6. augusta 2011
ĎALŠIA BRIGÁDA NA BAHNÁCH
Oficiálny článok v médiách:
Dobrovoľníci sprístupnili ďalšiu časť náučného chodníka
Začiatkom mája tohto roku sa na Bielických Bahnách otvoril nový náučný chodník, jediný
svojho druhú v regióne. Lokalita je zaradená do národného zoznamu území európskeho
významu najmä kvôli porastu marice pílkatej, vzácnej mokraďovej trávy. Chodník sa
vybudoval vďaka projektu Zachráňme Bielické Bahná, ktorého realizátorom bol Klub
Stromu života Sova pri KST Kamarát Partizánske. Dobrovoľníci najmä z radov stromákov –
turistov tu počas aprílových brigád osadili tri náučné tabule, dve lavičky a štyri premostenia.
Nestihlo sa však v jarnom období sprístupniť druhú časť náučného chodníka. Po dohode s
odborníkmi zo Štátnej ochrany prírody a krajiny zo Správy CHKO Ponitrie sa rozhodli v
budovaní ďalšej časti chodníka pokračovať až v auguste. Počas troch mesiacov – máj, jún a
júl totiž nechceli rušiť hniezdiace vtáky a vyvádzanie mladých.
Výzvu turistov - stromákov na brigádu 6. augusta prijali šiesti zamestnanci
Západoslovenskej energetiky, z pracoviska Veľké Bielice, vybavení vlastnými krovinorezmi
a pílou. Na brigádu určenú najmä pre mocné chlapské ruky nakoniec prišli okrem
organizátorov a „elektrikárov“ (z Brezolúp, Oslian, Skačian a Žabokriek nad Nitrou) traja
dobrovoľníci z mesta a česť Bieličanov zachraňoval poslanec Miroslav Kohút so synom
Andrejom. Bez pomoci techniky by sa druhý okruh náučného chodníka nedal sprístupniť.
Jeden krovinorez zakúpili aj stromáci z dotácie mesta a budú ho používať na stály
environmenežment – vypiľovanie nežiadúcich náletových drevín a trste najmä z porastu
marice pílkatej a na udržiavanie chodníka. Počas krátkej prestávky dobre padlo občerstvenie
aj v podobe cibuľového chleba s domácou masťou. Ďalšiu hodinu sa vykosila príjazdová
cesta, niektoré úseky už existujúceho chodníka.
Druhým brigádnickym dňom bol piatok 12. augusta, kedy sa piati dobrovoľníci rozhodli
osadiť v poradí piate premostenie, čím sa môže bezpečne prejsť celý okružný chodník. Ďalší
drevený mostík pribudol vďaka projektu, ktorý pripravil 17-ročný študent Spojenej školy v
Partizánskom, turista a stromák Marek Šútor, ktorý je zároveň aj členom Mládežníckeho
parlamentu mesta Partizánske.
Vďaka projektu Marka Šútora pribudol na Bahnách ďalší mostík... Jeho iniciatíva
vznikla na základe maloprojektového zámeru v rámci celonárodného projektu
KOMPRAX, ktorý je prostredníctvom Iuventy Bratislava financovaný Európskou úniou.
Neoficiálne...
Dátum brigády sme vedeli už dva mesiace dopredu. Po dohode s ochranármi sme do lokality
nebrali žiadne pracovné nástroje – krovinorezy ani motorové píly. Dokonca 7. mája, keď
sme náučný chodník otvárali, nám bielickí poľovníci odkázali, že nemáme robiť brigádu,
lebo vraj hniezdia bažanty... My sme však nemali na výber. A radšej sme lokalitu nerušili
motormi v máji až júli, kedy hniezdia vzácnejšie druhy vtákov, tak ako nám o tom hovorili
ornitologovia...
Projekt sme však museli zrealizovať, preto sme chodník budovali v apríli a sprístupnili

aspoň spolovice. Najviac zarastenú časť, ktorú sme v apríli pre malý počet dobrovoľníkov
nestihli preraziť a zprejazdniť, sme nechali na pokoji celé tri mesiace.
