OZVENA Z BOBROVCA
Èíslo 1

JANUÁR, FEBRUÁR 2008

OZNAMY OÚ
• starosta obce

ROÈNÍK: XII

Zo zasadania
Obecného zastupite¾stva

jednal:
- s riadite¾om Hydromeliorácií, š. p. o zmluve
o nájme závlahového zariadenia vybudovaného v našej obce
-

spoloène s Elektroenergetickými montážami
a. S. na Spoloènom stavebnom úrade o vydanie územného a stavebného povolenia pre
vybudovanie TS,

zúèastnil sa:
-

zasadnutia Predsedníctva asociácie horských
sídiel Slovenska na Zverovke,

-

kontroly toku Jaloveckého potoka spoloène
s p. Slaninkom, pracovníkom Povodia Váhu

•

pokraèovalo postupné vybavenie nábytkom
a materiálom KD, knižnice a kuchynky v KD,

•

rozšírilo sa vedenie verejného osvetlenia pred
ŠK a na Vyšných Konopiskách,

•

9.11. sa uskutoènilo výberové konanie na
dodávate¾a zimnej údržby,

•

21.11. a 13.12. sa uskutoènilo verejné Obecné
zastupite¾stvo

•

30.11. Elektroenergetické montáže a.s. Žilina
predložili projektovú dokumentáciu na stavbu
„ Zahustenie TS Vyšné sklady“

•

5.11., 19.11., 26.11., 10.12., sa uskutoènilo
pracovné stretnutie obecného zastupite¾stva,

•

11.12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal súhlas na uvedenie priestorov
Kultúrneho domu do prevádzky,

•

z 13.12. na 14.12. víchrica strhla èas strechy
na vodojeme,

•

17.12. bol Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva schválený „Prevádzkový
poriadok domu smútku a pohrebiska“

Prvým bodom programu Obecného zastupite¾stva
dòa 21. 11. 2007 bolo zloženie s¾ubu nového poslanca Ivety Garbovej z dôvodu zániku mandátu
poslanca Ing. Stanislava Kustru. Prvý náhradník za
poslanca Pavel Šinko sa vzdal mandátu. Poslanci
schválili Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa
upravuje spôsob urèenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovate¾skú
službu v zmysle zákona è. 195/1998 Z. z. V zmysle
tohto VZN je opatrovate¾ská služba špecializovaná
èinnos na riešenie sociálnej núdze. Je možné ju
poskytova obèanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav potrebuje pomoci inej osoby a dieau do skonèenia povinnej školskej dochádzky, ak
osobnú, celodennú a riadnu starostlivos o diea nemôžu z vážnych dôvodov poskytova alebo
zabezpeèi rodièia alebo obèan, ktorý prevzal takéto
diea do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos
rodièov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Poslanci tiež schválili zmenu rozpoètu obce na rok
2007 a plán kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra
obce.
Starosta obce informoval obèanov, že zber komunálneho odpadu bude vykonáva firma VPS L. Mikuláš, a to z dôvodu, že kukavoz, ktorý vlastní obec,
nemá technickú kontrolu, sú potrebné nemalé finanèné prostriedky na jeho opravu a tiež nemáme
vodièa. Ïalej zdôraznil, že drobný komunálny odpad
z domácností nepatrí do ve¾koobjemových kontajnerov. Obèana Romana Lisého zaujímal finanèný
dopad na odvoz TKO z obce, poukázal na to že
ubytovávatelia majú viac odpadu a na nespravodlivé
platenie za odvoz TKO obèanmi, ktorí vyprodukujú
menej odpadu. Starosta odpovedal, že na vývoz TKO
za 11 mesiacov obec vynaložila 820 tis. Sk.
Dòa 13. 12. 2007 sa uskutoènilo v poradí siedme
zasadanie poslancov Obecného zastupite¾stva.
Najdôležitejšími bodmi programu bolo schválenie
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dokonèenie èl. zo str. 1
/Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva/

Všeobecného záväzného nariadenia (ïalej len VZN) o podmienkach urèovania a vyberania
dane z nehnute¾ností a VZN
o podmienkach urèovania a vyberania miestnych daní a poplatku.
Po kontrole plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadania
Obecného zastupite¾stva Ing. Jozef Blahunka predniesol návrh
VZN o dani z nehnute¾ností.
Oproti roku 2007 sa základ dane
nezmenil, ale zvýšili sa sadzby
dane z pozemkov, zo stavieb
i z bytov a nebytových priestorov.
Oslobodenie od dane zo stavieb,
dane z bytov na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve obèanov, držite¾ov preukazu ZP
a ZPS a ú¾ava vo výške 50 % na
stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve obèanov starších ako
70 rokov, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie, ostalo v platnosti
aj pre rok 2008.
Najväèšia diskusia sa rozprúdila k návrhu sadzby dane za psa.
Poslanci navrhli za tzv. bojové
a nebezpeèné plemäná sadzbu
3500 Sk a za ostatné plemäná
400 Sk. Navýšenie za ostatné
plemäná oproti roku 2007 predstavuje 100%.
Zároveò poslanci schválili
sadzby dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie
prístroje a miestny poplatok za
komunálne odpady.
V diskusii Anna Olšovská pozvala obèanov na I. roèník Vianoèných predajných trhov do
kultúrneho domu, obèania diskutovali oh¾adne odvodnenia èasti
obce Huraj, èistenia kanalizácie a
krajníc miestnych komunikácií,
hlavne pri pozemkoch, ktoré sú
využívané ako orná pôda (pri
základnej škole).
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Uznesenie è. 7/2007
zo zasadnutia OZ v Bobrovci zo dòa 13. 12. 2007
Obecné zastupite¾stvo:
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesenia è. 6/2007 starosta obce
2. Informácia o VZN è.3/2007 o podmienkach urèovania a vyberania dane
z nehnute¾nosti na území obce
Bobrovec - starosta obce
3. Informácia VZN è.4/2007 o podrobnostiach urèovania a vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce
Bobrovec- starosta obce
4. Informácia starostu obce o finanènom
využití sociálneho fondu
5. Informácia Ing. Vladimíra Volaja záujem Urbárskeho spoloèenstva
jedna so zástupcami obce oh¾adne
problematiky družstva
6. Informácia Ing. Róberta Volaja o rigole pri štátnej ceste Huraj a o výrube krovín pri štátnej ceste medzi
obcou Bobrovec a miestnou èasou
obce Škorupovo
B. Schva¾uje
1. VZN è. 3/2007 o podmienkach
urèovania a vyberania dane z
nehnute¾nosti na území obce Bobrovec
2. VZN è. 4/2007 o podmienkach urèovania a vyberania miestnych daní
a poplatkov na území obce Bobrovec
3. Rozpoètové provizórium na mesiace január, február 2008, prièom
rozpoèet v každom mesiaci rozpoètového roku nesmie prekroèi
1/12-tinu rozpoètu schváleného za
predchádzajúci rozpoètový rok
4. Komisie na vykonanie inventúr majetku obce:
A/ komisia na vykonanie inventúry
- Budova OÚ, Dom smútku
Predseda: Ing. Pavol Rusina
Èlenovia: Anna Olšovská
Ing. Vladimír Volaj
Dana Gajková
B/ komisia na vykonanie inventúry
- KD, Knižnica
Predseda: Ing. Roman Vrabec
Èlenovia: Roman Frian
O¾ga Brziaková
Jaroslav Pažitný
C/ komisia na vykonanie inventúry
- Materská škola, MKS
Predseda: Ing. Lucia Lisá
Èlenovia: Iveta Garbová
Mária Homolková
D/ komisia na vykonanie inventúryChata Èervenec, Požiarna
zbrojnica, ŠK Bobrovec

