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сі люди, бажають мешкати в красивій
відремонтованій та прибраній оселі,
вдягатися в гарний випраний одяг, їздити на вимитій та натертій до блиску
автівці. Кожен, увійшовши до свого
подвір’я,прагнепобачити чисті доріжки,
рівно підстрижену зелену травичку, духмяні яскраві квіти, охайні та доглянуті
кущі і дерева.
В цьому не має нічого надзвичайного
чи надприродного. Світ навколо нас воліє
до досконалості. І ми, люди, є невід’ємною
частиною цього чудового організму, що постійно та безупинно відновлюється та розвивається, під назвою планета Земля. В дикій природі всі види живих істот знаходяться
у симбіозі один з одним та, всі разом, живуть
у гармонії з оточуючим середовищем. Людство не прилетіло з космосу та не з’явилося
на Землі нізвідки. Протягом багатьох поколінь еволюції примітивна істота, завдяки
розвитку та вдосконаленню такого вкрай
необхідного та корисного інструменту як
мозок, стала людиною – царем природи. І на
цьому наша місія не завершена. Розвиваючи

промисловість, будуючи міста, обробляючи землю ми не повинні забувати, що ми, в
першу чергу, люди, а не тварини, що живуть
виключно інстинктами. Наші міста та села,
вулиці та подвір’я, будинки та квартири – це
не просто декорації, які нам нав’язав хтось
інший, відмінний від нас. Ні. Оточуючий
нас індустріальний та цивілізований світ
збудував не хтось, а наші пращури, батьки
та ми самі, в решті решт. Нашим головним
обов’язком є доглядати за тим, що ми маємо — вдосконалювати, розвивати, робити
зручніше та красивіше, інколи, переробляти
під свої нагальні потреби. Але робити це з
любов’ю та повагою як до самого світу, тих
творців, що вклали в нього частинку своїх
душ, та до самих себе. Адже ми є Люди!
Живучі в пострадянській країні ми, за
прикладом наших батьків та дідусів, звикли, що у нас все має бути безкоштовно,
для нас все має робитися за рахунок держави, а наша справа – «сторона». Мало хто
замислюється, що все це «безкоштовно» в
СРСР було включено до вартості заробітної плати. Працівник отримував може 10%

від реально зароблених коштів. Вся решта
йшла на забезпечення «безкоштовних» послуг від держави. Але часи Радянського Союзу минули. Українці обрали свій шлях і
свою незалежність. Разом з цим ми обрали
ринкову економіку та конкуренцію. Взяти
на себе відповідальність за ті процеси, що,
по інерції, ще підконтрольні та залежать від
держави, але вже мають зовсім інші джерела формування та фінансування.
Звичайно, в країнах «розвиненого капіталізму», в країнах Західної Європи, люди
отримують більшу зарплатню та рівень
життякращій ніж в Україні. Але, в той же
час, на них лежить більша відповідальність
за цей комфорт та порядок, за чистоту довкілля та сприятливу екологічну атмосферу, що вони збудували для себевласними
зусиллями та працьовитістю. Мабуть, на
якомусь етапі свого розвитку люди зрозуміли, що крім грошей та швидкого економічного росту є ще й інші, не менш важливі
речі.Речі, на яких постійно зосереджується
погляд – чи то йдеш ти на роботу, або в магазин, чи просто гуляєш з сім’єю вулицями
рідного міста, або ж відпочиваєш з друзями
на березі озера, чи збираєш гриби у лісі.
Погодьтесь, значно приємніше бачити прибрані дороги та тротуари, доглянуті
зелені насадження вздовж вулиць, красиві
охайні паркани та будівлі, чистий та незасмічений ліс, чи берег водойми. Саме тому
контроль над побутовою сферою життя європейців в рази більший ніж в Україні, як
і ступінь особистої моральної та матеріальної відповідальності. Як то кажуть: «чисто
не там де прибирають, а там де не смітять».
Навряд чи пересічному європейцю прийде
на думкукинути порожню обгортку від морозива у сусідський газон повз дороги, або

