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Materská škola Bobruška v novom šate

V

roku 2016 bola vyhlásená výzva na výstavbu,
prístavbu a rekonštrukciu materských škôl. Naša
obec s pribúdajúcim počtom obyvateľov už
nemohla vyhovieť všetkým žiadostiam o prijatie do
materskej školy. Preto sme sa s poslancami obecného
zastupiteľstva rozhodli podať žiadosť o nenávratný
finančný príspevok.
Výzva mala dva stupne. Prvým bol projektový zámer,
ktorý bol spracovaný a podaný v januári 2017. Až po jeho
schválení sme sa mohli uchádzať o finančné prostriedky.
Zámer bol schválený a následne spracovaný projekt.
Stavebné povolenie na prístavbu a stavebné úpravy
materskej školy nám vydali 2. 5. 2017. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa celkových
oprávnených výdavkov v sume 351 000 eur bola podpísaná už 19. 6. 2018. Výsledná pridelená suma vychádzala
podľa počtu súčasných a novovytvorených miest v materskej škole. Takto nastavený príspevok ale nezodpovedal
rozpočtovaným požiadavkám prístavby a rekonštrukcie materskej školy. Ten bol podľa rozpočtu stavby
445 133,41eur.
Následne sme začali verejné obstarávanie, ktoré sa aj
s prieťahmi skončilo až v mesiaci február 2019. Súťaže sa
zúčastnili tri firmy.
Po odovzdaní staveniska dňa 4. 4. 2019 sa začalo
s výstavbou. Zodpovedný prístup vedenia firmy Petrus
s. r. o. dával záruku, že dňa 2. 9. 2019 materská škola spolu
s jedálňou a kuchyňou spustí prevádzku, aj keď termín
ukončenia podľa zmluvy o dielo je 4. 10. 2019. Tak sa aj
stalo. Škôlkarov čakala nová šatňa, krásne triedy s moderným vybavením, nové sociálne zariadenia, bezba-

riérový vstup, nová veľká jedáleň a ďalšie zmodernizované priestory. Splnili sme aj sľub našim stravujúcim sa
dôchodcom v našej jedálni, že navýšením počtu stravníkov
sa neovplyvní ich možnosť aj naďalej odoberať obedy
z jedálne. Ich stravovanie bolo totiž ohrozené zavedením
tzv. „obedov zadarmo“. Tu by som sa chcel veľmi
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poďakovať Ing. Romanovi Vrabcovi za pomoc pri rokovaniach na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva,
aby myšlienka stravovania dôchodcov, s ktorou prišiel on
keď bol ešte poslancom, bola i naďalej realizovaná.
Naša obec sa teda už môže pochváliť ako prístavbou,
tak aj rekonštrukciou pôvodných priestorov materskej
školy. Môžem zodpovedne prehlásiť, že pri realizácii stavby inou firmou by stavba dňom začatia školského roku
nebola dokončená. Veľmi ďakujem Ing. Jánovi Pieterovi
a ostatným zamestnancom firmy Petrus s.r.o, že pri svojich
rozhodnutiach myslel viac na našu obec a deti, ktoré 2. 9.
2019 majú nastúpiť do materskej školy, ako na možné
problémy, ktorými vystaví svoju firmu.
Prajem všetkým deťom, čo navštevujú našu materskú
školu, nielen za seba a poslancov obecného zastupiteľstva,
ale aj za dodávateľa stavby firmu Petrus s.r.o., aby sa
v nových priestoroch cítili čo najlepšie.
starosta

