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Šesťdesiatkrát dozreli jablká

od dňa založenia Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov v Bobrovci. Na oslavu 60. výročia
narástli naozaj pekné jablká. Muštom z nich si členovia
ZO SZZ a hostia pripili 16. septembra 2018 na slávnostnej schôdzi venovanej tomuto výročiu. Otvorila ju
p. Olšovská poviedkou „Jablkový príbeh“ a privítala
hostí: za OV SZZ p. Maruščáka a p. Ošku, za
Podtatranskú poľnohospodársku spoločnosť Ing.
Urbanovského, starostu obce Ing. Sedláka a p. Horníka
z Rumanovej, predsedu tamojšej družobnej ZO SZZ.
Predseda ZO SZZ v obci p. František Fendek oboznámil prítomných s históriou života organizácie a po
pozdravných rečiach hostí boli najstarším a aktívnym
členom odovzdané Ďakovné listy. V závere posedenia
boli všetci pozvaní na Výstavu ovocia a zeleniny.
Tá sa uskutočnila 29. a 30. septembra. Už v piatok
28. 9. sa sála kultúrneho domu plnila tým, čo sa urodilo
na našich poliach a v záhradách. Organizátorom
výstavy bola ZO SZZ a obecný úrad, zastúpený
kultúrnou komisiou. Bohatá úroda akoby tiež osla-

vovala 60 rokov záhradkárstva v Bobrovci. 35 pestovateľov prinieslo spolu 221 výpestkov z ovocia a zeleniny,
nechýbali ani kvety. Toto podujatie sa tradične začalo
Súťažou v aranžovaní, ktorá kľudne mohla niesť názov
„Koše hojnosti“. Štrnásť súťažiacich všetkých vekových kategórií nechalo na stoloch krásny odkaz jesene.
Po vyhodnotení súťaže starosta obce Ing. Ladislav
Sedlák, PhD., Ing. Ľudovít Urbanovský a predseda
ZO SZZ p. František Fendek otvorili výstavu plnú vône
a farieb. Z ovocia dominovali jablká, prekvapením bolo
hrozno a špicatá kapusta, mega hrušky a cibuľa. Osobitný stôl, s tým čo vypestovali, mala Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť.

Súbežnú výstavku tvorila zbierka 51 váz a vázičiek
z rôznych materiálov, tvarov, farieb a veľkostí.
Prvýkrát sa na podujatí prezentoval obchod z Liptovského Mikuláša – Záhradkárske potreby pani Drahušky
Kováčovej s ponukou cibuliek kvetov, chryzantém
a aranžérskeho materiálu. Prvýkrát bola aj poradňa
k pestovaniu kvetov, hrozna, orezávaniu a štepeniu stromov.
Každý návštevník obdivoval obrovské tekvice, ktoré
vypestovala rehoľná sestra Salome Buntová. Na nich si
niektorí odfotili malé deti. Tekvíc a cukiet sa urodilo
neúrekom. Priniesli z nich aj Pišúthovci a Fendekovci,
aby členovia záhradkárov a členky kultúrnej komisie
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s Dankou Grajkovou, uvarili vynikajúci prívarok prizdobený zemiakom a pečenou klobáskou. A bolo ho
dosť pre všetkých návštevníkov výstavy.
Pozoruhodné výpestky boli ocenené a to nielen z radov registrovaných záhradkárov, ale aj z radov občanov, ktorí priniesli to, čo bolo hodné vystaviť.
V tradícii pokračovala aj naša dychová hudba, ktorá
v nedeľu počas výstavy koncertovala. Výstavu si v pondelok 1. októbra prišlo pozrieť aj 150 školákov z MŠ
a prvého stupňa ZŠ v Bobrovci.
Snaha usporiadateľov bola odmenená účasťou viac
ako 200 návštevníkov, ktorí sa nám do knihy podpísali.
Patrí im veľké ďakujem!