жбурнути пляшку від пива в кущ бузку, що
на весні так тішить око, або залишити недопалок на пішохідній доріжці чи на проїжджій частині, замість того, щоб донести його
та викинути у смітник.
Окрім того, що європейці високо цінять
труд комунальників, – що зумовлене не тільки високими штрафами, а й загальним шанобливим відношенням до чужої праці. Тобто якщо ти не поважаєш результати роботи
ближнього свого, то саме таке ж ставлення, з
боку оточуючих може бути і до тебе. Місцеві
мешканці із задоволенням прикрашаютьприбудинкову територію квітами та кущами,
що розпускаються в різний час, створюючи
ефект постійного цвітіння, так і справжніми
скульптурними композиціями, підіймаючи
настрій оточуючим. Нерідко проводяться
конкурси серед домогосподарств або, навіть,
серед різних вулиць. Переможці тішаться не
тільки результатами власної праці, а й отримують різні корисні призи.
Індивідуальний благоустрій – це не єдине
чим можуть похизуватися наші західні сусіди.
Особливо популярним серед мешканців невеличких міст та сіл є проведення толок. У
вихідні дні мешканці збираються гуртом на
наводять лад на території свого населеного пункту. Зазвичай ця ініціатива активно
підтримується місцевою владою, яка допомагає як фізичною силою власних працівників, так і технікою та приладдям. Звісно
люди не однакові, не всі мають рівні фізичні
можливості. Тому ті хто не в змозі фізично
навантажуватись частують інших охочих до
праці домашнім печивом, бутербродами та
гарячими напоями. Такі заходи завжди відбуваються в дружній приємній атмосфері
– люди не тільки роблять суспільно-корисну справу, але й знайомляться, спілкуються, складають спільні плани на майбутнє.
По закінченню, на працьовитих односельчан чекає розважальна програма від місцевої
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ело Бобрицямає свою унікальну історію. Є люди, які,
зібравши її по крупицях,
відтворили в книжках, щоб
ця історія не загубилась, і
щоб кожен мав можливість дізнатись про неї, й передати нащадкам. Такими, є книги наших
односельців «Безсмертна частка України – маленька Бобриця
моя!» Л. Грекової та М. Ковальчука та «Роде мій красний» М.
Ковальчука. І є люди, які просто
жили в цій історії, в тій Бобриці, що для нас зараз є далеким
минулим. Таких людей залишилось зовсім небагато, тому й настільки цінні їх спогади...
Галина Костівна Ковальчук,
92-річна жителька Бобриці, погодилась поділитись спогадами
про минуле. Це інтерв’ю не має
визначеної теми – простоспроба уявить, як жилося в Бобриці
майже століття тому.
— Галино Костівно, перше,
що хочу сказати – аж ніяк
на 92 роки не виглядаєте!
Сподіваюсь, розкажете піз-

ніше свій секрет... Знаю,
ваш рід йде від старовинного бобрицького роду Ігнатенків, що одними з перших
заселились в цій місцевості, та засновали Бобрицю.
Скажіть, як ви згадуєте
своє дитинство – важким
воно було чи радісним? Що
робили, чим займались?
— Не було важким... Були
живі батьки, баба та дід –
поки діда в тридцяті роки не
розкулачила радянська влада.
Тоді й помер він, не переживши цього... Збиралися ми дітьми на вулиці, гралися. Дітей
чимало тоді було, не те, що зараз – по одній-дві дитинки...
Гуляли багато, корови пасли –
корова в кожному дворі була. У
33-му пішла в нашу бобрицьку
школу – її як раз у ті роки побудували.
— Які ваші спогади про
школу?
— Школа була 7-річної освіти. Учнів багато – по 16-18 у кожному класі, всього десь чоловік

зо двісті. Замість центрального опалення були груби, але їх
рідко топили: пам’ятаю, дуже
холодно було в школі взимку,
верхній одяг не знімали, і руки
мерзли так, що чорнильницею
важко було користуватись, всі
пальці в чорнилах були...
— А скільки вчителів було в
школі?
— В молодших класах по одній вчительці, а в старших – кожен вчитель на свій предмет – як
і зараз. Я пам’ятаю цих вчителів: в
першому класі приходив вчитель
з Музич – Володимир Михайлович, перебирався до нас через Ірпінь по мостику. А вже в п’ятому
– пам’ятаю Віру Пилипівну, що
німецьку викладала, Прокіп Вікторович, в минулому священник – викладав українську мову
та літературу, Галина Францівна
– ботаніку, Натан Абрамович –
математику, Олена Лукічна – директор школи – історію...
— Неймовірно! Маєте чудову пам’ять, Галина Костівна. Я зараз не згадаю

стільки своїх вчителів, як
ви... Чи з задоволенням ходили до школи, чи — як зараз діти – більшістю примусово?
Галина Костівна киває головою на правнучку Улянку, що
все тулиться до прабабусі:
— Яке там «примусово»! Ви
б бачили, з яким задоволенням
ось ця дитина до школи ходить!
А я ходила, тому що треба було —
батько строгий був щодо навчання... В восьмий клас пішла я до
білогородської школи – аж тут
і війна почалась. Пам’ятаю той
день: встала рано, бо треба було
корову пасти, чую – щось гримить. А мати моя сидить, картоплю чистить, та й каже мені – ві-