Dátum sme mali presne určený aj kvôli dobrovoľníkom – zamestnancom ZSE, z elektrárne
Veľké Bielice, ktorých môj brat Peter Belák inicioval k pomoci Bahnám. Vylepil plagáty na
pracovisku a podarilo sa mu zohnať šesť zamestnancov! To už je niečo!
A tak v sobotu ráno prišli do dobre zarastených Bahien dve ženy a šesť vyzbrojených
chlapov s dvomi krovinorezmi a dvomi motorovými pílami. Z nich jediným Bieličancom
bol však Peter Belák. Ostatní boli zo Skačian, Žabokrek, Oslian a jeden krovinorezec až z
Brezolúp.Bieličanci napriek viacnásobným výzvam cez obecný rozhlas a Tempo opäť
neprišli – iba poslanec Miroslav Kohút so synom Andrejom, ktorí to sľúbili už pri otváraní
chodníka. Okrem našich stromákov a turistov kamarátov prišli iba dvaja Partizánčania. Deti
sme nepozývali žiadne, bola to ťažká robota pre chlapov.
Základňu sme mali na líščom ostrovčeku. Brigádníci sa rozdelili na tri skupiny – jedna
elektrikárska prerážala chodník zľava, druhá elektrikárska sprava, tretia skupina našich
turistov upravovala chodník najmä od ohrady. Vladko kosil naším novým klubovým
krovinorezom porast trste medzi chránenou maricou pílkatou v nebezpečných bahnových
úsekoch. Keďže mal ako jediný gumáky, trsť musíme odtiaľ povynášať neskôr, keď si
prinesieme gumáky.
Napriek malej účasti, brigáda bola úspešná. Okolo poludnia sa vypílili náletové dreviny a
kroviny na celom úseku a tým sa sprístupnila druhá časť náučného chodníka povedľa
odvodňovacieho kanála, kde to bolo zarastené najviac, kde to bola doslova džungla. Kanál
tu dal vybudovať správca toku asi v sedemdesiatych rokoch. Poludňajšiu prestávku sme
vyplnili rozhovormi a občerstvením. Ženy Evka, Ela a Ala natierali chlieb našou domácou
masťou a cibuľou. Chutil každému. Poslednú hodinku brigády stihli obetaví dobrovoľníci
vykosiť prístupovú cestu a okolie čerpacej stanice.
My, stromáci a turisti sme ostali dlhšie a slávnostne sme si ešte raz prešli sprístupnený
okruh náučného chodníka a pochopili sme, že to nebude také ľahké udržiavať chodník
priechodný. Napriek tomu, že nám mesto dalo 150 eur na nový krovinorez pre náš klub.
Roboty je ešte ako na kostole...
Nuž, znovu musím použiť otrepanú frázu. Dali sme sa na boj, musíme bojovať! Všetko by
bolo v poriadku, len keby nás nebolo v Klube Stromu života tak málo...
ĎAKUJEME
Petrovi Belákovi, že dokázal zmobilizovať kolegov v práci
a ďakujem ostatným zamestnancom ZSE, z pracoviska Veľké Bielice:
Evke Briatkovej z Veľkých Bielic
Vilovi Kasalovi z Oslian
Jánovi Královiz Brezolúp
Petrovi Juríkovi zo Žabokriek nad Nitrou
Ľubomírovi Griačovi zo Skačian
Ele Griačovej zo Skačian
Veľkobieličanom
poslancovi MsZ Miroslavovi Kohútovi a jeho synovi Andrejovi
ale aj dvom dobrovoľníkovm Partizánčanom
Mariánovi Hrebíčkovi
Jozefovi Bridovi
a našim členom a kamarátom:

Vladkovi Dobiašovi
Ale Dobiašovej
Petrovi Borszékovi
Emilov Benkovi
Jožkovi Hruškovi
Miške Raučinovej
Tiborovi Harcegovi
aj oneskorenej Janke Rotterovej
A študentom Marekovi Šútorovi, Jankovi Valášekovi a Tomášovi Mališkovi za ochotu
osadiť 12. augusta premostenie.
Ešte raz všetkých VRELÁ VĎAKA!
Ala