Poďakovanie
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na úspešnom prebiehaní celého
slávnostného podujatia.
Vďaka patrí aj pracovníkom obecného úradu,
ktorí sa naťahujú veľa krát s ťažkými výpestkami,
ktorými zdobíme kultúru,
samotným organizátorom aj keby
sa mohli zapojiť viacerí z ich radov
a tiež členom kultúrnej komisie a ich manželom,
pri uvarení chutného tekvicového prívarku.
Nedá mi nespomenúť, že výstavu poctili
svojou účasťou aj páni z Rumanovej,
s ktorými majú naši záhradkári družbu.
Ďakujem
Anna Olšovská

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov
samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
10. novembra 2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan
Slovenskej republiky a cudzinec (obyvateľ obce), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť len v obci
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný.
Volebné okrsky sú utvorené v budove Základnej
školy v Bobrovci (druhá budova).
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bobrovec
1. Ladislav Sedlák, Ing., PhD., 62 r., dôchodca,
Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda
a Solidarita
2. Miroslav Trizna, Ing., 63 r., dôchodca, nezávislý
kandidát
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu
Obce Bobrovec do Obecného zastupiteľstva v Bobrovci
1. Jana Ambrózyová, 34 r., živnostníčka, nezávislá
kandidátka
2. Jozef Blahunka, Ing., 51 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
3. Miroslav Ciglian, Ing., 38 r., SZČO, nezávislý
kandidát
4. František Fendek, 30 r., výrobný robotník, nezávislý kandidát

5. Roman Frian, 48 r., SZČO, nezávislý kandidát
6. Zuzana Hamráková, 45 r., zdravotná sestra, Kresťansko-demokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
7. Peter Kuna, 39 r., strojník, nezávislý kandidát
8. Jozef Lisý, 52 r., nástrojár, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
9. Daniel Makovský, 47 r., chemik, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
10. Vladimír Moravčík, Ing., 60 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
11. Jaroslav Pažitný, 58 r., mechanik, nezávislý kandidát
12. Tomáš Pieter, Ing., 35 r., pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
13. Pavol Rusina, Ing., 44 r., technológ, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
14. Ľubomír Sekan, 54 r., vodár, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
15. Gabriel Trizna, 34 r., konateľ, nezávislý kandidát
16. Zdenka Vejčíková, 45 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita
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Obecný úrad informuje
Dňa 13. 09. 2018 sa konalo v priestoroch kultúrneho
domu verejné zastupiteľstvo, na ktorom poslanci
schválili:
- Zmenu rozpočtu obce Bobrovec na rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 6/2018
- Použitie rezervného fondu Obce Bobrovec v roku
2018 v celkovej výške 145.000,- eur na:
- Stavebné úpravy budovy obecného úradu vo výške
70.000,- eur
- Rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške
75.000,- eur
Zmeny a doplnky č. 7 ÚP v obci Bobrovec
1. Návrh územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky č. 7 územného plánu obce Bobrovec“
spracovaný ﬁrmou URBIA s.r.o. Liptovský Mikuláš, hlavný riešiteľ – Ing. Arch. Tatiana Nosková
SKA 1809 so zapracovaním pripomienok v zmysle
vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu
„Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce
Bobrovec“.
2. Jeho smernú časť (graﬁckú, textovú a tabuľkovú
časť)
3. Jeho záväznú časť
4. Vyhlásenie záväznej časti návrhu „Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce Bobrovec“ všeobecne záväzným nariadením obce Bobrovec č. 2/2018.
-

Štatút obecnej knižnice.
Knižničný a výpožičný poriadok knižnice.

Oznamy Obecného úradu
Obecný úrad oznamuje, že končí svojvoľný vývoz
zeleného a drevného odpadu na bývalé štátne
majetky a na Hánovie ulicu
dňa 15. 10. 2018 (pondelok).
Zelený a drevný odpad bude možné vyvážať len na bývalé štátne majetky (dvor PPS) v nasledujúce dni:
Pondelok
- 8.00 - 18.00 hod.
Streda
- 8.00 - 18.00 hod.
Piatok
- 8.00 - 18.00 hod.
Sobota
- 8.00 - 12.00 hod.
Vážení občania, možno ste zaregistrovali oznam
v rozhlase. K čiastočnému uzatvoreniu skládky sa
pristúpilo z dôvodu nedisciplinovanosti niektorých
spoluobčanov, lebo tak ako sa rozhodli separovať oni
nie je správne. Na Hánovie ulici bola skládka len na
zelený odpad a na bývalých majetkoch tiež na zelený
odpad aj na drevný odpad. No uvážte vážení, vysype sa
odpad sám z vriec, ktoré ste tam nechávali? Iba ak si
myslíte, že po látkovej premene ostanú tam ,,zvieratká“
a tie sami odtiaľ odídu. Alebo ak tak nad tým uvažujem,
že si myslíte, že by to mohol byť nový spôsob
pestovania zemiačkov. Vyhodené do koľaje od trakto-