йна почалась... Бомбили тоді
від Горенич і аж до Святошина,
чутно гарно було той грім.
— Які були ті перші дні
війни?
— Люди були дуже стривожені. За декілька тижнів з’явились
наші воєнні. Копали в Білогородці канави, робили окопи. В нашому селі нічого такого не робили,
лише в кінці села мінували поле.
Бобричани робили схованки –
щоб рятуватись від бомб та куль
- кожен біля своєї хати. Копали
ями та обкладали дерев’яними
колодками. Пам’ятаю, як зовсім
близько розірвався снаряд, й сусідка, що жила напроти, бігла до
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ТЕМА НОМЕРА

ІНТЕРВ’Ю З АРХІТЕКТОРОМ
Олександр Столовий — архітектор який працював над розробленням проекту
центральної площі села та новим генеральним планом території Бобриці.
Саме він почув побажання мешканців та створив сучасний суспільний простір
для кожного з нас

Давайте згадаємо ваше
перше знайомство з Боб
рицею.
—
З
Бобрицею
мене
пов’язують довгі та теплі відносини. Назавжди запам’ятаю
фразу, яку почув при першій зустрічі: «Допоможіть зробити
наше село сучасним». Це мене
вразило, адже на той час це ще
не було поширено — хіпстерурбанізм, джентрифікація (та
інші запозичені слова).Для себе
ми ставили одну важливу ціль,
яку хотіли донести до мешканців Бобриці. Село – це не лише
будинок та присадибна ділянка.
Село — це суспільній простір для проведення спільного часу, який потребуєне мен-

шої культури відношення,ніж
власна домівка. Несподівана зустріч на вулиці, розмова за філіжанкою кави на терасі кафе,
щосуботній ярмарок, вертепуванняна Різдво — всі ці сюжети
відбуваються майже в кожному
селі України. Але якщо суспільний простір «загострений» саме
під це, то рівень зацікавленості
та позитивного враження буде
потроєно. З’явиться бажання
проводити час по-за межами
власного паркану.
«ВРАЖЕННЯ —
ТО НАШІ СПОГАДИ,
А СПОГАДИ — ТО НАША
ІСТОРІЯ.»
Вашим першим проектом є центрально площа
села, як це було?
— По перше, село це — вулиці,
бульвари, парки, сквери та набережні. Як в організмі серце, в селі
головним є центральна площа.Бо
саме на ній відбуваються головні
сільські заходи. Також навколо
ней скупчені — сільрада, школа,
дит. садок, церква, музей, кафе,
магазини. Площа — місце, яке

асоціюється тільки з нашою громадою та є абсолютно автентичне.
Саме такою ми побачили площу
на місці простору захаращеного
чагарниками, безпосередньо поруч зі вже існуючою церквою.
По друге, нова площа — то
є акупунктурна терапія, що
активізує простір навколо. Наразі мене дуже тішить, що фес
тивалі, ярмарки та сільські свята вже відбуваються на площі.
Як виникла дизайн-ідея
площі?
— Сама дизайн-ідея площі
народилася під час колаборації
з митцями, які запропонували
орнамент набраний з головного символу села — бобра. Якщо
з рівня зросту людини картинка
сприймається фрагментовано, то
в майбутньому з другого-третього
поверху громадської забудови навколо площі мешканці зможуть
осягнути весь малюнок. На перехресті двох гранітних смуг, що
проходять через площу, щороку
встановлюють новорічну ялинку.
Згідно задуму, там в перспективі
має з’явитись монумент. Образ, що
символізуватиме гордість, славу та
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нашої схованки, рятуючись – по
дитині на кожній руці. Страшне
діло – та війна...
А потім прийшли німці.
Пам’ятаю першого – високий,
гарний, на коні під’їхав до нас,
дітей, та й розпитував, чи нема
в селі «красних». Він був один,
розмовляв по-російські – видно,
був перекладачем у них або перемовником. А вже зовсім скоро
прийшли до села німецькі війська – і всіх бобричан вигнали з
села. Все село, до єдиної душі, з
дітьми та старими, повозками,
худобою, «жечами» та всім, що
змогли взяти – йшли у напрямку Княжичів, через Ірпінь перейшовши по мосту. Дійшли до
поля – по одну сторону Музичі,
по другу – Новосілки.Там був яр,
лугове заболочене місце, і в кінці
нього стояв величезний сарай з
піччю, де виробляли цеглу. Ось
в цій печі ми, діти, і спали, а дорослі та худоба – просто в са-