Naša materská škola Bobruška

D

ňa 2. septembra 2019 sa začal nový školský rok.
Pre deti pomalý a pokojný rytmus prázdnin skočil
a vystriedal ho „škôlkársky“ ruch. Tento školský
rok je pre nás všetkých o to významnejší, že sa stretávame
v nových krásnych priestoroch našej MŠ Bobrušky.
Vďaka projektu „Prístavba a stavebné úpravy materskej
školy v obci Bobrovec“ sa zvýšila kapacita MŠ na 90 detí.
Získali sme krásne nové priestory - triedy, umyvárne,
sklady učebných pomôcok, šatňu pre deti i zamestnancov
a jedáleň.
V šk. roku 2019/2020 nastali v MŠ aj personálne zmeny.
Pribudli nám dve mladé p. učiteľky – Nikola Dobáková,
Simona Jurášová a p. upratovačka Monika Repová.
Keď sa spätne vrátim v spomienkach na apríl tohto roku,
keď začali prvé prístavbové práce, bolo fascinujúce sa
pozerať ako múry budovy zo dňa na deň rastú. V
mesiacoch júl/august, keď prebiehala rekonštrukcia stavebné úpravy starých častí, nás už optimizmus
obchádzal. Chodby, triedy, zborovňa a sociálne zariadenia
boli všetky rozkopané a rozbité a my sme mali veľké
obavy, či sa to i napriek vysokému pracovnému nasadeniu