ra, to by asi mohlo byť, že podložie pre pestovanie zemiakov. Pozasýpané trávou a senom, to sa tak snažia
pestovať po novom, no a keď ostane vo vreci, tak to si
asi myslíte, že si ju na budúci rok prídete vybrať odtiaľ a
rovno s ňou do pivnice. Myslíte, že by sa to tak dalo?
Vyzerá, keď PPS Bobrovec pristúpila k takému
opatreniu, že skládku uzavrie a bude možné vysýpať
zelený odpad pod kontrolou, tak asi nie.
Neviem čo to v nás je. Nedávno pri prechádzke pod
horu bolo vyhodené vrece s prerastenými zemiakmi pri
ceste. My ľudia máme ruky. Chcela by som vám dať
otázku. Dostanú sa podľa vás zvieratá k takémuto vyhodenému odpadu? Ešte ste neprišli na to, že im chutia

zemiaky a zelenina čerstvé z poľa, čo je síce na škodu
pestovateľov, ako takto vyhodené. Vyzerá, že nemajú
vzťah a čas zapodievať sa zložitým vyberaním z vriec.
Na jednej strane chcete nakŕmiť, na druhej ich robíte
zraniteľné. (blízko pri vozovke) Nerozumiem, nerozumiem...
Tiež by som chcela poukázať na večne vyhodené
odpadky popri tak frekventovanej ceste, ktorá vedie do
našich hôr. Kto ich tam dáva? Deti učíme v školách, aby
odpadky nevyhadzovali, my by sme už mohli byť dosť
veľkí na také činy a aj tak to pokračuje. Škoda, že
takýmto spôsobom robíme obraz o našej inteligencii.
Jedni sa snažia, aby sme tu mali pekne, iní to musia
kaziť. To vám je toľko, odložiť prázdny sáčok, fľašu,
plechovku, späť do ruksaka, tašky, alebo vrecka a vyhodiť ich po príchode domov?
No a ešte mi nedá nespomenúť. Koľko úsilia stálo
zrenovovať tú spomínanú cestu pod horu. Pracovníci obecného úradu, zamestnanci PPS Bobrovec a tiež
členovia športového klubu z Bobrovca sa snažili
spevňovať krajnice okolo vozovky, no a dievčence
z jazdeckého oddielu na koníkoch pri prechádzke si
musia rovno vybrať také miesto kde je obtiažne koňom
vstúpiť na vozovku a tým narúšajú spevňovanú
D. G.
krajnicu.

Plán vývozu plastov na 4. štvrťrok 2018
08.10.2018
22.10.2018

05.11.2018
19.11.2018

03.12.2018
17.12.2018
31.12.2018
(uvedené termíny pripadajú vždy na pondelok)
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Jeseň v Bobruške
Leto skončilo a naša materská škola opäť ožila
detským smiechom, džavotom a spevom. Počas
prázdnin získal plot nový náter a zdobia ho aj farebné
pastelky. Altánok v školskej záhrade hrá tiež novými
farbami, vďaka dobrovoľníkom z Tesca, ktorí tiež
osadili betónové kocky okolo pieskoviska – patrí im
srdečné ďakujem. Školský rok 2018/2019 začal
3. septembra, v Bobruške sme privítali až 17 malých
mravčekov, ktorí si pod vedením starostlivých pani
učiteliek zvykajú na nové pravidlá. Začiatkom septembra sa uskutočnila brigáda, v priebehu ktorej šikovní
rodičia dokončili čo sa nestihlo počas leta. Ponatierali
lavičky, naša lanovka v záhrade sa zmenila na bodkovanú lienku, upravili plochy pod hojdačkami a šmýkačkami – ĎAKUJEME. Priali by sme Vám vidieť
rozradostené detské očká, ktoré si hneď všimli v záhrade čosi nové – pestrejšie, veselšie. A prišla jeseň –
„Pani bohatá“- sfarbila svojimi farbami celý kraj a
priniesla nám chladnejšie počasie. Deti v Bobruške
využívajú toto krásne ročné obdobie na mnohé aktivity,
ktoré im prinášajú radosť a potešenie. Ich šikovné rúčky
zhotovili pekné výtvarné produkty, ktoré ste mohli
vidieť v kultúrnom dome na výstave ovocia a zeleniny.
V októbri pripravujeme pre deti Šarkaniádu, kde budú
deti môcť predviesť svoje šarkany v plnej kráse, radi
uvítame aj také, ktoré si vyrobia deti so svojimi rodičmi.
Kuchárske umenie mamičiek a starých mamičiek
chceme oceniť na pripravovanej akcii – Švábkareň. Aj
keď nám jeseň prináša pochmúrne dni, hľadajme v nej
to pekné čo nám môže dať. Je to čarovné obdobie plné
farieb, dozrievajúcich plodov. Prichádza, ako predzvesť zimy, ktorá prináša do našich domovov pokoj
a dni oddychu.
E.G.
Kolektív Materskej školy Bobrovec veľmi pekne ďakuje riaditeľovi TESCO Liptovský Mikuláš,
a jeho zamestnancom, za dobrovoľnú brigádnickú činnosť a darované hračky.
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Stretnutie na hranici