раї... Поробили пічечки, щоб їжу
якось можна було приготувати
– так і перебули там. Чули, як на
Бобрицю стріляли із-за Горбовичів та із-за Луків – звідти снаряди летіли...
— Дійсно, у страшні часи ви
жили. Бачите, і у нас зараз
війна, і так само могло все
в Бобриці повторитись –
але ж не відчуваємо її тут,
бо стримують цю війну з
Росією наші війська на сході... Скажіть, оті скрутні
часи поєднували людей чи
роз’єднували? Чи було тоді,
як зараз — люди відсторонені один від одного парканами, та й рідко спілкуються
між собою...
— Ні, тоді так не відгород
жувалися. Разом мусили бути
– бо разом на колгоспних полях
працювали. А свята кожен в своєму домі святкував, такого, щоб
загальне свято або гуляння на все
село – ні, не пам’ятаю... Хіба що
весілля...

— Доречі, про весілля...
Хотіла вас попитати
про давнішні бобрицькі
звичаї та прийняті правила. Що було по-іншому?
Як, наприклад, тоді одружувались? Чула від
бабусі, що раніше часто батьки обирали пару
для своєї дитини. Чи це
правда?
— В мене саме так і було, —
всміхається моя співрозмовниця. – Одружили мене батьки, не
питаючи. Пам’ятаю, мати прийшла до мене і просто сказала:
сьогодні, Галю, прийдуть тебе
сватати...
— Неймовірно! А хіба не
можна
було
відмовитись?
— Не можна — бо куди підеш? Хата ж одна, батьківська...
Батько вирішив, що так буде
добре – Андрій мій жив майже
поруч — город, хата... І я теж
подобалась майбутньому свекру – то ж і одружили нас. По

шану села, можливо саме бобер.Це
має статися на конкурсній основі,
щоб суспільна рада обрала кращу
пропозицію до якої буде готова.
Деяких бобричан бентежать розміри вело
доріжки.
Так, наразі, невелика частина
велосипедної доріжки від сільради до площі виглядає надумано.
Але будьте певні, це лише перша
ластівка розвитку вашого села до
рівня, коли переміщення селом
буде рівноцінним для — автомобілістів, велосипедистів й пішоходів. Нам було важливо задати
відповідний напрямок з самого
початку.
Як ви вписали площу в існуючу територію?
Місце є унікальним та це
окрема історія. Ми вважаємо,
що лише скрупульозне вивчення всіх деталей заднього плану
дає неймовірний результат. Інколи дрібниця є поштовхом до
цілої дизайн-ідеї, коли культурні особливості суспільства, постають у вигляді архітектурних

вісімнадцять-дев’ятнадцять
років тоді нам було...
— Зараз важко таке уявить... Прочитала у книжці нашої бобричанки Людмили Грекової «Маленька
частка України, кохана
Бобриця моя», що імена дітям теж давали не самі
батьки, а священник в
церкві, ось цитата: «...імена давав дітям під час хрещення священик – йому ніхто не смів перечити. Тому
в одній сім’ї могло буть
три Христі, або два Івана...» (с. 14) Дійсно, люди зараз живуть набагато вільніше. А як взагалі тоді було
з церквою? Її ж забороняли
в радянські часи?
— Так, церкву забороняла
радянська влада, але, не дивлячись на це, Покрову та Пасху завжди люди відзначали. В
Бобриці своєї церкви не було,
тому ходили в Луку до старого
батюшки, якщо, дійсно, дитину
треба було похрестить.
— А яка природа була в
Бобриці? Чи сильно змі
нилась?
— Було багато луків, гайків,
зелені. Дома будували з дерева,
не з глини. Стояли вони рідень-

рішень. Наприклад, під час розробки центральної площі ми дізнались, що церква в православ’ї
обов’язково потребує паркан, на
відміну від католицької.
Місце є унікальним та це
окрема історія. Ми вважаємо,
що лише скрупульозне вивчення
всіх деталей заднього плану дає
неймовірний результат. Інколи
дрібниця є поштовхом до цілої
дизайн-ідеї, коли культурні особливості суспільства, постають
у вигляді архітектурних рішень.
Наприклад, під час розробки
центральної площі, ми хотіли
відкрити територію та поєднати площу з церквою. Але дізнались, що церква в православ’ї
обов’язково потребує паркан, на
відміну від католицької.
Наразі ми певні, що вже
збудована центральна площа
села стане поштовхом для розвитку території навколо та села
загалом. Стане намистинкою в
наборі бобрицьких прекрасних
коралів.
Олена Палій, активна
жителька с.Бобриця