Predseda: MVDr. Jozef Frian
Èlenovia: Július Rusina
Ivan Ogáry
Velite¾ DHZ
Ján Guoth
5. Jednorázovú finanènú podporu:
- vo výške 1 500,- Sk pre Mareka
Friana, Bobrovec 499, narodeného
v roku 2006, za rok 2006
- vo výške 2 000,- Sk pre deti
narodené v roku 2007
6. Dar vo forme kolekcie pre 58
obèanov našej obce starších ako 80
rokov vo výške 7 847,- Sk
7. Poskytnutie jednorázovej finanènej
podpory pre Miriam Zichovú,
Bobrovec 688, na kompenzáciu výdavkov na dcéru Radanu, ažko
zdravotne postihnutú vo výške 2
500,- Sk
8. Poskytnutie jednorázovej finanènej
podpory Andrei Machajovej, Bobrovec 196, na kompenzáciu výdavkov
na dcéru Viktóriu, ažko zdravotne
postihnutú vo výške 2 500,- Sk
9. Poskytnutie jednorázovej finanènej
podpory Ondrejovi Buntovi,
Bobrovec 422, na nezaopatrené deti
vo výške 5 000,- Sk.
10. Pani Ivetu Garbovú a Ivetu Ballovú
do kultúrnej komisie.
11. Odmenu starostu obce v zmysle
zákona è. 253/94 za rok 2007 vo
výške 25% z roèného hrubého platu
C. Ukladá
1. Do VZN è. 4/2007 o podmienkach
urèovania a vyberania miestnych daní
a poplatkov na území obce Bobrovec
doplni kategorizáciu o nebezpeèné
psy o psov, ktorí v minulosti už niekedy pohrýzli, presne v zmysle
zákona a zaradi ich do kategórie poplatku 3 500,- Sk
Zodpovedný: Ing. J. Blahunka
Termín: ihneï
2. Komisii verejného poriadku zapracova spôsob používania zvukovej
a svetelnej pyrotechniky poèas roku v
zmysle platnej legislatívy
Zodpovedný: Ing. L. Lisá
Termín: koniec februára 2008
3. Obnovi v budúcom roku znaèenie
prechodov pre chodcov v obci a doplni prechod pre chodcov v èasti
Rakovica zastávka autobusu obchod
Vèela LIPPEK
Zodpovedný: Ing. J. Blahunka
Termín: 31. 5. 2008
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DISKUSIA o dani

za PSA
Žijeme v demokratickom štáte
a každý má právo vlastni, resp.
drža takého psa, k akému má vzah,
aký sa mu páèi a my, druhí s tým niè
neurobíme. Vlastník alebo držite¾
každého psa však musí urobi také
opatrenia, aby sa nestal nebezpeèný
v tom zmysle, že pohryzie alebo
ublíži èloveku.
Zákon umožòuje každej obci si
stanovi výšku dane za psa pod¾a
svojich podmienok. Obec Bobrovec
nemá také podmienky ako ve¾ké
mestá, ktoré majú na udržanie
poriadku, konkrétne aj poriadku so
psami, mestskú políciu a zamestnancov mestskej polície. Obec Bobrovec si musí vytvori finanèné
prostriedky, aby riešila prípady túlania sa psov. Jedna možnos využitia
týchto finanèných prostriedkov je aj
odchyt túlavých psov firmou, ktorá
má na to oprávnenie. Ani starosta
obce, ani poslanci obce, ba ani
zamestnanci obecného úradu nie sú
povinní chodi po obci a zisova
vlastníkov túlavých psov. Preto je vo
väèšine prípadov problematické
nájs vlastníka èi držite¾a túlajúceho
psa a potom aj následne uloži
pokutu. Obèania väèšinou nevedia èí
je to pes a keï má aj zavesenú
známku na obojku, tú nemôžu na
dia¾ku a strach preèíta. Väèšinou
známky ležia doma v kredencoch
namiesto na obojku psa.
Bc. Katarína Osadská

- V januári hmly privodia mokrú
jar.
- Ak sa maèka vo februári vyhrieva
na slnci, tak sa v marci bude vyhrieva
na peci.
- Zúrivé vetry na konci februára
suchý rok predpovedajú.
- Lepšie keï a zima chveje, než
marcové slnko hreje.