majstrov všetko k 2. septembru stihne. Pani učiteľky
a p. upratovačky strávili v materskej škole upratovaním
takmer celé leto. Priznám, očakávali sme väčšiu pomoc zo
strany rodičov. Predsa len sa však našli obetaví oteckovia páni Juraj Pieter, Zlatko Šinko, Peter Roth, Jaroslav
Feranec a Marek Šúlek, ktorí si našli čas a prišli pomôcť už
na začiatku leta pri demontáži skríň či pri zhadzovaní
dreveného obkladu. Veľmi nám vtedy pomohli aj chlapi
zo športových oddielov z Bobrovca. Touto cestou im
všetkým ešte raz ďakujeme. Vďačné sme aj Zuzke
Rusinovej, Danke Hruškovej, Blanke Mašurovej, Ivetke
Garbovej, Marcelke Mliečkovej, starému ockovi Františkovi Fidekovi a bývalým škôlkárkam (dnes už mladým
slečnám) Aničke a Zuzanke Vejčíkovej, Lenke Triznovej,
Ruženke Križkovej a Olinke Brziakovej, za pomoc pri
umývaní okien, hračiek a prenášaní nábytku.
Neskutočne veľa práce sa urobilo i vďaka ďalším
ochotným brigádnikom. Chlapi – športovci sa popasovali
s ťažkým presunom nábytku (klavír, železné regále, práčka...) a dievčatá a ženy zo športového klubu obetovali
svoje cvičenie a fitness si odbili umývaním okien, podláh,
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stolov a stoličiek. Prišli aj tri mamičky. Ďakujeme: Jožkovi Fendekovi st., Milanovi Rakovi, Paľkovi Hriadelovi,
Zuzanke Bartánusovej s Emkou, Aďke Pikalovej s Danielkou a Vikinkou, Zuzanke Kunovej, Hanke Volajovej
s Aminkou a Monikou, Marianke Hriadelovej s Aničkou,
Janke Plávkovej, Maťkovi Vraňákovi a mamičkám Varečkovej, Feranecovej a Pieterovej.
Skrine v triede a vešiačiky v umyvárňach máme namontované vďaka Radkovi Kusému a Jožkovi Fendekovi ml.
Bodku za všetkým urobili šikovní oteckovia p. Čáni,
Radko Dikant a Janko Rusina., ktorí navŕtali v chodbách
tablá, nástenky a upevnili šatňové skrinky. Ďakujeme.
V neposlednej miere si vážim aj pomoc pedagogických
a nepedagogických zamestnancov. Bez nich by to nešlo.
Kým si všetci naokolo vychutnávali krásne teplé slnečné
dni, oni ich trávili upratovaním. Možno som im denne
neďakovala, nepripomínala, akí sú dôležití a potrební, ale
ich práca hovorila za všetko.
Touto cestou by som chcela poďakovať aj nášmu
pánovi starostovi Ing. Ladislavovi Sedlákovi, pretože on
bol ten, ktorý vybavoval fondy a zháňal peniaze z obce na
spolufinancovanie projektu. Vynaložil neskutočné množstvo energie na to, aby naše deti mali krásnu materskú
školu. No a samozrejme stavebnej firme PETRUS
p. Jánovi Pieterovi a jeho všetkým zamestnancom.
Dovoľte mi na záver ešte raz srdečne všetkým poďakovať a zaželať pevné zdravie, veľa síl, múdrosti a ľudskosti. Všetkým deťom, rodičom a zamestnancom našej
novej Bobrušky prajem, aby sa v nej cítili dobre, aby do nej
chodili s láskou a úsmevom na tvári. Vtedy sa budeme
všetci cítiť spokojní a šťastní.
Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov,
radou školy a ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na
výchove a vzdelávaní našich detí.
JL
Ak som náhodou v poďakovaní na niekoho (v dobrom
úmysle spomenúť všetkých) zabudla, ospravedlňujem sa ,
ale každú pomoc si veľmi vážim.
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Deň chovateľov koní
- furmanské preteky - XV. ročník
1.9.2019 sa v Bobroveckej Vápenici (Lespience) konal
už pätnásty ročník furmanských pretekov. Zúčastnilo sa ho
15 súťažiacich z Liptova, Oravy a Tatier. Je na škodu, že už
niekoľko rokov nemáme furmanov z Bobrovca.
Kočiarové ľahké kone pre nedostatok súťažiacich už
druhý ročník neštartovali. Furmani si zmerali sily v troch
disciplínach: slalom medzi kuželami na voze, furmanská
zručnosť s drevom, ťažký ťah s postupným pripínaním
dreva. Vďaka dobrej organizácii pretekov mali disciplíny
hladký priebeh.
Celkovým víťazom sa stal jeden z hlavných organizátorov Ján Matloň s koňom Gaštanom z Jalovca.
Vhodným spestrením bola súťaž dvojíc v pílení dreva.
Vďaka podpore mesta Liptovský Mikuláš, obcí Bobrovec,
Jalovec, Pavlova Ves a ďalších sponzorov sa mohlo toto
ojedinelé podujatie podporené aj veľkým množstvom
divákov na Liptove uskutočniť.
M.G.
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Kompostovanie obce
V súčasnosti občania obce využívajú pre svoje
kompostovanie miesto vybudované v priestoroch dvora
Podtatranskej poľnohospodárskej spoločnosti. Keďže
v poslednom období dochádza ku nekontrolovateľnému
vstupu do priestorov dvora a to v hociktorý deň aj hodinu,
sme nútení stanoviť časový harmonogram. Na základe
tejto skutočnosti upozorňujeme na dobu povoleného
vstupu do priestoru dvora za účelom dovozu zeleného
odpadu a drevnej hmoty na vyhradené miesto.
Harmonogram vstupu na kompostovisko:
Pondelok, streda, piatok
8.00 – 18.00 hod.
Sobota
8.00 – 16.00 hod.
Žiadame všetkých občanov, aby dodržovali uvedenú
dobu vstupu do priestorov poľnohospodárskeho dvora.
V prípade, že sa nebude dodržovať uvedený harmonogram, bude kompostovisko zrušené a každý občan si bude
musieť kompostovať svoj zelený odpad doma.
-ou-

Po rokoch v Bobrovci
Každoročne býva v našom okrese Okresný aktív
Jednoty dôchodcov na Slovensku, za účasti primátorov,
starostov, predsedov ZO JDS a ocenených členov Jednoty
dôchodcov. Tradične sa organizuje v októbri – Mesiaci úcty
k starším. Toho roku toto pekné podujatie sa organizuje
9. októbra v Bobrovci. Ako ich privítať? Spevom:
V krásnom Liptove, medzi horami, leží Bobrovec,
známy drobami.
Kráľovským mestom bol vraj kedysi, keď aj kráľ
Matej jedával z misy.
Patrí sa predstaviť a čo to povedať o našej obci, v ktorej
sa už 20 rokov stretávajú dôchodcovia pri kultúrnospoločenských podujatiach, aby si svoje dni naplnili niečím
pekným, zaujímavým, ale aj užitočným.
Anna Olšovská