ко, чимало землі пустувало.
Наприклад, там, де зараз у нас
ліс – був просто забур’янений
пустир. Люди рили там кагаки – ями для зберігання картоплі. А після війни там стали вже
ліс насаджувати. Також дуже
змінився Городок – так називали місце, де зараз в’їзд в село, з
боку Ірпеня. Раніше там пристань
була, «лод’ї» з Києва припливали по річці. Мій дід Федось теж
плавав, у нього і лодка, і човен
був. Як Ірпінь, бува, розіллється – то аж від Луки до Бобриці!
В давнину сам Князь приїжджав
сюди берегом на коні з Києва – бо були в цьому Городку князівські склади.
У наступному номері
— друга частина інтерв’ю
з Галиною Костівною Ковальчук; ви зможете дізнатись про те, як змінювалась наша Бобриця, про
страви, які колись давно
готували бобричани і навіть записати рецепт
однієї з них. А також – секрет «вічної молодості»
та що Галина Костівна
вважає головним в житті.
Катерина Котлярська,
активна жителька с.Бобриця
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ЗУСТРІЧ ІЗ ЛІКАРЕМ
17 березня в актовій залі будинку культури Бобриці відбулась
зустріч-лекція з лікарем Любов’ю Кащук. Любов Олександрівна
розповіла про основні чинники здоров’я. Особливу увагу було
приділено шкоді від спалення сміття та листя

Л

ікар розпочав з того, що лише
10% нашого здоров’я залежить
від лікарів, а 90% — від нас самих.
Бо хворіємо по більшості від ліні,
безрозсудності та неправильного
способу життя, помалу вбиваючи самих
себе, – це слова видатного хірурга Миколи Амосова.
Любов Олександрівна, зупинилась
на неприпустимості спалювання сміття,
листя, городніх залишків та обробленої
хімікатами (лаками, фарбами) деревини.
На жаль, люди мають шкідливу звичку
спалювати все непотрібне навесні та во-

сени. Це призводить до потрапляння в
повітря, отруйних газів та окислів, присутніх в димі.Саме цей дим від дворових
вогнищ, несе загрозу здоров’ю людей.
Діти, люди похилого віку та ті, хто мають хронічні захворювання – найперші
жертви отруйного повітря. Слід пам’ятати
про це, вирішуючи, яким чином позбутися зайвої рослинної сировини або непотрібних речей.Астма, недокрів’я (особливо у дітей), загострення захворювань серця та легень, онкологічні захворювання
та лейкемія – ось неповний перелік можливих хвороб. Ризик виникнення, яких в
десятки разів підвищує вдихання повітря
з димом від дворових вогнищ.
Також Любов Олександрівна відповіла на особисті запитання односельців
та надала поради людям похилого віку,
оскільки присутні на заході бобричани
були в основному саме такої вікової категорії. Лікарка намагалась переконати
односельців не позбуватись всього зайвого, накопиченого за зиму, шляхом
спалювання, щоб не завдавати шкоди
ані собі, ані іншим людям.

Сміття, непотрібні речі та меблі є
можливість здавати через КП або спеціальні служби. В результаті це вийде
дешевше, ніж ліки, які потім доведеться купувати.З листя, подрібнених гілок
та городньої сировини робити компост.
Чисте дерево (необроблене хімікатами)
добре просушувати перед спалюванням,
тоді воно згорить швидко та майже без
диму.
При виявленні паліїв – просити загасити вогонь та позбутися сировини
цивілізованим шляхом. У разі потреби –

викликати поліцію. Спалювання багаття
заборонено Законами України «Про охорону атмосферного повітря», ст.. 16 та
22, Кодексу України про адміністративні
порушення «Самовільне випалювання
сухої рослинності або її залишків», ст.
77-1, ст. 152 та 82 КУпАП, ст. 50 Конституції України, п. 4.4.10 Правила Благоустрою і утримання території с. Бобриця.
Боротися за своє здоров’я та здоров’я
своїх дітей — право та обов’язок кожної
свідомої людини!

Знайомство з бобрицькими
ярмаркарями

Н

а філіжанку кави зі смачним
традиційним німецьким баумкухеном запросила нас бобрицька родина, яка в минулому році створила пекарню
«Tutgut».Це україно-німецька пекарня, з якою Бобричани та гості
села вперше познайомились на
Бобрицькомуярмарку у 2018-му.
Тоді Денні та Ксенія вразили новинкою, запропонувавши скуштувати дерево-пиріг. Баумкухен,
той самий традиційний смаколик німців. Але про нього трохи
пізніше. Давайте ближче знайомитись власне з пекарями.
Ксеніє, звісно, нашим читачам дуже цікаво, як Ви
познайомились зі своїм чоловіком. Це сталось в Ні
меччині?
— Якраз таки ні, — посміхається Ксенія. – Коли я навчалась
в університеті, Денні приїхав
працювати в ньому за програмою академічних обмінів з Німеччиною. Познайомилися в
гуртках, дискусіях, семінарах.
Почали зустрічатись, згодом
одружились.
А коли переїхали до Бобриці та звідки?
— До Бобриці переїхали у
2012 році, коли синові ще не
було й року. До цього ми жили
в Києві, на Печерську.