Boli sme na zájazde

Ráno 18. augusta sa skupina dôchodcov z Bobrovca
zberala do mesta Bielsko – Biala v Poľsku. Konalo sa
tam 10. stretnutie seniorov z Poľska, Čiech a Slovenska.
Žilinský kraj reprezentovala aj Mužská spevácka
skupina z Bobrovca po vedením Vladimíra Moravčíka.
Bolo to veľmi úspešné vystúpenie. V obrovskom stane
im tlieskalo 550 účastníkov stretnutia. Na javisko ich
pozvali aj pri záverečnom spievaní priam hymnických
piesní zúčastnených krajov: Guralu či ci nie žal, Na
Kráľovej holi, ale aj všetkým známej piesne: Tancuj,
tancuj, vykrúcaj.
Na tomto stretnutí nechýbali milé tváre, pohostenie
aj vydarené počasie. Videli sme tam tance a počuli
piesne troch národov. Domov si naši chlapi priniesli
diplom a veľký pohár za úspešné vystúpenie.
Ďakujeme desiatim spevákom, ale aj pánu starostovi, pánom Kmečovi a Sekanovi, ktorí nám v to
skoré ráno zabezpečili dopravu do Liptovského Mikuláša. Potom nás objednaný autobus spolu s Mikulášanmi, Sliačanmi a ďalšími seniormi bezpečne dopravil
na miesto stretnutia. Na budúci rok bude 11. stretnutie
na hranici na Morave.
Anna Olšovská

V rámci poznávania vlastnej krajiny sa dôchodcovia,
členovia Jednoty dôchodcov v Bobrovci, 20. septembra
vybrali na Spiš. Sprievodcom nám bol náš správca farnosti Vdp. Michal Marlenga, nakoľko prvou zastávkou
bola Ľubica – významné stredoveké mestečko. Jeho kaplánske pôsobisko. Ľubica v 13. storočí, keď tam prišli
nemeckí kolonisti, mala národnostne zmiešané obyvateľstvo.
Mestečko má jeden evanjelický a dva katolícke
kostoly. Starší, menší je zasvätený Svätému Duchu a
mladší je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Na
hlavnom oltári s barokovou výzdobou je dominantou
socha Majstra Pavla z Levoče – Madona s Dieťaťom
v zlatej farbe. Tu sme náš zájazd začali svätou omšou.
Po prehliadke oboch kostolov sa náš autobus zastavil
v Litmanovej pod horou Zvir. Na horu sa vybrali skoro
všetci až na pár ľudí, ktorým to zdravie nedovolilo.
Prázdne žalúdky sme si naplnili na Salaši u Franka
v Starej Ľubovni, aby sme vládali prejsť areálom
Nestville Parku v Hniezdnom. Prehliadku zrodu prvej
slovenskej whisky, ktorá zrie v dubových sudoch a tiež
celej tradície liehovarníctva v regióne, spojenú s ochutnávkou, osladila v cateringovom stredisku dobrá
čokoláda, či kávička.
V Spišskej Belej sme sa na cintoríne poklonili pánu
kanoníkovi. Poslednou zastávkou bolo Tesco v Poprade, kde sme si urobili drobné nákupy a potom už rovno
domov.