Zvony za padlých
11. november je spojený s I. svetovou vojnou, po ktorej
prišla II. svetová vojna. Preto 11. novembra sa o 11. hodine
a 11. minúte rozzvučia v celej Európe zvony na pamiatku
všetkým padlým vo všetkých vojnách. K vojenským
pomníkom sa kladú červené maky na znak rozliatej krvi.
Zastavme sa na minútu pri zvonení za nich. Tento akt, ktorý
nesie meno Zvony, by sa mal opakovať každý rok
11. novembra o 11. hodine a 11. minúte.
Anna Olšovská

Zaujímavé zistenia
Štatisti si dali robotu a zistili v 39 vybraných štátoch,
kde robili prieskum, koľko majú štátnych a cirkevných
sviatkov spojených s voľnom.
Najviac sviatkov bolo evidovaných v Španielsku – 39.
Vo Veľkej Británii to bolo 17, vo Fínsku 16, v Rusku 16,
v Poľsku 13, na Slovensku 13, v Čechách 13 a v USA ich
bolo 11.
V 15 štátoch je sviatkom Štedrý deň a celkove Vianoce
oslavujú z vybraných 39 štátov v 33 a v 10 je štátnym
sviatkom aj posledný deň v roku, Silvester. Nový rok sa
slávi vo všetkých 39 štátoch. Najmenej sviatkov je v júli
a najviac v decembri.
A. Olšovská

Čo s tekvicami?
Našla som niekoľko dobrých receptov. Prinášam jeden
z nich:

Tekvicový lekvár.
Olúpané a zo stredu vyčistené
tekvice pokrájame. Potom cca 2 kg
tekvice, dáme 2 dcl vody variť do
mäkka, rozmixujeme, pridáme šťavu z 3 citrónov a asi
6 kusov broskýň (olúpaných, vyčistených a pokrájaných),
osladíme asi 70 dkg kryštálového cukru. Varíme, aby
zmäkli aj broskyne, opäť pomixujeme a keď je primerane
lekvár hustý, dáme ho do pohárov, zaviečkujeme a 10 minút sterilizujeme.
A.O.

Pranostiky:
- Keď sa v októbri blýska, zima je blízka.
- Počasie o svätej Alžbete (19.11.) hovorí, ako bude v
lete.
- Blatnatý december, blatnatý celý rok.

Viete že...
... pred 160 rokmi (1859) sa narodil Peter Arvay, úradník
na slúžnom úrade. V roku 1882 založil v Bobrovci
Dobrovoľný hasičský zbor a bol jeho veliteľom. Na
požiarnej zbrojnici má pamätnú tabuľu.
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Cyklistický pretek v Bobrovci - nedeľa 22. 9. 2019

D

ňa 22. 9. 2019 sa konali cyklistické preteky
v preloženom termíne, lebo v naplánovaný deň
(8. 9. 2019) bolo nepriaznivé počasie, ktoré by
mohlo ohroziť samotný pretek.
Za slnečného počasia sa na štart v menovaný deň
postavilo 69 pretekárov. Za výbornej atmosféry cyklisti
zvládli pripravenú trať a výsledky nám ukazujú na víťazov
v jednotlivých kategóriách. Celkové umiestenie ostatných
dievčatá do 5 rokov

