17. marca 2012
Prvá tohtoročná brigáda na Bahnách
Oficiálny článok v médiách
Dobrovoľníci z KST Kamarát a Klubu Stromu života v Partizánskom využili pekné jarné počasie
„poslednej zimnej„ soboty 17. marca na prvú tohtoročnú brigádu na náučnom chodníku Bielické
Bahná. Po zime šmirgľovali a potom natierali lavičky, mostíky a informačné tabule proti vlhkosti.
Muži prekliesnili novú trasu chodníka tak, aby sa nemuselo prekračovať potrubie, ktoré je
majetkom súkromníka na mestskom pozemku a je odstrašujúcim príkladom estetizácie tohto
vzácneho územia (zelení aktivisti sú v tomto smere bezradní). Najväčším počinom onoho dňa bolo
vylovenie obrovskej pneumatiky z dna jazierka. Zhotovovali sa bezpečnejšie dočasné premostenia a
zlikvidovala sa diera v plote, ktorou na Bahná chodili vyhladnuté kozy zo susedného súkromného
pozemku a devastovali mladé kríky...
Ak aj vy chcete pomôcť zveľaďovať toto vzácne územie európskeho významu, máte na to
príležitosť v sobotu 31. marca od 9. do 13. hodiny. Budú sa osádzať dva nové mostíky a natierať tie
z minulého roka. Večer toho istého dňa vás kamaráti a stromáci pozývajú na akciu v ich réžii –
HODINA PRE ZEM. A ak vám ostane ešte síl, môžete spolu s nimi prísť zbierať žaby na Kolačno...
Alena Borszéková
Neoficiálne
Boli sme len (až?) štrnásti. Panboh zaplať aspoň zato. Úlohou číslo jedna bolo motorovou pílou
prekliesniť nový úsek vedľa toho otrasného potrubia. Už v minulom roku boli viaceré pripomienky
zo strany učiteliek materských škôl, či zo strany seniorov, ťažšie chodiacich, že je pre nich problém
prekračovať odporné a špinavými igelitmi a kobercami obalené potrubie. Je majetkom súkromníka
a špatí túto lokalitu až hrôza! Hoci Bahná patria mestu, nikoho z vedenia nezaujíma, že potrubie
priam odstrašuje návštevníkov. Ako sem môžeme potom pozývať na prechádzky kúpeľných hostí?
Chválime sa, že ich bolo v minulom roku desiattky tisíc... Mestu nezáleží na tejto vzácnej zelenej
oáze uprostred ciest, železnice a domov. A ja s ostatnými turistami stromákmi nechceme bojovať s
veternými mlynmi. O postoji mesta k našej aktivite (okrem toho, že poslanci schválili Zurabovovi
prenájom pozemku pod čerpačkou) svedčí aj fakt, že do polovice mája (keď tieto riadky píšem) sme
nedostali od majiteľa Bahien – mesta povolenie, že tam môžeme pokračovať v realizácii projektu
Zachráňme Bielické Bahná. Povolenie sme mali len na rok 2011. Kým žiadosť sme poslali v januári
2012, dodnes nebola zodpovedná pracovníčka MsÚ Anna Csollárová (naša krstná mama Klubu
stromu života Sova) schopná potvrdenie nám vystaviť. Napriek mnohým urgenciám...
Ale poďme k brigáde.... Naozaj neviem triezvo posúdiť, či j 14 brigádnikov veľa alebo málo.
Potešila každá účasť. Obzvlášť si vážim nadšenie Mirka Kohúta. Kým mládež a ženy natierali
drevené prvky náučného chodníka, chlapi kliesnili úsek od náletovej dreviny. Som rad, že som ich
nahovorila ja na vytiahnutie obrovskej pneumatiky z traktora, ktorá hyzdila veľké jazierko. Bolo to
moje prvé veľké prianie, keď sme sa do projektu pustili. Väčšina tvrdila, že to sa už nedá, lebo je to
už vraj obrastené koreňmi a tak...Aspoň to skúsime – hovorím. Vladko ako jediný v gumákoch
preskočil na pneumatiku a zašprajcoval to nej hrubý konár. A lanom z auta začali ťahať šiesti
chlapi. Keď sa pneumatika pohla, kričala som od radosti...
Na chvíľu nás prišiel pozrieť aj poslanec MsZ Erich Dvonč. Je tu vraj na Bahnách po prvýkrát. No,
pekne, Bieličanec.... No, čo už. Ani primátor tu ešte nebol. A veru, mnohí Bieličania ani nevedia, čo
to tu je, o čo sa tu snažíme...
Ala