Inzerát
Ponúkam lisovanie ovocia
Všetky druhy: jablká, hrušky, ríbezle...
Ďalej ponúkam: mletie ovocia a zeleniny
na ostatné účely.
Zľava pre členov SZZ.

Poďakovanie za zaujímavý poznávací zájazd patrí
Obecnému úradu v Bobrovci, Vdp. Marlengovi a vedeniu ZO JDS v našej krásnej obci.
Anna Olšovská

Bobrovec 463
0902 245 569

Pranostiky:

Zrnko múdrosti:

- Ak je október zelený, bude január studený.
- Keď je na Obetovanie Panny Márie(21.11.)
noc jasná, čistá, krutá zima sa v januári chystá.
- Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.

Kto stavia svoj život na zdokonaľovaní, díva sa len
dopredu. Len ten, kto sa zastavil, díva sa na to, čo už
urobil.
TOLSTOJ
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Osobnosť – Anna Ondrejková
Celý život, okrem
štúdia, žije so svojou
mamou v Bobrovci. Pre
časopis Sme ženy, ktorý jej venoval titulku
a štyri strany z obsahu
magazínu, sa poetka
vyznala: „Literatúra
všeobecne, a nie len
poézia, je elitná záležitosť. Podľa výskumov číta u nás knihy
približne pätina obyvateľstva, a to je dobré
číslo!“ Ďalej citujem z časopisu: „Anna Ondrejková je
jednou z najvýznamnejších osobností našej súčasnej
poézie.“ Prvé verše publikovala začiatkom sedemdesiatych rokov v Novom slove Vydala celý rad zbierok

básni: Kým trvá pieseň, Snežná nevesta, Plánka, Sneh
alebo smutná jabloň plná nedozretých pávov, Nespavosť, Skoromed skorokrv, Havrania-snová, Izolda:
sny, listy Tristanovi, Úzkosť a Izoldine vlasy horia.
Jej tvorba, spolu s desiatymi slovenskými básnikmi,
bola zaradená do diela: Mávnutia krídel. Hankinu
poéziu nájdeme aj v antológii: Plášť bohyne, slovensky
píšucich poetiek zo Slovenska, Srbska, Rumunska,
a Maďarska.
Všetky recenzie výroky k jej tvorbe hovoria, že do
slovenskej poézie vstúpila nesmierne umelecká osobnosť. V roku 2010 bola ocenená Cenou Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.
Veľa a pekne sa o Hanke Ondrejkovej píše a preto
na záver len tak prosto. Bola dobrou vílou a uviedla
do života moje knižočky. Vždy a všade, kde ju môžeme
počuť, hovorí slová plynúce z jej krásnej duše. Sme hrdí
na Teba!
Anna Olšovská

Ďeň chovateľov koní - furmanské preteky

V

prekrásnom prostredí Bobroveckej doliny sa
dňa 25. 8. 2018 už po 14-ty krát stretli milovníci koní na Dni chovateľov koní.
V predošlých ročníkoch boli tieto preteky kombinované so záprahovými resp. parkúrovými pretekmi.
Tento ročník sme venovali výlučne furmanom a kvôli
vyššej úrovni pretekov sme ich prihlásili do kalendára
ZCHKS. Bohužiaľ duplicitne s našim termínom
prebehli v Detve preteky AFUSU, čo bolo hlavnou
príčinou nízkej účasti, keď súťažilo len 5 pretekárov.
Napriek tomu hodnotím preteky ako vydarené, či po
športovej alebo spoločenskej stránke. Najlepší výkon
podal p. Pavol Blažko, ktorý sa stal celkovým víťazom.
Druhé miesto obsadil p. Marius Sandor a tretím v poradí
skončil p. Marian Kurpaš. Divácka súťaž v pílení dreva
prilákala na štart 12 dvojíc a bola príjemným spestrením podujatia. Keďže furmanské preteky prebiehali
podľa pravidiel ZCHKS súťažili dva záprahy, teda dva
páry koní. Z toho dôvodu sa pretekov nezúčastnilo 8 až
10 pravidelných účastníkov z Liptova a okolia, lebo
pretekajú s jedným koňom.
Pri organizovaní ďalších pretekov sa z dôvodu
väčšej účasti vrátime k pretekaniu s jedným koňom.
Milan Gajan
riaditeľ pretekov
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Cyklistické preteky s Peťkou Vlhovou