3

Èinnos DHZ Bobrovec za rok 2007
Našou prvoradou úlohou v roku 2007 bolo udrža akcie schopnos HZ a zapája
sa do súaží v rámci okresu, ako aj prácou s mladými hasièmi a dorastom.
V previerke pripravenosti, ktorá sa konala 27. 5. 2007 v Ploštíne sme
sa umiestnili na 5. mieste v rámci okrsku.
V mesiaci január po vo¾be do výboru zaèali prípravy na oslavy 125. výroèia
založenia DHZ. Stálo to ve¾a úsilia aj chýb, no keï sa nieèo robí, robia sa aj chyby.
Preto treba aby mladý spolupracovali so staršími a skúsenejšími. Pri tejto akcii
Ïakujeme OÚ za pomoc a podporu. Na slávnostnom zasadaní, ktoré sa konalo
9. 6. 2007 boli ocenení èlenovia za dlhoroènú èinnos ako aj príkladnú prácu. Súaž
sa konala v nede¾u 10. 6. 2007 za pekného poèasia a nechýbal ani guláš.
V mesiaci august a to 9. 8. sa èlenovia HZ zúèastnili osláv 120. výroèia založenia
HZ v Pavlovej Vsi, kde sa umiestnili na 5. mieste.
Ïalšou súažou bola hasièská nede¾a, ktorá sa uskutoènila 2. 9. 2007 v Lipt.
Mikuláši kde sme skonèili na 5. mieste.
Aj v roku 2007 sme sa zúèastnili hry Plameò, ktorá sa konala 23. 6. 2007
v Krá¾ovej Lehote. Tu žiaci skonèili na 9. mieste. Bolo by dobré aj naïalej
pokraèova v tejto práci s mládežou. Treba sa viac venova dorastu lebo starí
odchádzajú a treba doplni“ poèty“ mladými. V jesennej súaži, ktorá bola
6. 10. 2007 v Bobrovèeku skonèili žiaci na 6. a 11. mieste.
Èo sa týka požiarovosti v obci: Horelo celkom 5-krát z toho 3 v obci a dva mimo
obec a to v Háji 27. 4. 2007 a neïaleko mlyna 25. 7. 2007 to bolo vo veèerných
hodinách ako aj humno na Mlynskej ulici. Ïalej to bol neobývaný dom na námestí,
u Kapitánov, a v obytnom dome požiar vypukol v noci 18. 10. 2007 u p. Zachara.
Touto cestou ïakujeme urbárskemu spoloèenstvu za dobrú spoluprácu a za
zakúpenie vodných vakov .
Brigádnická èinnos: Po dohode s OÚ sa èlenovia zúèastnili brigády pri èistení
potoka poniže obce. Mrzí nás, že sa tejto brigády nezúèastnilo viac èlenov. Plánovala
aj brigáda na Požiarnej zbrojnici, kde sa mali zamurova okná a opravi obité steny.
Spravíme všetko preto, aby sa to tak stalo v tomto roku.
Aj v minulom roku sa zakúpil materiál potrebný pre chod a prácu DHZ. Treba sa
aj naïalej venova úprave a údržbe zvyšnej techniky, nako¾ko je už v zastaranom
stave a aby neskonèila tak ako CAS-25.
Kultúra èinnos: Už dlhé roky sa zúèastòujeme sadenia májov v obci. Je to
dlhoroèná tradícia hasièov.
V závere tejto správy by som rád poïakoval všetkým èlenom DHZ, ako aj
mladým hasièom, ako aj všetkým, ktorý sa zapojili pri tejto práci v hasièskom zbore,
a zaželal všetko dobré v novom roku aby sme èo najmenej zasahovali pri požiari.
Výbor DHZ
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Odchod
obvodnej lekárky
Našich obèanov medzi vianoènými
sviatkami rozrušila informácia o odchode obvodnej lekárky MUDr. Kompišovej. Niektorí obèania obviòujú za jej
odchod starostu a poslancov obecného
zastupite¾stva. Poukazujú na údajné
zvyšovanie nájmu pani doktorke a nezáujem rieši jej požiadavky. Neviem
odkia¾ takéto „zaruèené“ informácie
vzali. Výška nájomného, ktoré platila
pani doktorka bola stanovená ešte v roku
1995 a dodnes sa nezmenila.
Chcel by som vám preto ozrejmi, ako
to bolo.
Dòa 21. 12. 2007, v piatok som išiel za
pani doktorkou do jej ambulancie, aby
sme dojednali niektoré náležitosti oh¾adom opatrovate¾skej služby. Až pri
odchode mi naznaèila, že pravdepodobne ruší ambulanciu v našej obci
a otvára si novú ambulanciu v Liptovskom Mikuláši. Ve¾mi ma to zaskoèilo,
pretože ešte deò predtým sme si
upresòovali upratovanie spoloèných
priestorov v zdravotnom stredisku a niè
mi nenaznaèila, naopak so všetkým
súhlasila. Preto som ju ihneï poprosil,
aby dôvody svojho odchodu vysvetlila
všetkým obèanom a to èlánkom do
Ozveny Bobrovca. Pris¾úbila mi to.
Medzi sviatkami mala vo štvrtok dovolenku a v piatok na obed prišla na
obecný úrad poda výpoveï z nájmu.
Zároveò nám oznámila, že definitívne
odchádza.
Ako starosta som ihneï zaèal podnika viaceré kroky. V prvom rade som sa
bol informova na príslušných inštitúciách, èo všetko treba spravi preto,
aby sme tu opä mali obvodného lekára.
Taktiež som požiadal starostov okolitých obcí, aby zistili u svojich obèanov
prípadnú možnos prehlásenia sa k novému obvodnému lekárovi. S¾úbili mi
to preveri do konca januára.
Nako¾ko do dnešného dòa mi pani
doktorka s¾úbený èlánok na objasnenie
dôvodu svojho odchodu nedodala, hoci
som ju viackrát o to žiadal, považoval
som za potrebné vás s danou situáciou
oboznámi.
Na záver by som chcel aj ja vás milí
spoluobèania na tomto mieste vyzva
aby ste sa rozhodli a nahlásili na obecný úrad do konca januára prípadný
záujem o prehlásenie sa k novému
obvodnému lekárovi. Potom budeme
ma lepšie argumenty na zachovanie
zdravotného strediska u nás v obci.
starosta

