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Drevenica Revište, oáza pre jazdcov

BOLFOV MAJER –
centrum jazdeckej turistiky
pod Vtáčnikom

Do Lovčice-Trubína sa manželia Bolfovci presťahovali
pred niekoľkými rokmi. Prisťahovali sa z mesta, no vidiek
bol Denise už odmalička blízky.

Aj

u mňa platí, že krv nie
je voda, hovorí. Starí rodičia a rodičia gazdovali
na Krupinských lazoch,
tam som trávila každý
víkend a prázdniny. S manželom sme
sa z mesta presťahovali do domu v

Trubíne s veľkou záhradou. Do záhrady
pribudla najprv koza. Ku koze Róze sme
prikúpili kozu Žofku a začala som snívať
veľa smelých snov. Jeden sme si stihli
splniť ešte v dedine a k trom synom pribudla dcéra Dorotka. Na to ostatné už
bolo treba viac miesta pre nás i zvieratá.

Neskôr sa nám podarilo kúpiť majer na
konci dediny. S manželom sme sa dohodli, že rekonštruovať budeme radšej
pomalšie, no bez úverov. Hoci manžel
ako šikovný kachliar dokáže spraviť
všetko, boli to naivné predstavy, že o 2
– 3 roky by mohlo byť hotovo.

Deti boli malé, do gazdovania sme sa
po presťahovaní vrhli riadne zhurta,
veď kozy sa poctivo množili a bolo
ich už azda 15, k tomu sme si prikúpili kravu, mladé kone, prasce, kŕdeľ
hydiny... Raz nám chýbali peniaze, inokedy čas, energiu sme ťahali zo starých
zásob a aj motivácia začala blednúť.
Načase prehodnotiť a sústrediť sa na
jedno. Tak ostali kone.

Ako rodič aj pedagóg som sa rozhodla prioritne využívať kone pre deti.
Zdravé, aj postihnuté. Povedala som si,
že žiadne dieťa z našej stajne nevypoklonkujem (samozrejme, neraz som to
oľutovala, poznáte veľkomestské dieťa,
čo už na druhom vození si chce koňa
viesť samo a najlepšie v cvale, alebo
pubertiačku, čo u vás skôr hľadá signál
na wi-fi...). Preto radi spolupracujeme

s predškolskými aj školskými zariadeniami, vykonávame hipoterapiu, animoterapiu (naše psy, koza, kamerunská
ovečka a miniprasiatko sú ochotné za
poškrabkanie robiť deťom spoločnosť
aj celý deň). Vďaka ústretovosti mesta
Žiar nad Hronom sa môžu deti v parku Š.
Moysesa okrem trvalých zvierat takmer
každú nedeľu stretnúť aj s poníkmi či
koňmi a dokonca sa na nich povoziť.
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Dcéra Dorotka je veľkou milovníčkou koní

Text: Mgr. Zuzana Hučková, foto: Lucia Gregušová, Denisa Bolfová, Ing. arch. Michal Hučko.

Fotenie jazdeckého športu,
eventov, kampaní, portrétov,
k dispozícii ateliér s profesionálnym vybavením, na požiadanie videá v HD kvalite.
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Naše kone, ktorých momentálne máme
6, môžu zase doma vďaka ochote OÚ
a PD Lovčica-Trubín regenerovať na
krásnych pasienkoch. Tak je miesto, kde
žijeme, ideálne na oddych, rekreáciu či
turistiku. Dlhé lúky olemované horami
pod Vtáčnikom, východiskový bod na
Kremnicko, Štiavnicko, Žarnovicko a
nová diaľnica, ktorá aj Bratislavčana
donesie priamo k nám, nám veľmi pomohli v dostupnosti.
Preto pre každého, kto miluje vychádzky a túry, objavovanie nových ciest a
výhľadov na okolie, spoločné stretnutia
priateľov koní a prírody, kto rád trávi so
svojím koňom hodiny a dni a unavený
sa vracia domov, pre toho je toto pohonom pre všedné dni. Sme len malá
rodinná stajňa, žiaden vychytený ranč,
no Bolfov majer je pre nás i naše kone
príjemným domovom.
Manželia Bolfovci začali v roku 2014
spolupracovať aj so sekciou jazdeckej
turistiky pod Klubom slovenských turistov. Bolfov majer sa stal oficiálnou
jazdeckou stanicou. Časom vstúpili aj
s jazdeckým oddielom do Klubu slovenských turistov a nedávno sa stala
Denisa predsedníčkou sekcie jazdeckej
turistiky KST v regionálnej rade Žiar nad
Hronom.
„Mapujeme hlavne okolie pohoria Vtáčnik a snažíme sa sprevádzkovať oficiálne
jazdecké trasy, ktoré sa v okolí doteraz
nenachádzali,“ hovorí. Snažia sa spoločne aj s novovzniknutými jazdeckými
stanicami a ich členmi o to, aby jednotlivé trasy mohli byť oficiálne vyznačené v teréne, ale aj na mapách. Minulý
rok mapovali Ponitrie, okruh Vtáčnika,
Kremnické a Štiavnické vrchy. Cez zimu
by chceli administratívne v spolupráci
so sekciou značenia KST poschvaľovať
jednotlivé jazdecké trasy, aby im boli
pridelené evidenčné čísla, a na jar začať
so značením v teréne.

Zoznam jazdeckých staníc:
► Stajňa Handlová – Pstruháre
Vojtech Bujna: 0908 465 934
Handlová
► Farma Jantár
Rodina Svitková: 0907 349 952,
0905 645 752
Kremnické Bane
► Bolfov majer
Denisa Bolfová: 0948 058 814
Lovčica-Trubín
olfovmajer1@gmail.com
► Ranč Zlatý vrch
Lenka Búciová: 0910 275 550
Hliník nad Hronom
lenka.buciova@gmail.com

Strážcovia Bolfovho majera
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www.zivotnystyl.eu

► Ostrý Grúň - Ranč Blanc
Ján Šulva: 0905 643 010
Kollárova 185
966 77 Ostrý Grúň
skiblanc@skiblanc.sk, www.skiblanc.sk
► Drevenica Revište
Silvia Greušová: 0917 409 913
Revištské Podzámčie III./83
966 81 Žarnovica
info@drevenicareviste.sk
www.drevenicareviste.sk
► Jazdecký areál sv. Františka
Prevádzkovateľ areálu:
Peter Švaral
0917 071 860
Správca areálu: Ing. Lýdia Lukyová
0917 537 391
info@farm.sk