Чому вирішили створити пекарню. Як все почи
налось?
— Почалось з любові до процесу випічки та для приймання
гостей в затишній атмосфері. Потім пройшли професійні курси й
стали пробувати пекти різноманітні якісні, незвичні та смачні
вироби. Пекли хліб для родин з
садочка, в який ходив наш син.
Бобрицький ярмарок дуже допоміг вийти в люди, відчути «кайф»
від безпосереднього контакту з
дегустаторами. Уперше втілилась моя мрія — випекти багато
різних пирогів та пригостити
ними велику кількість людей!
А який у вас асортимент
продукції?
— Ми поступово будуємо свою пекарню за власними
уявленнями.З асортиментом ще
не визначились, через різноманіття можливостей. Але хліб з подової печі, різноманітні пироги
та піци обов›язково будуть. Ми
вирішиливипікати
справжній
артизанський хліб, який передбачає розвиток поживних та
смакових властивостей хліба протягом довготривалого (не менше
доби) процесу ферментації. Він
суттєво відрізняється від фабричного «швидкого хлібу» з великим
вмістом дріжджів, розпушувачів,
стабілізаторів тат.і. За добу закваска не лише розкриває увесь
смак зерна, але й покращує його
засвоювання організмом. На додаток, правильно пропечений
на камені хліб довго зберігається
завдяки своїй хрусткій скоринці,
й при цьому навіть розвиває ще
більше смаку. Тому, коли передаємо у чиїсь руки готовий хліб,
отримаємо глибоке задоволення
від своєї праці!
Локація пекарні. Чи можна замовляти в Бобриці
доставку
випічки/хліба/

тістечок тощо. Або де
можна забрати місцевим
жителям?
Tutgut-пекарня відкриється у Петровському кварталі,
утім багато чого для себе та
друзів наразі печемо вдома. Побачивши, що люди в Бобриці
цінують добрий хліб та відкриті
для нових смаків, ми вирішили
пропонувати хліб сусідам. Наразі
замовили більшу піч, у якій зможемо випекти одразу багато! Для
початку, можемо запропонувати
самовивіз у нас в садовому товаристві «Стимул», або доставку
в центр села біля скверу раз на
тиждень. Дивлячись від попиту,
шукатимемо місце для продажу.
Розкажіть, будь ласка, що
таке баумкухен і з чим його
їдять)
— Це дерево-пиріг, традиційний вид здобної випічки, яким у
Німеччині перевіряють майстерність пекаря. Адже його виготовлення вимагає неабиякої вправності, ну а смак вимагає добірних інгредієнтів. Виник він при
королівському дворі й до сьогодні вважається атрибутом свят та
урочистих нагод. Прошарки тіста нарощують поступово, утворюючи візерунок зрізу стовбура
дерева; у кожному прошарку

зберігається максимум смаку,
адже пекарям відомо, що смак
знаходиться у скоринці, а тут їх
аж 12!
Це дійсно кропітка ро
бота. Треба до Вас на
майстер-клас
напроситись. Подумайте про такий захід – охочих серед наших читачів буде чимало.
— Я вже давно про це
думаю. Дуже хочу організувати щось такого плану в
селі. Тож щойно будемо гото-

ві – дамо знати. Слідкуйте за
новинами у Facebook, газеті
та на дошках оголошень, —
поділилась з нами планами
Ксенія.
Які плани на майбутнє?
Коли очікувати відкриття
пекарні в Бобриці?
— Поки нічого сказати
не можу. Ділитимусь інформацією на сторінці у Facebook.
Автор: Олена Палій

ВАКАНСІЇ В БОБРИЦІ
Незабаром в селі Бобриця (Києво-Святошинський район)
відкриється новий гостьовий будинок для «зеленого» туризму та відпочинку.
В нас є для вас наступні вакансії:







САДІВНИК;
КУХАР;
ПОКОЇВКИ;
ОХОРОНЦІ;
АДМІНІСТРАТОР

Детальна інформація та запис на співбесіду
за телефоном (063) 917-10-78 (Олена)
або електронною поштою: novunar@gmail.com.
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Восени в Бобриці відбулася прем’єра
захопливої спортивної дисципліни – ЕквіТрейл!
Запах ранкового лісу, шурхіт листя,
супровід різноголосого хору пташок...
Швидкість… Вітер в обличчя... Втоми немає, лише азарт. І невблаганний зворотній
відлік на годиннику. Азимут на 30 градусів.
Десь поміж цих дерев має бути Відмітка –
цифровий код на листі паперу, схований
від необізнаного ока пересічного туриста.
Минулого року Всеукраїнська федерація кінноспортивного туризму запустила
новий, надзвичайно драйвовий формат,
який об’єднав шукачів пригод на конях,
велосипедах та своїх двох. Результат перевершив очікування: те що почалося з ідеї,
з простого експерименту зробити своє дозвілля не лише цікавим, але й корисним,
переросло в справжній тренд.
Отже, по порядку. Що таке Рогейн? Це
вид спорту родом з Австралії, який поєднує стратегію, тактику, навігацію пересіченою місцевістю та фізичну витривалість.
Іншими словами, це різновид спортивного

орієнтування, який має певні особливості.
ЕквіТрейл-Рогейн, або Еквірогейн, як ми
його називаємо, є похідною дисципліною
від класичного Рогейну за дещо спрощеними правилами. Існують тригодинні,
шестигодинні, дев’ятигодинні та добові
гонки.
Основна мета: за обмежений час «взяти» якомога більше Відміток. Тобто знайти
їх за допомогою карти і сфотографувати
як доказ. При цьому, українськими правилами дозволяється користуватись будьякими засобами геолокації. Відмітки мають різну «вартість», залежно від відстані
та складності розташування, а взяти їх всі
– практично неможливо за відведений час,
отже, тактика – важлива складова успіху.
Як відбуваються змагання? Ви реєструєтесь онлайн та приходите у Штаб в зазначений день і час. За годину до старту
розміщено велику паперову мапу зі вказаними Відмітками, їх номерами та вартістю
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влади. Тут вже на що вистачить фантазії –
чи то концерт, чи танці, ну звісно накриті
столи зі смаколиками та інші елементи розважальної програми.
Якщо піти ще далі, то можна відзначити такий чудовий соціальний проект як
«EntenteFloraleEurope». Це конкурс для міст
та сіл, який був заснований в далекому 1975
році спочатку між Великобританією та Францією. На сьогодні існує вже одинадцять країн
членів конкурсу, їх кількість постійно зростає.
Кожна країна висуває обране місто та село.
Місто та село відвідує журі і проводиться
оцінка. Звичайно, це значно ширший проект
ніж індивідуальний благоустрій та суспільні
толоки. Міста та села оцінюються за великою
кількістю параметрів, серед яких: просторова
інфраструктура, зелена інфраструктура, екологічна обстановка (повітря, ґрунт, вода, відходи), пейзаж, флора і фауна, парки та дитячі
майданчики, дії добровольчих органів і співпраця між муніципалітетом та громадянами,
туризм та відпочинок та інші.
Досконалості немає меж! І нам є чого
прагнути і до чого тягнутися. Але нам потрібно чітко зрозуміти, що порятунок утопаючого, в першу чергу, справа рук самого утопаючого. Ми з Вами живемо в чудовому «Казковому Селі Бобриця». І тільки від нас залежить
чи буде ця гучна назва відповідати дійсності…
Так що ж можливо зробити? Проблем
так багато, а нас так мало, і часу у нас немає,
і є справи поважливіше… Як говорять мудрі
люди, коли хочеш зробити велику справу,
але вона здається неосяжною та занадто
об’ємною щоб все охопити разом, потрібно

почати з «кутка», з чогось маленького, на
що точно вистачить сил та наснаги. І як показує практика, зробивши маленький крок
вже дуже важко зупинитися – ноги самі
понесуть, а руки самі будуть робити. А головне – це те, що не потрібно робити все і
відразу, не потрібно робити все самотужки,
якщо легше, скорше і веселіше гуртом. Просто потрібно почати.
Бобрицька сільська рада, як і будь-яка
інша влада, не є ідеальною. Але ті справи, що
робляться, ті починання, що запроваджуються кажуть про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. І не можна «усіх собак» вішати на владу. Треба спитати себе: «А що саме я
можу зробити для свого села, для місця куди
я повертаюся до дому, де проводжу дозвілля,
де зростають мої діти, де живуть мої батьки?
Що я можу зробити для своєї маленької
батьківщини?
А можна заключити договір на благоустрій місць загального користування з комунальним підприємством «Бобриця», що
залучить до бюджету додаткові кошти, які
підуть на оплату праці робітників, що призведе до збільшення їх кількості та якості їх
роботи. Бо хто бажає працювати задарма?
Можна сортувати сміття. Бо несортоване сміття, зазвичай, відвозиться на сміттєзвалище, яке, по-перше, знаходиться далеко,
і коштує це дорого, по-друге сміттєзвалища,
взагалі як явище, погіршують екологічну
атмосферу країни в цілому. А ось сортоване
сміття вже можна продавати на переробні підприємства, залучаючи нові кошти та
зберігаючи природне середовище. До речі,
пакети для сортування безкоштовні, і можна
навіть заощадити.
Адреса редакції:
вул. Шкільна, 17, с. Бобриця, КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл.,
08142; тел.: +38 (04598) 5-83-60
e-mail: bobritsya@gmail.com
web: www.bobrytsya.kiev.ua