Zaujímavosti hodné vašej pozornosti:
- Roku 1896, poèas osláv uhorského milénia, postavili na Gerlachovskom štíte pomník s prosbou adresovanou Bohu o ïalšie
tisícroèie. Štít pri tejto príležitosti premenovali na Štít Františka
Jozefa. Nie na dlho.
- Neuverite¾ná náhoda sa stala pred rokmi v Pensylvánii na jednej
križovatke. Zrazili sa tu tri autá. Pri zapisovaní mien vodièov
zistili, že všetci traja sa rovnako volajú: Wiliam John Miller, nie sú
príbuzní a všetci sa narodili 7. novembra 1922 a dodatoène sa
ukázalo, že otec každého sa volal Dávid. Naozaj neuverite¾ná
náhoda.
- Prastarý relikviár zo silno pozláteného medeného plechu, zdobený drahými kameòmi, v ktorom sa uchovávali ostatky
sv. Svorada a Benedikta, je v maïarskom národnom múzeu
v Budapešti.
- Šava z mrkvy pomáha vráti chorý organizmus pomocou
vitamínu „A“ do pôvodného stavu. Obsahuje aj vitamíny
B,C,D,E,F,K, vápnik, horèík a železo.
Surová šava je rozpúšadlom vredov a rakovinových ochorení.
Má ochranné úèinky na nervový systém.

Internet a my
Nie každý èlovek má možnos pozrie èo nového na
internete. Ani ja som nemala. Až koncom roka sa mi pošastilo
a bola som prekvapená èím sa ¾udia v diskusii na obecnej
stránke zapodievajú. Nájdu sa tam aj pochvalné reakcie na
dianie v obci, ale je tam hlavne kritika všetkého èo sa
skritizova dá a dominuje tam význam slova „chceme!“
Odpoveïou by mohlo by slovenské príslovie: Kto dáva, môže
aj pýta.
Krátke odpovede na niektoré diskusné príspevky:
- Obecné zastupite¾stvo má ve¾a pracovných stretnutí, na
ktorých sa riešia obecné problémy aj štúdiom zákonov,
vyhlášok a odborných porád. Èasto je to ve¾a hodín práce.
Na verejnom zastupite¾stve sa tieto veci schva¾ujú, ale príïte
a pýtajte sa. Urèite dostanete odpoveï.
- Redaktor Ozveny z Bobrovca má nielen právo, ale povinnos
písa do obecných novín. Z ve¾kej èasti ho zastúpia
dopisovatelia, preto píšte èo vás zaujíma, alebo èo by ste na
stránkach obecných novín chceli ma. Každému uverejníme
jeho príspevok, ktorým tieto noviny obohatí.
- Je mi smutno z toho, že na Štedrý veèer miesto prežívania
Vianoc, sedia niektorí naši obèania pri internete a píšu do
diskusie nie najkorektnejšie príspevky.
A. Olšovská
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Miestne dane a poplatok
za komunálne odpady v roku 2008
DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ
Priznanie k dani z nehnute¾ností na rok 2008 sú povinní poda tí daòovníci, vlastníci nehnute¾ností (domov, bytov,
pozemkov),
§ ktorým v priebehu roku 2007 nastala zmena už v podaných daòových priznaniach
§ ktorí sa v priebehu roku 2007 stali novými vlastníkmi nehnute¾ností.
Rozhodujúci je vklad do katastra nehnute¾ností, t. j. do 31.12.2007.
Za zmenu sa považuje: predaj, kúpa, prevod a prechod nehnute¾ností, v roku 2007 vydané stavebné povolenia na novostavby
stavieb, t.j. zmena pozemkov na stavebné pozemky, v roku 2007 vydané kolaudaèné rozhodnutia stavieb.
Pri predkladaní daòových priznaní je potrebné doloži prílohy k nahliadnutiu: fotokópiu listu vlastníctva, ktorý zodpovedá
skutkovému stavu alebo kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy notárskej zápisnice s vyznaèením rozhodnutia o povolení vkladu do
katastra, uznesenie o dedièstve s vyznaèením právoplatnosti, geometrický plán na zameranie stavby po kolaudácii.
Priznanie sú daòovníci povinní doruèi na obecný úrad do 31. 1. 2008.
V prípade, že nehnute¾nos vlastní viacero spoluvlastníkov a dohodnú sa na podaní jedného daòového priznania, je potrebné
doloži písomnú dohodu spoluvlastníkov k podaniu daòového priznania.
Daò vyrubená platobným výmerom je splatná do 31. mája 2008, ak ide o daòovníka prevádzkujúceho po¾nohospodársku
produkciu v dvoch splátkach, a to 30 % dane do 31. mája 2008 a 70 % dane do 31. októbra 2008.
Daòovník si môže uplatni nárok na daòové ú¾avy alebo oslobodenie od dane písomne, na základe žiadosti doruèenej na
obecný úrad do 31.1.2008. Tlaèivo si môžete vyzdvihnú na obecnom úrade. Je potrebné doloži preukaz ZP a ZPS.
Sadzba dane z nehnute¾ností:
Pozemky
Druh
orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady
trvalé trávne porasty
záhrady
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné hospo. využívané vodné plochy
zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Hodnota pozemku /Sk/
6,1
1,29
56,00
3,90
3,90
56,00
560,00
56,00

