto
Z. Buntová 95 bodov, 2. miesto D. Pikalová 91 bodov
a 3. miesto M. Rusina 89 bodov.
V decembri sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Vo vedomostiach si zmeralo svoje sily
20 žiakov. Spomedzi žiakov 6. ročníkov boli najúspešnejší S. Kunová a F. Močiliak, zo siedmakov Š. Janík a J. Beťko. Z ôsmakov uspel iba Daniel Jurkovič.
Zo žiakov 9. ročníkov boli najúspešnejší D. Šušel
a Z. Buntová.
17. 12. sa uskutočnila Olympiáda ľudských práv,
ktorá bola zameraná na teoretické znalosti z problematiky ľudských práv. Zo žiakov 8. ročníka sa najlepšie
umiestnili R. Kmeč a N. Klamárová.

Matematické

10. a 11. 12. sa uskutočnili školské kolá Pytagoriády. V utorok súťažili tretiaci, štvrtáci a piataci. Úspešnými riešiteľmi, ktorí postupujú do ďalšieho kola sa
stali tretiaci A. Vrabec, V. Jílek, J. Kuna, D.Blaščíková, K. Hlavajová, M. Válek, štvrtáci M. Meššo,
M. Lukáč, T. Labaška, Š. Rysula a piataci Ľ. Kubeš
a V. Spišiaková. Šiestaci, siedmaci a ôsmaci súťažili
v stredu a na okresné kolo do Lipt. Mikuláša v marci
pôjdu šiestaci F. Močiliak a R. Rusina.
Ani tento školský rok sme si nenechali ujsť on-line
informatickú súťaž i-Bobor.
11. 11. súťažili 18-ti ôsmaci a deviataci. Diplom
úspešného riešiteľa získalo šesť žiakov. Najlepšie sa
umiestnila D. Pikalová z 9. B, ktorá získala takmer plný
počet bodov a zaradila sa medzi najlepších riešiteľov
spomedzi 17 530 súťažiacich. Ďalší úspešní sú Z. Buntová z 9. A (prekonala 98% súťažiacich), D. Pisarčík
z 9. B (90%), M. Harmanová z 9. B (80%), N. Baďo
z 9. B (79%) a L.Tekeliaková z 9. B (77%).
V stredu 13. 12. si za počítače sadli 19-ti šiestaci
a siedmaci. V konkurencii 21 456 súťažiacich najlepšie
obstál R. Rusina, ktorý prekonal 97% súťažiacich. Diplom získali aj S. Kunová (91%), M. Daubner (88%),
F. Močiliak (83%), L. Mičuda a J. Beťko (obaja 82%).
15. novembra súťažili 12-ti štvrtáci a piataci.
V tejto kategórii súťažilo celkovo 23 023 štvrtákov
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a piatakov z celého Slovenska. Naši piataci V. Spišiaková
a Ľ. Kubeš vyriešil úlohy na plný počet bodov!!!
Medzi úspešných riešiteľov patrili aj O. Krajči (92%),
P. Kytka (91%), T. Labaška (78%), Š. Frian (72%) a M.
Spišiaková (57%).

Športové

24. 9. pri moste do Iľanova sa konalo OK v cezpoľnom behu. Za chlapcov štartovali J. Halík, T. Kuna
a M. Kulaša. Za dievčatá štartovali E. Kmeč, A. Kozicová a R. Brziaková.