D

ruhá septembrová nedeľa sa v našej obci niesla
aj v športovom duchu. Cyklistické preteky
organizované Obcou Bobrovec a lyžiarskym
oddielom, ktoré boli pre všetky vekové kategórie, prišla
podporiť aj víťazka niekoľkých kôl Svetového pohára
v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová.
Pekné počasie prilákalo na štart celkom 128 súťažiacich. Samotný pretek nadobúda širší charakter
hlavne, čo sa týka zúčastnených cyklistov. Na štart
nastúpili pretekári okrem našich domácich a blízkeho
okolia aj z Levíc, Nitri, Kežmarku, Lipovských Sliačov, Partizánskej Ľupče, Hýb, Prievidze, Ždiaru, Popradu, Vrútok, Žiliny a Vysokých Tatier. Nečakali sme
až toľkých organizovaných ,,klubistov“.

Výsledná listina - cyklistický pretek
s Petrou Vlhovou
Preteku sa zúčastnilo spolu 128 pretekárov z toho
71 domácich pretekárov
Kategória dievčatá do 5 rokov trať 100 m
1. Alica Sliacka, L. Sliače, čas: 18,21 s
2. Adela Blaščíková, Jalovec, čas: 19,81 s
3. Tamara Blahušiaková, Bobrovec, čas 20,31 s
Kategória chlapci do 5 rokov trať 100 m
1. Liam Giroško, Levice, čas: 20,88 s
2. Jakub Jezberger, Vysoké Tatry, čas: 21,41 s
3. Martin Roth, Bobrovec, čas: 23,14 s
3. Michal Dančo, Bobrovec, čas: 23,14 s
Kategória dievčatá 6-9 rokov po BEJVOČ
1. Soﬁa Natiesková, Prievidza, čas: 3,09 min
2. Nina Raﬀajová, Kežmarok, čas: 3,19 min
3. Nela Hajkovská, Kežmarok, čas: 3,24 min
Kategória chlapci 6-9 rokov po BEJVOČ
1. Milan Húsenica, Nitra, čas: 2,46 min
2. Richard Mozden, Kežmarok, čas: 2,48 min
3. Aleš Kondra, Kežmarok, čas: 3,23 min
Kategória dievčatá 10-13 rokov po JALOVEC
1. Alexandra Černáková, Ždiar, čas: 5,11 min
2. Jana Spilá, Bobrovec, čas: 5,41 min
3. Laura Rusinová, Hybe, čas: 5,45 min
Kategória chlapci 10-13 rokov po JALOVEC
1. Dávid Pisarčík, Ondrašová, čas: 4,56 min
2. Tomáš Rusina, Hybe, čas: 5,08 min
3. Adam Belko, Žilina, čas: 5,13 min
Kategória dievčatá 14-17 rokov KAMEŇOLOM
1. Anna Mária Uhrínová, L. Mikuláš, čas: 15,40 min
2. Soﬁa Sokolovská, Part. Ľupča, čas: 24,02 min
3. Dominika Chudobová, Bobrovec, čas: 36,40 min

Možno samotní súťažiaci si to neuvedomili, boli
odhodlaní popasovať sa s akýmkoľvek súperom, ale
nám usporiadateľom nebolo všetko jedno. Každopádne
sa nezľakli o čom svedčia aj samotné výsledky. Odmenou všetkým okrem iného bola aj Peťka Vlhová, ktorá pretek prišla podporiť nielen svojou účasťou, ale
odovzdala ceny a spoločné foto s podpismi na všakovaké predmety. To potešilo aj tých, ktorým sa tohto roku
nepodarilo postaviť na stupienok víťazov.
Mnohí si možno poviete, taký ,,dedinský“ pretek ,
ale skúste prísť na budúci roka a zažiť samotnú atmosféru, alebo sa postaviť na štart a popasovať sa s trasou.
Tohto roku bola pre súťažiacich pripravená odmena
v podobe vynovenej cesty až pod Vápenicu.