Sadzba dane v %
90,50
0,50
0,40
0,50
0,50
0,40
0,25
0,40

Stavby
Druh
Roèná sadzba dane
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
stavby rekreaèných a záhradných chát a domèekov na individuálnu rekreáciu
samostatnej stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
urèené alebo používané na tieto úèely, postavené mimo bytových domov
priemyselné stavby, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú èinnos, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou èinnosou
ostatné stavby

v Sk/m2
1,70

4,00
19,00
5,00
12,00
50,00
19,00

Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách je vo výške 1,- Sk za každé ïalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Byty
Roèná sadzby dane z bytov je 4,00 Sk/m2 a za nebytové priestory je 4,00 Sk/m2.
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DAÒ ZA PSA
Daò za psa platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držite¾om psa staršieho ako 6 mesiacov.
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) za plemená: americký stafordširský teriér, argentínska doga, brazílska fila, bulteriér, doberman, rhodézský ridgeback,
rotvajler, stafordširský bulteriér
3 500 Sk
3 500 Sk
b) za nebezpeèné psy (Zákon. È.282/2002)
c) za ostatné plemená
400 Sk
Sadzba dane platí za každého ïalšieho psa u toho istého daòovníka.
Daòová povinnos vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a
zaniká prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daòovník už nie je vlastníkom alebo držite¾om psa. Daòovník
je povinný oznámi vznik daòovej povinnosti do 30 dní od vzniku daòovej povinnosti. Ak daòová povinnos zanikne v
priebehu zdaòovacieho obdobia a daòovník oznámi túto skutoènos správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dòa zániku daòovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú èas dane za zostávajúce mesiace zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená.
Daò za psa obec v roku 2008 po prvý krát vyrubí platobným výmerom. Daò je splatná do 31. januára 2008.

DAÒ ZA UBYTOVANIE
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu
urèuje osobitný predpis. Vyberá ju prevádzkovate¾ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Sadzba dane za osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení je 10 Sk.
Od dane sú oslobodení držitelia preukazu obèana s ažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu obèana s ažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a osoby do 15 rokov veku.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Poplatník je povinný ohlási vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti bez vyzvania. Poplatník je povinný do jedného mesiaca,
odo dòa vzniku povinnosti plati poplatok, odo dòa, keï nastala skutoènos, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako
aj od skonèenia obdobia urèeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlási obci
A) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu; ak je poplatníkom podnikate¾
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IÈO,
a) identifikaèné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
b) údaje rozhodujúce na urèenie poplatku a doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. Ak súèasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodòujú zníženie alebo odpustenie poplatku. Za doklad sa považuje potvrdenie
o pobyte mimo územia SR a potvrdenie o návšteve školy.
Obec poplatok odpustí za obdobie, poèas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahranièí. Obec poplatok
zníži za obdobie, za ktoré poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie o 75%. Doklady
preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia je poplatník povinný predloži správcovi poplatku do 30 dní odo dòa vzniku
nároku na oslobodenie, najneskôr do 31.12. bežného roka.
Ak roèný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 1000 Sk a právnickej osobe 5.000 Sk, je splatný jednorázovo
do 31. marca 2008, inak v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. 3. 2008 a 31. 7. 2008. Vyrubený poplatok je možné
splati jednorázovo.
Sadzba poplatku je 0,90 Sk za osobu a kalendárny deò pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užíva alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej èas alebo
objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný úèel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a vodnej plochy, t.j. 330 Sk/rok.

DAÒ ZAUŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom
na úèely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Takýmito pozemkami sú najmä pozemky, na
ktorých sú zriadené pri¾ahlé chodníky prejazdných úsekov ciest, všeobecne prístupné a užívané ulice, cestièky pre chodcov
a cyklistov, nástupné ostrovèeky a nástupištia verejnej autobusovej dopravy, námestia, plochy verejnej zelene, plochy ochrannej
zelene (miesto od domu alebo oplotenia domu k miestnej komunikácii).
Bc. Katarína Osadská
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Narodili sa :
november 2007 - Viktória Tekeljaková
Vanesa Veselovská
december 2007- Simona Kunová

Opustili nás:
november 2007 - Miroslav Hamerský, 43-roèný
- Anna Pažitná, 85-roèná
december 2007 - Erika Buntová, 37-roèná
- Jozef Peter Trizna, 85-roèný

Blahoželáme:
Eleonóre Tkáèovej k 85. výroèiu narodenia
Anne Velgáòovej k 85. výroèiu narodenia
Marte Vèelovej k 80. výroèiu narodenia
Ambrózovi Kovaèièovi k 80. výroèiu narodenia
Adamovi Poproèovi k 75. výroèiu narodenia
Jánovi Triznovi k 75. výroèiu narodenia
Júliusovi Rusinovi k 70. výroèiu narodenia
Anne Blahunkovej k 70. výroèiu narodenia

Najèastejšie
mená
narodených
detí v okrese
Liptovský
Mikuláš

Pohyb obyvate¾stva
v obci Bobrovec v roku 2007
stav obyvate¾ov k

1. 1. 2007

27

narodených detí v priebehu roka

9

odsahovaných v priebehu roka

23

úmrtie v priebehu roka

26

stav obyvate¾ov k 31. 12. 2007

Chlapci:
Samuel, Matúš,
Lukáš, Jakub,
Matej
Dievèatá:
Viktória, Laura,
Alexandra,
Katarína, Martina

Dobrá novina
Aj tohtoroèné sviatky sa u nás v Bobrovci nezaobišli bez Dobrej noviny
„koledníckej akcie“. Hoci poèasie nebolo dva krát prijate¾né - ako sa na zimné
mesiace patrí, napriek tomu deti spolu so svojimi vedúcimi do ulíc vyšli a aj keï
neboli v plnom poète, kvôli pretrvávajúcim chorobám, urèite priniesli rados
a prekvapenie do našich domovov. Spolu navštívili 107 domácností taktiež boli
s koledou aj v Pavlovej Vsi.
Ve¾a sa našlo aj takých ¾udí, ktorých síce deti nenavštívili, no napriek tomu
prispeli na dobrú vec.
Veï sme sa tak spolu všetci prièinili o vyzbieranie ve¾mi peknej sumy:
49.371 Sk.
Všetkým vám Pán Boh zapla.