V rámci Európskeho týždňa športu (23. - 27. 9.)
sme sa snažili o rozvoj športu ako takého, no najmä
behu. Dnes je éra výpočtovej techniky, takže veľa detí
sedí za počítačmi a veľmi málo sa venujú pohybovým
aktivitám a zabúdajú pritom na jeden z najprirodzenejších pohybov a tým je beh. Zapojili sme všetkých
žiakov II. stupňa. Zvolili sme beh na 1000 m. Bežalo sa
v areáli školy a všetko sa nieslo heslom: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ Z piatakov bol najlepší
Š. Frian s časom 5:39 a V. Beťková časom 5:13. Zo šiestakov P. Poproč s časom 4:29 a E. Kmeč s časom 4:23.
Zo siedmakov J. Jedlička s časom 3:53 a A. Balážová
s časom 6:07. Z ôsmakovv M. Majerčík s časom 4:11 a
V. Matloňová s časom 4:13. Z deviatakov D. Pisarčík
s časom 3:50 a K. Bučková s časom 4:10.
7. 11. sa v priestoroch našej telocvične konalo OK
v bedmintone. Zúčastnilo sa 11 škôl: Gym. M.M Hodžu, ZŠ Bobrovec, ZŠ M. Janošku, ZŠ Apoštola Pavla,
ZŠ Janka Kráľa, ZŠ M.R.M, ZŠ Hradná, ZŠ J.D. Matejovie, ZŠ Lipt. Ján, ZŠ Okoličianska, ZŠ Demänovská
ulica. Našu školu reprezentovali M. Rusina a T. Kuna.
Hralo sa v 3 skupinách systémom každý s každým,
pričom postupoval len víťaz skupiny. Chlapci z Bobrovca v skupine neprehrali a tak postúpili do ďalších
vyraďovačiek. Ďalšie postupujúce družstvá z ostat-
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ných skupín boli žiaci z Demänovskej ulice a žiaci
z Gym. M.M. Hodžu. Ďalší hrací kľúč bol opäť každý
s každým. Chlapci zo ZŠ Borovec vyhrali oba
zápasy a postúpili na krajské kolo do Dolného Kubína. Na krajskom kole sa umiestnili na 4. mieste.
27.11. sa v telocvični ZŠ Janka Kráľa konalo OK
v st. tenise. Zúčastnilo sa 17 škôl. Našu školu reprezentovali M. Rusina, M. Poproč, L. Tekeljak
a T. Kuna. Keďže chlapci z Bobrovca boli minuloroční víťazi okresného kola, boli hneď postupujúci do vyraďovačiek. Tam sa stretli v trojčlennej
skupine s Partizánskou Ľupčou a Kvačanmi. Oba
zápasy prehrali 2:3 a zo skupiny nepostúpili. Tento
rok žiaľ nemali na postup na krajské kolo.

12. 12. v telocvični ZŠ Aurela Stodolu LM konalo
kvalifikačné kolo vo florbale chlapcov. Zúčastnili sa
tri školy: ZŠ Aurela Stodolu, ZŠ M. R. M. a ZŠ Bobrovec.
Našu školu reprezentovali: M. Brziak, M. Haluška, M.
Frian, S. Greško, Š. Janík, M. Kulaša, S. Polomčák, M.
Poproč, D. Šušel, S. Vlha, G. Zich. Hrací čas zápasov
bol 2x12 minút a hralo sa v počte hráčov 4+1 v každom
družstve. Naši žiaci sa umiestnili na 2. nepostupovom
mieste so ziskom 3 bodov za jedno víťazstvo.
13. 12. v telocvični ZŠ Janka Kráľa LM konalo kvalifikačné kolo vo florbale dievčat.
Zúčastnili sa 4 školy: ZŠ Janka Kráľa, ZŠ M.R.M.,
ZŠ Liptovský Ján a ZŠ Bobrovec. Našu školu
reprezentovali: A. Balážová, Z. Buntová, D. Pikalová, L. Fehérpatakyová, M. Harmanová,
V. Matloňová, K. Matejková, B. Jurášová. Hrací
čas zápasov bol 2x8 minút a hralo sa v počte hráčov 4+1 v každom družstve. Žiačky ZŠ Bobrovec
sa umiestnili na 3. nepostupovom mieste so ziskom
4 bodov za jedno víťazstvo a dve remízy.
M. Volajová
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Opustili nás

obyvateľstva k 31.12.2019

december 2019 január 2020
		
		
-

stav obyvateľov k 1.1.2019
1961
prisťahovaných
49
narodených detí
18
odsťahovaných
			
29
úmrtie
17
stav obyvateľov k 31.12.2019
1982
(z toho ženy – 1025, muži – 957)

Mária Fašiangová
Robert Miko
Estera Buntová
Anna Kellová
František Fáber
Želmíra Dzurecová
Alojz Kovačič

• • •

Evidencia obyvateľstva
Bobrovec

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

OZNAMY
VÝVOZ PLASTOV

ZÁPIS ŽIAKOV

V roku 2020 sa vývoz plastov v Obci Bobrovec uskutoční v nasledovných termínoch:
13. január
13. júl
27. január
27. júl
10. február
10. august
24. február
24. august
9. marec
7. september
23. marec
21. september
6. apríl
5. október
20. apríl
19. október
4. máj
2. november
18. máj
16. november
1. jún
30. november
15. jún
14. december
29. jún
28. december

Vedenie ZŠ oznamuje,
že zápis detí do 1. ročníka základnej školy
pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

20. a 21. apríla 2020.
Bližšie informácie k zápisu
budú zverejnené na
www.zsbobrovec490.edupage.org
a vo vývesnej skrinke na obecnom úrade.

Uvedené dni pripadajú vždy na pondelok,
prípadné zmeny vám budú včas oznámené.
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