у балах. Вам видається така ж само мапа,
але порожня, на яку ви власноруч переносите КП. Маршрут і порядок взяття Відміток кожен учасник планує самостійно. Від
точності ваших креслень та обраної тактики гонитви залежить те, наскільки довго
ви блукатимете запашним лісом в пошуках
пригод, адже, народна мудрість, що віщувала: «За дурною головою і ногам горе»,
була саме про Рогейн. Велосипедистам
варто зосередитись на далеких КП, до яких
можна дістатися асфальтом. Тут вони мають беззаперечну перевагу перед кіннотою
та пішими шукачами екстриму, які, скоріше за все, зроблять акцент на кількість, а
не на бали. Беззаперечна перевага кінноти
полягає в тому, що кінь завжди знайде дорогу додому, а відтак ви не заблукаєте. Так,
чи інакше, ви маєте повернутися на фініш
не пізніше зазначеного часу і надати фото
докази того, що ви побували на КП: у кадрі має бути відмітка і якась ваша характерна особливість (частина велосипеда,

вухо коня, рукавичка тощо). Судді рахують
лише кількість набраних балів.
Восени в Бобриці вже відбулася
прем’єра цієї захопливої спортивної дисципліни. До нас приїхали учасники з різних частин Київської області, в кінному
класі виграв бобричанин Ярослав Безверхий на жеребці Іліс. Змагалися загалом у
кількох класах дистанцій: кінний, вело, піший. Щоб зробити дистанцію цікавою, ми
запросили спеціаліста-орієнтувальника з
Тетеріву Костянтина Борисова. На фініші,
окрім призів від нашого спонсора магазину Хеппі Хорс, на стомлених учасників чекала смачнюча рибна юшка.
В Бобриці навесні 2019 року планується змагання з Рогейну не лише у індивідуальних класах, але й сімейних та дитячих
заліках. Приєднуйтесь!

Потрібно не палити сухостій. Бо хто
бажає дихати продуктами горіння, які призводять до низки захворювань дихальної та
серцево-судинної системи, крім того «вбиваючи» верхній родючий шар ґрунту, оголюючи землю для різного роду шкідників
та наражаючи себе та своїх сусідів на ризик
пожежі. А, натомість, компостувати опале
листя та суху траву, отримуючи корисне
для рослин цілком органічне добриво.
Можна вийти за свій паркан та прибрати
весь той бруд, що було накидано деякими,
не дуже свідомими, представниками людства. Бо психологія людини така, що де вже
брудно, і лежить сміття, там «ще трошки» не
заважатиме, а де чисто і прибрано, туди і смітити якось соромно.
Можна посадити за парканом квіти і
кущі, зробити цікаві інсталяції, прикрасити
та привести до ладу сам паркан. Це не тільки красиво і охайно, це може виявитися ще
й корисно. За підтримкиБобрицької сільської ради та Бобрицького сільського благодійного фонду «Розвиток та благоустрій»

оголошено конкурс серед домогосподарств з
благоустрою фасадної присадибної ділянки.
Всі бажаючи мають можливість зареєструватися на участь в приміщенні Бобрицької
сільської ради або в групі на Фейсбуці. Серед
номінацій:
— Найкраща присадибна ділянка;
— Найкращий благоустрій вулиці;
Можна зібратися із сусідами на толоку та
прибрати прилеглу територію: свою вулицю,
ліс поруч з вами чи озеро. Бо це полегшить
труд комунальників та зробить ваш відпочинок на природі приємнішим. Перелік дат
загально-сільських толок можна знайти на
сторінці загальнодоступної групи в Фейсбуці «Казкове Село Бобриця».
Як бачите зробити можна багато маленьких справ, що, стануть однією великою та спільною справою по благоустрою
нашого села.
Односельчани, долучайтесь.
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