Peter Fašiang
Adelka Blaščíková

chlapci do 5 rokov

Jožko Loffaj

A

Zuzka Hriadelová

muži nad 18 rokov
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Gajanová
medzi atletickou elitou
Pred pár dňami sa pozornosť
atletického sveta obrátila do bieloruského mesta Minsk. Tu sa konalo
(9.-10. septembra 2019) stretnutie
Európa - Amerika aj so slovenskou
reprezentantkou Gabrielou Gajanovou.
Deväťnásťročná Bobrovčanka sa
do zostavy európskeho tímu dostala
hlavne skvelému ,,osobáku“ z úvodu
sezóny (2:00,58 min). V behu na
800 m v bieloruskej metropole skončila odchovankyňa
liptovskej atletiky a v posledných sezónach pretekárka AK
Martin štvrtá časom (2:05,53 min.) Zvíťazila Bellová
z Veľkej Británie (2:04,81 min.), pred Ukrajinkou
Ľachovou (2:04,90 min.) a Brownovou z USA (2:05,38
min.).
Po návrate z bieloruskej metropoly sa dostala na top
podujatia v kariére - Majstrovstvá sveta mužov a žien
v katarskej Dauhe. Počas prípravy a tréningov na pretek
prispel klimatizovaný štadión k nachladnutiu Gabiky a to
čiastočne prispelo, že obsadila v prvom rozbehu na 800 m
7. miesto (2:04,45 min.) a nepostúpila do sobotného semifinále.
Aj napriek nepostúpeniu Gabike držíme palce
a prajeme veľa zdravia a sily do ďalších nabehaných
kilometrov.

Z MATRIKY
Narodili sa:
júl 2019

august 2019

-

Simona Šúleková
Kristína Smoligová
Zuzana Triznová
Ján Navrátil

Uzavreli manželstvo:
august 2019 - Martin Daniš - Ing. Denisa Jantoláková

Opustili nás:
júl 2019 - Ľudmila Kubalová
- Ján Kusý

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

Poďakovanie

N

aša obec sa každý rok v niečom vynoví, niečo
v nej pribudne a niečo aj zmizne. Tohto roku sa v
nej diali veľké zmeny. Od apríla sa začala
rozrastať a vynovovať aj materská škola. Popri tejto
výstavbe sme sa rozhodli trochu zveľadiť kultúrny dom.
Nebola to prestavba veľká, ale stála nemálo financií.
Myslím však, že po troške bude vyzerať tak, aby sa v ňom
každý dobre cítil. Veď je to miesto, kde sa tvorí kultúra
a kultúrne žije. Na margo toho kultúrneho života by som
chcela požiadať nás občanov, aby sme kultúrny dom
neničili, aby nenastala situácia, že nebudú povolené
zábavy, na ktorých dochádza k devastovaniu menovaných
priestorov a nebudeme ho radšej ani prenajímať. Veď nám
ide o to, aby sme sa mali kde stretnúť, zabaviť, potancovať.
Na záver, aby som nezabudla, by som sa chcela
poďakovať aj formou nášho občasníka firme Morinex,
ktorá vykonala stavebné práce, pánovi Zdenkovi Kytkovi
za stolárske vybavenie a firme Tedoss za vyrobenie dresov.
Veľká vďaka patrí pracovníkom obecného úradu, poslancom, členom kultúrnej komisie, členom športového klubu
a taktiež členom jednoty dôchodcov za vyriadenie samotných priestorov po menovanej prestavbe.
D.G.
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Záhradkárska výstava
Dňa 28. - 29. septembra 2019 prebehla výstava ovocia
a zeleniny, ktorej organizátorom boli ZO SZZ v Bobrovci
a OÚ Bobrovec.
Súčasťou bola aj súťaž v aranžovaní jesenných
aranžmánov. Súťaže sa zúčastnilo 12 aranžérov. Výstavu
podporilo 36 vystavovateľov s 18 výpestkami, z toho bolo
ocenených 9 účastníkov. Na výstave sa prezentovala aj
PPS a.s. Bobrovec so svojimi výpestkami. Darovali 5 cien
pre vystavovateľov. Atraktívnym doplnkom bola aj výstava 51 kusov netradičných fliaš. Výstavu si prišlo
pozrieť 200 návštevníkov.
Samotná výstava bola otvorená za účasti Ing. Ľudovíta
Urbanovského, tajomníka pána Baláža okresného výboru
ZO SZZ a člena výboru pána Ošku.
Nedeľné popoludnie spestrila Dychová hudba z Bobrovca.
D.G.