1766

/z toho ženy - 895
muži - 871/

Pohyb obyvate¾stva v obci Bobrovec
v priebehu 10 rokov
rok

Poèet
obyvate¾ov

z toho
mužov

z toho
žien

1997

1830

920

910

1998

1827

916

911

1999

1834

920

914

2000

1818

915

903

2001

1808

905

903

2002

1795

894

901

2003

1781

881

900

2004

1780

878

902

2005

1778

874

904

2006

1779

876

902

2007

1766

871

895

Divadelná tradícia pokraèuje
Vo vynovenom kultúrnom dome nám
už tradiène ochotní bobroveckí
ochotníci, zahrali na Vianoce veselohru
FARAONI od Olexija Kolomijeca.
Premiéra bola 26. decembra 2007
a sála kultúrneho domu sa zaèala
zapåòa už hodinu pred predstavením
až nakoniec bola doslova nabitá.
Repríza bola 6. januára 2008 na
Troch krá¾ov a sála bola opä plná. Táto
skutoènos potvrdzuje ve¾ký záujem
Bobrovèanov o divadlo a zároveò vynikajúce prevedenie divadelnej hry
skúsenými ochotníkmi, pod vedením
režiséra Jaroslava Pažitného.
Darilo sa aj nováèikom, ktorým
uèarovali dosky javiska a urèite sa
stanú stálymi hercami našej bobroveckej scény.
Opä sme sa my diváci, dobre zabavili a výkony hercov ocenili dlhotrvajúcim potleskom.
A. O.

1779

prisahovaných v priebehu roka
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Doplnenie obecných
novín
Ozvena z Bobrovca
Doplnenie
Ozveny z Bobrovca roèník
XI. è. 2 /2007
1. Èlánok - Ozvena z Bobrovca
jubiluje. A. O.
Ozvena z Bobrovca mala
vychádza dvakrát mesaène,
vychádzala nepravidelne. Od
roku 1957
1959 vydali: I.
Roèník 3 èísla, II. Roèník 1 èíslo,
III. roèník 3 èísla.
2. Èlánok 50. výroèie Ozveny
z Bobrovca. Albín Rak.
Citujem: „Práca sa nám darila,
noviny vychádzali až do mája r.
1958, kedy som sa z Bobrovca
odsahoval.“
Odchodom redaktora A.R.
noviny nezanikli, posledné èíslo
február 1959 vyšlo za redaktora
Albína Raka. Pod vedením
Anny Mravcovej, zástupkyne
riadite¾a ZŠ v Bobrovci, vychádzala Ozvena z Bobrovca
od februára 1959 do 7. Apríla
1965.
Technickú úpravu mali na starosti
B. Piroh, uèite¾ ZŠ v Bobrovci a to od
1.7.1960 do 18.8.1962. Milan
Šimovèek, uèite¾ ZŠ v Bobrovci od
16.1.1963 do 19.2. 1965.

Oprava a doplnenie
v tom istom èísle
Ozveny z Bobrovca:
Èlánok: 125 rokov Dobrovo¾ného
hasièského zboru v Bobrovci:
Citujem: „V roku 1951 vtedajší
dobrovo¾ní hasièi zboru položili
stavebný kameò na novú požiarnu
zbrojnicu v akcii „Z“.
O stavbe požiarnej zbrojnice píše
Anton Rak vo Vlastivednom
zborníku 1 MS Bobrovec. Zbrojnicu
zaèali stava 1966 a dokonèili ju
1969.

Doplnenie v tom istom
èísle Ozveny z Bobrovca:
Èlánok: Spoloèný koncert dychových hudieb. (3. vstup M.K.)
V roku 1968 1982 opä dirigoval
hudbu pán profesor Jozef Kubala.
Hudobné nástroje bolo treba

opravi, doplni, preto Rada MNV
v Bobrovci vydala uznesenie 10. 6.
1969, ktorým odporuèila ONV v
Liptovskom Mikuláši, aby povolil
zbierku.
Zbierku organizoval MO MS
v Bobrovci. Vytvorili 11 dvojíc, ktoré
navštívili so zbieracimi hárkami
všetky domácnosti 27. 7. 1969
a získali 6.847,-Kès.
Suma bola odovzdaná do rúk
profesora Jozefa Kubalu.
V. H.

LIPTOV
VÁS POZÝVA
(tabu¾a na stene Obecného úradu
v Bobrovci)
Obyvate¾ov obce struène obozna-muje o
histórii obci (Hybe, Huty, Bobrovec,
Krá¾ova Lehota, Nižná Boca, Jamník...) O
Bobrovci struène od najstarších èias.
Spomína sa aj kostol sv. Juraja citujem:
„O dnešnom katolíckom kostole sa
nezachovalo ve¾a podrobností.“
Zachovalo sa všetko podstatné:
1. Na oblúku klenby kostola v latinskom
nápise sa uvádza rok zaèiatku výstavby
1775 a mená, v dnešnom ponímaní
sponzorov.
2. Jakub Drachny, stavite¾. (Anton
Rak VZ 1 Bobrovec strana 79.)
3. Bobrovecké zápisy 28. septembra
1778 strana 279 sa píše citujem:
„Pri poslednej robote dokonèenia
chrámu mesta Bobrovec a dedinkami
Malým Bobrovcom a Palovejsou je
všetok kompak uèinený a vyplatený na
všetky kelèíky.
Richtári: Martin Pažitný - Bobrovec
Paulus Blecha - Pavlová Ves
Georgius Kme - Malý Bobrovec
4. V roku 1778 sponzori kostola
darovali kostolu zlatom vyšívaný
ornát Ján Illesházy s manželkou
( V. Z. 1 Bobrovec str. 83)
5. V Dejinách horného Liptova sa
píše, že Bobrovèania na stavbu
župného domu (OÚ v Lipt. Mikuláši) dodajú 300 sudov nehaseného vápna.
Na stavbu kostola dodali: Vápno,
pieskovec, drevo, murára, robotníka,
konské poahy.
6. v roku 1852 53 mikulášsky rodák
Jozef Božetech Klemens nama¾oval naNklenbe kostola 5 kompozícií: Abrahám obetuje Izáka,
Zvestovanie Panny Márie,
Klaòanie sa Troch krá¾ov, Ježiš v
Getsemánskej záhrade, Nanebovzatie
Panny Márie, obraz sv. Juraja a ïalšie
obrazy.
(V. Z. 1 Bobrovec, str. 82)
7. Výzdoba kostola v barokovom slohu.
V. H.