Kategória chlapci 14-17 rokov KAMEŇOLOM
1. Walter Šinko, Ondrašová, čas: 14,07 min
2. Adam Danko, Jalovec, čas: 15,11 min
3. Marek Baláž, L. Mikuláš, čas: 15,12 min
Kategória ženy nad 18 rokov KAMEŇOLOM
1. Lenka Kellová, Bobrovec, čas: 16,33 min
2. Oľga Táboryová, Bobrovec, čas: 27,01 min
3. Lenka Matiesková, Prievidza, čas: 27,49 min
Kategória muži nad 18 rokov KAMEŇOLOM
1. Ján Prcin, Ondrašová, čas: 13,29 min
2. Jakub Olejár, Ondrašová, čas: 13,45 min
3. Ján Klasovitý, Bobrovec, čas: 14,09 min
Hendikepovaní športovic po BEJVOČ
1. Dominika Gerecová, Bobrovec, 5,33 min

Organizátori
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POZVÁNKY

Stretnutie s Mikulášom

Obecný úrad v Bobrovci
vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie

,,Strieborná jeseň“
ktoré sa bude konať pri príležitosti mesiaca októbra
- ,,Úcta k starším“ v kultúrnom dome v Bobrovci
dňa 21.10.2018 o 15:00 hod.

Na 5. december sme pozvali do našej obce
Mikuláša aj so svojimi pomocníkmi anjelikmi.
Privítame ho pri kaplnke muzikantského cechu
o 15:30 hod. kde spolu rozsvietime
obecný vianočný stromček.

Predvianočný jarmok
,,Choď ako môžeš“
Obecný úrad Bobrovec a Športový klub – lyžiarsky
oddiel Bobrovec vás srdečne pozýva na športové
podujatie beh do vrchu
pod názvom „Choď ako môžeš“.

XXXV. ročník plánujeme
uskutočniť 10. novembra 2018.
Štartovať sa bude už tradične pod Kameňolomom
s cieľom pri chate Pod Náružím. Trať je dlhá 3700 m
s prevýšením 600 m. Preteku sa môžu zúčastniť
aj neregistrovaní bežci a deti základnej a materskej
školy. Tešíme sa na vašu účasť, či už ako pretekárov
alebo divákov, ktorí výraznou mierou prispievajú
k vytvoreniu potrebnej súťažnej a priateľskej atmosféry.

organizátori

Pozývame vás na predvianočný jarmok,
ktorý plánujeme uskutočniť
dňa 09.12.2018
so začiatkom o 14:00 hod.
v Kultúrnom dome v Bobrovci.
Okrem oblátok, medu, rôznych výrobkov
od šikovných majstrov bude možnosť
ochutnať výborné bobrovecké droby.

Matrika
Narodili sa:
jún 2018
júl 2018
august 2018

Martinské svetielko
Stalo sa už našou niekoľkoročnou tradíciou, že v predvečer sviatku svätého
Martina sa stretnú deti, rodičia, blízki na
nádvorí materskej školy držiac v dlaniach
lampášiky od výmyslu sveta. Tento rok nám
to vychádza na 9. november.
Každý rok žasneme nad tvorivosťou a nápaditosťou pri
ich tvorení a výzdobe. Rovnako cítime vďačnosť aj za
tie „už hotové“. Uvedomujeme si, že rovnako aj tie boli
chystané so snahou podporiť krásnu myšlienku, ktorú
táto tradícia v sebe ukrýva. A to, rozniesť teplo a lásku
do ulíc našej obce, našim priateľom, známym aj tým
neznámym. Byť takým svetlom, ako bol svätý Martin.
Prijmite pozvanie a zapojte sa: buď sa pripojte do
sprievodu, alebo rozsvietením svetielok, alebo vyjdite
pred svoje domy.

-

Artúr Lisý
Ema Tkáčová
Dominika Smoligová
Timea Kordošová
Mia Ambrózyová
Leonard Arsejev

Uzavreli manželstvo:
september 2018 - Matej Bajs / Monika Tkáčová
- Michal Pažitný / Lucia Bellová
október 2018
- Matej Matia / Diana Triznová
- Stanislav Uherek/ Katarína Gazdová

Opustili nás:
júl 2018

august 2018
september 2018 október 2018 -

Marta Raková
Anna Drusková
Jaroslav Fašiang
Emília Lisá
Eva Joóbová
Albín Fašiang

Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí sa v 4. štvrťroku 2018 dožívajú vzácneho jubilea.
Matrika
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