Divadelné predstavenie eRkárov
“Mrázik”
Milí spoluobčania, opäť sa Vám chceme prihovoriť
a pozvať Vás. Máme pre vás tip, ako stráviť jesenný
podvečer dňa 26. 10. 2019. Strávte ho s nami na divadelnom predstavení “Mrázik”. Prvýkrát oponu otoríme
o 18,00 hod.
Už pred nejakým časom sme pre deti z prvého stupňa
našej ZŠ zahrali spolu s malými divadelníkmi typicky
vianočnú rozprávku, podľa ktorej dostalo meno aj naše
divadlné predstavenie.
Bola by škoda, keby sme mali týmto prvým a jediným
predstavením uzavrieť toľké mesiace snahy malých i veľkých eRkárov - detí aj animátorov. Preto sme sa rozhodli
vystúpiť a spríjemniť jesenné chvíle nie len rodičom
a blízkej rodine, ale aj Vám všetkým, milí naši.
Toto divadielko sa nám podarilo nacvičiť na podnet
eRka, v rámci projektu “Z horčičného zrnka strom”,
ktorého pozornosť je upriamená na aktívne prežívanie
života v miestnej komunite - obci a snahu o jeho zveľaďovanie. My sme sa rozhodli vniesť viac kultúry do našej
obce práve divadelným predstavením. Veľkou inšpiráciou
nám boli práve bobroveckí ochotníci, ktorí nás pravidelne
každý rok potešia na doskách, ktoré znamenajú svet.
Za výdatnej pomoci ochotníkov, obecného úradu, pani
riaditeľky a množstva ďalších dobrodincov sa nám
podarilo ciele projektu naplniť. My však túžime spraviť
viac.
Za malých i veľkých eRkárov všetkých srdečne pozýva
Timotej Blahunka.

Pozvánka
eRko Bobrovec
Vás pozýva na predstavenie

MRÁZIK
Predstavenie si pre Vás pripravili deti z eRka
spolu s ich animátormi vrámci projektu
z malého zRnka strom.
Termín, ktorý si treba pamätať:

26. 10. 2019 o 18:00 hod. v KD v Bobrovci.
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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 20. 10. 2019 o 15:00 hod.

Pozvánka na brigádu
Pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou na
zosnulých sa u nás robí veľmi užitočná brigáda.
Na cintoríne a v okolí kostola sa vyhrabuje spadnuté
lístie, ktoré je pri vlhkom počasí príčinou mnohých
pošmyknutí a pádov. V spomenutých dňoch býva
cintorín plný ľudí, preto pozývame členov Jednoty
dôchodcov, KDH aj ostatných občanov, aby prišli
pomôcť. Predpokladaný termín brigády je 25. októbra
o 9:00 hod. Pozvánku bude aj počuť cez miestny
rozhlas.

Stretnutie s Mikulášom

,,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“.
XXXVI. ročník plánujeme uskutočniť 9. novembra 2019.
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

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.

Martinské svetielko - MŠ

Predvianočný jarmok

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. Tou je už tradične
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 pripojením do
sprievodu alebo rozsvietením svetielok. Potešíme sa ak
podporíte akciu aj výjdením pred svoje domy.

D.G.

D.G.

Pozývame Vás na tradičný predvianočný jarmok,
ktorý plánujeme uskutočniť dňa 8.12.2019 so
začiatkom o 14:00 hod. vo vynovenom Kultúrnom
dome v Bobrovci. Okrem oblátok, medu a rôznych
výrobkov od šikovných majstrov bude možnosť
ochutnať výborné bobrovecké droby.

D.G.
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