Záhradkár
v januári a februári
Tohoroèná suchá zima nás zatia¾ šetrí
od striasania mokrého a ažkého snehu
na ovocných a okrasných stromoch, na
druhej strane nám ponúka poèas bezmrazích dní v predstihu ošetri rezom
koruny stromov, no najmä jabloní. Rez
kôstkovín si necháme na teplejšie jarné
dni.
Zimné obdobie využívame na prípravu
pestovate¾ského plánu sejby a výsadby
ovocných stromov. Pestovate¾ský plán
sejby a výsadby zeleniny vychádza z
nárokov zeleniny na množstvo živín
obsiahnutých v pôde hovoríme tomu
pestovate¾ské trate (skupiny).
Rozde¾ujeme ich do štyroch skupín.
1. Skupina obsahuje zeleniny vyžadujúce priame hnojenie organickým
hnojivom (mašta¾ným hnojom, alebo
vyzretým kompostom). Sú to zemiaky, kapusta, kel, karfiol, šalátové
uhorky, zeler, pór, tekvica.
2. Skupina sú zeleniny vyžadujúce
dobre rozložené organické hnojivá
rajèiaky, paprika, baklažán, kaleráb,
uhorky nakladaèky.
3. Skupina zeleniny nároèné na živiny,
ale v starej sile a hnojenie priemyselnými hnojivami. Je to prevažne
koreòová zelenina mrkva, karotka,
petržlen, paštrnák,
cibu¾a, šalát,
špenát. Pestovanie
zeleniny po
priamom
hnojení
mašta¾ným
hnojom, by
spôsobilo zvýšené
riziko napaddnutia
zeleniny škodcami a chorobami.
4. Skupina zahàòa zeleninu nevyžadujúcu zásobenie hnojivami a sama
obohacuje pôdu o živiny hrach,
fazu¾a, bôb.
Špecifickú skupinu tvorí takzvaná
trváca zelenina. Táto sa však v našich
podmienkach, alebo nepestuje, alebo sa
vyskytuje ako burina (chren).
Pri pestovaní zeleniny je ve¾mi
dôležité striedanie druhov širokolistých
s úzkolistými, hlboko koreniacich s
plytko koreniacimi a nároèných na
vlahu s menej nároènými. Striedanie
rastlín na tom istom mieste znižujeme
riziko hromadenia škodcov a chorôb.
Okrem prípravy plánu na jarnú
výsadbu, pripravíme sa na predpestovanie priesad vyèistením a vydezinfikovaním nádob a prípravou substrátu (zeminy).
Za bezmrazích dní režeme vrúble
ovocných a okrasných drevín. Najskôr
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režeme vrúble kôstkovín (slivky, mirabelky, ringloty, marhule, broskyne,
èerešne, višne).
Nespoliehame sa na preštepovanie zo
stromu na strom, pretože hrozí riziko
neujatia sa vrúb¾a. Odrezané vrúble
oznaèíme menovkami, zviažeme a založíme do piesku, alebo zabalíme do
novinového papiera, èi vlhkej handry
a uložíme do pivnice, studne, èi vodovodnej šachty. Vrúble nerežeme z chorých a prestarnutých stromov, ktorých
roèné prírastky sú menšie ako 30 cm.
Odrezky okrasných drevín môžeme
zasadi do pripravených nádob so zeminou.
Zvýšenú pozornos venujeme kvitnúcim izbovým rastlinám ako sú azalka, èi
klívia.
Muškáty získané z augustových
odrezkov zaštipujeme. Odrezky môžeme použi na rozmnoženie.
Vo februári vysievame semená
letnièiek s dlhým obdobím vývinu ageráty, begónie vždykvitnúce, muškáty,
klinèeky, petúnky.
A. Komár.

Èinnos krúžku Zdravý život v školskom roku 2007/2008
Krúžok je urèený pre dievèatá 5. 9. roèníka ZŠ Bobrovec. Jeho hlavnou náplòou sú
športové aktivity, ale aj ruèné práce.
Cie¾om je, aby sa dievèatá nauèili cie¾avedome strávi vo¾ný èas športom
a rozvíjanie zruènosti. Prvou aktivitou, na ktorú sme sa tešili, bolo plávanie.
Zúèastnili sa jej takmer všetky èlenky, v tejto aktivite budeme aj naïalej pokraèova.
Cezpo¾ný beh bol nielen pre èlenky, ale mohli ho absolvova aj chlapci a dievèatá
našej školy. Plagát s informáciami bol vyvesený na školskej nástenke pri vstupe do
budovy. Aby sme pomohli našej prírode, uskutoènili sme zber starého papiera. Papier
bol triedený na noviny, èasopisy a kartóny. Nazbierali sme plný kontajner. Výsledkom
ruèných prác boli krásne vyzdobené kvetináèe.
V ruèných prácach budeme pokraèova aj v decembri.
Od zaèiatku školského roka ubehli tri mesiace, ale my sme mali bohatú krúžkovú
èinnos. Veríme, že na konci roka budeme zdravšie, krajšie a šikovnejšie, ako keï
sme zaèínali.
Júlia Bohmerová, 8.B

Zber papiera
19. 10. 2007 sa uskutoènil zber papiera. Žiaèky z krúžku Zdravý život a niektorí
chlapci vyzbierali pripravený papier spred domov. Potom ho roztriedili na farebný,
novinový a na kartóny. Nazbierali sme 1200 kg. Medzi najaktívnejších patrili:
M. Aratová, 5. A, F. Littvová, 5. A, D. Jarošová, 6. A, D. Lisá, 7. A, B. Triznová, 7. A,
P. Sèensná, 7. B,K. Benkovièová, 7. B, Š. Garb, 7. B, M. Garb, 3. A, R. Vraòák, 2. A,
P. Vraòák, 6. A

Viete že...
.....pred 165 rokmi sa narodil
v Bobrovci Ambro Pietor, novinár
a národný budite¾.
......pred 155 rokmi Jozef Božetech
Klemens, maliar a sochár vyma¾oval
náš kostol a tri obrazy pre obecný
úrad.
.... pred 40 rokmi bola u nás prvá
Okresná súaž dychových hudieb.

Pravidelné preskúšanie
systému varovania
obyvate¾stva na rok 2008
V súlade so znením § 5 vyhlášky MV
SR è. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpeèovanie technických a
prevádzkových podmienok informaèného systému civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov
bude v našej obci vykonávané
preskúšanie prevádzkyschopnosti
systémov varovania obyvate¾stva
v jednotnom èase o 12.00 hod. v termínoch:
8.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7.,
8.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12.
Preskúšanie sa bude vykonáva
dvojminútovým stálym tónom sirén po
predchádzajúcom informovaní
obyvate¾stva o èase skúšky prostredníctvom miestneho rozhlasu a našej
web stránky.

November v ZŠ Bobrovec
November v tomto školskom roku bol nabitý vzdelávacími èinnosami.
Od 6. 11. 13. 11. 2007 prebiehali prednášky z oblasti prevencie AIDS a HIV pre
žiakov siedmych až deviatych roèníkov. Problematiku sprostredkovali študentky
ošetrovate¾stva formou prístupnou mladým ¾uïom. V dòoch 12. 11. 14. 11. 2007
to boli prednášky v rámci akcie EKODNI, ktoré uskutoèòujú pracovníci SMOPaJ .
Témy prednášok boli: Rastlinné a živoèíšne druhy v lesných ekosystémoch, Orol
skalný, Kamzík vrchovský tatranský bol premietaný film, vytvorený zo záberov
Ing. Pavla Ballu.
23.11. 2007 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoènila VI. Detská konferencia Stop
fajèeniu a prevencia šikanovania v priestoroch MsÚ. Za našu školu sa jej zúèastnili
Jakub Lisý z 9.A triedy a Roman Mišoviè z 8. B triedy. K týmto témam sa naši žiaci
vyjadrili výtvarnými prácami. Priebeh konferencie bol zachytený kameramanom
televízie Liptov.
Ani „matematici“ nezahá¾ali. Prebehlo 1.kolo korešpondenènej súaže Maks
a 27. 11. sa uskutoènilo Školské kolo Pytagoriády. Úspešní riešitelia sú Lukáš Matloò
z 5. A, Peter Grajko zo 6. A ,Samuel Wagner zo 6. B. V korešpondenènej súaži
TAKTIK sme sa po 1. kole umiestnili na 16. mieste z 57 škôl.
Mgr. I . Ballová

Nezáväzná predpoveï poèasia
na rok 2008
Zima sa ukazuje slabá, ale to je len jej zaèiatok, prídu dni keï ukáže
svoju pravú tvár. Do Ve¾kej noci sa ve¾mi neoteplí a obèas bude
mrznú aj v apríli. Zato aprílové poèasie budeme ma aj v máji. Leto
zaène teplým poèasím, ktoré vystriedajú chladné dni a potom sucho.
Nanebovzatie Panny Márie, èiže bobrovecký odpust, by mal by pri
peknom poèasí. Deti do školy budeme vyprevádza pod dáždnikmi.
Babie leto môžeme oèakáva už zaèiatkom októbra, po òom prídu
prvé mrazy. Na Všechsvätých sa pravdepodobne vyèasí, ale
november prinesie aj prvý sneh. Hmly a nepríjemné poèasie potrvá
skoro do konca roka.
A. O.
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Vianoèné trhy v Bobrovci

Klub priate¾ov koní
Liptova usporiada
dòa 10. februára 2008
IX. roèník zimných
jazdeckých hier

Posledné roky býva vo väèších mestách zvykom usporiada vianoèné trhy.
Nejde tak ani o to, aby si ¾udia nakúpili darèeky pre blízkych a známych, ale aby
sa stretli v predvianoènom zhone, porozprávali sa a striasli zo seba napätie,
ktorého je dos nielen v práci ale aj doma.
Táto myšlienka inšpirovala aj našich poslancov a èlenov komisií a pripravili
vianoèné trhy Bobrovci 16. decembra 2007. Kultúrny dom sa stal nielen
miestom, kde sa predávali výrobky našich spoluoobèanov a žiakov základnej
školy, ale aj miestom príjemného posedenia s priate¾mi. Vianoèné trhy svojím
programom otvorili deti z Materskej školy Bobrovec. Po nich prítomných
zabavili žiaèky ZŠ zo súboru Iskrièka. Predviedli divákom tradièné ¾udové hry a
tance. Po nich sa o dobrú náladu postarala miestna dychovka so spevákmi
¾udových piesní. Pridajme k tomu výborné bobrovecké droby a varené vínko a
hneï si poviete, že to bola vydarená akcia. Návštevníci sa nielen zabavili, ale
mnohí si ešte zakúpili darèeky pre blízkych, èi už to boli vianoèné aranžmány,
krásne zdobené medovníèky, výšivky a haèkované obrúsky, medovina a
výrobky z medu alebo rôzne dekoratívne predmety, ktoré vyrobili žiaci ZŠ
Bobrovec. Verím, že sa vianoèné trhy stanú tradíciou aj v Bobrovci.
Mgr. I. Ballová

so zaèiatkom o 10.40 hod.
v Bobroveckej doline
- Vápenici.
Program:
1. Sedlový skijöring
2. Klasický skijöring
3. Parkúr jednozáprahov
4. Parkúr dvojzáprahov
5. Gazdovská zruènos•
Sprievodný kultúrny program
a obèerstvenie zabezpeèené.
Vstupné:
50,- Sk, dospelí
25,- Sk, deti a dôchodcovia

PPS Bobrovec s.r.o.

Zrnko múdrosti:
Niektorí ¾udia
sa nedopúšajú chýb len preto,
lebo celkom niè nerobia.
Goethe.
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