24. septembra 2011 – DEŇ DOBROVOĽNÍKOV
Oficiálny článok pre médiá:
Snahu dobrovoľníkov ničia vandali
Poslednými septembrovými dňami skončil polročný projekt Zachráňme Bielické
Bahná, ktorý iniciovali a realizovali aktivisti z Klubu Stromu života Sova pri KST
Kamarát Partizánske. Dobrovoľníci toto územie európskeho významu vyčistili od
odpadkov a vybudovali nový náučný chodník vďaka finančnej podpore Nadácie
Ekopolis. Záverečná brigáda projektu sa uskutočnila 24. septembra – v deň, keď boli
na celom Slovensku vyhlásené Dni dobrovoľníctva. Na brigádu na Bahná prišlo 13
dobrovoľníkov...
Jedna skupina dobrovoľníkov osadila informačnú tabuľu o Bahnách, financovanú tiež z
nadácie, v centre Veľkých Bielic. Po skončení betónovacích prác prišli pomáhať ostatným
do mokrade čistiť chodník od koreňov náletových drevín. Ďalšia skupina vynášala pokosenú
trstinu, ktorá ohrozuje rast vzácnej mokraďovej trávy, tak ako to určuje projektový
environmenežment podporený štátnou ochranou prírody. Stromáci a turisti z KST Kamarát
si sami sebe sľúbili, že v projekte Zachráňme Bielické Bahná budú pokračovať aj na budúci
rok a o túto vzácnu mokraď so zbytkom lužného lesa sa budú neustále starať. Chcú hľadať
možnosti financovania svojich aktivít cez rôzne projekty, ktoré budú smerovať nielen k
záchrane vzácnych porastov, ale aj k environmentálnemu vzdelávaniu detí mládeže.
Stromákov a turistov neodradilo ani smutné zistenie, že ich prácu niekto dehonestuje.
Informačné tabule, ktoré stáli nemálo peňazí, niekto poškodil. Už len otázky na záver:
Komu prekážajú realizátori projektu? Komu robí potešenie ničiť prácu dobrovoľníkov?
Nepotrebujú takíto ľudia tiež zachrániť?
Neoficiálne...
Opäť sme si naivne mysleli, že keď je rok 2011 Európskym rokom dobrovoľníctva a 24.
september bol na Slovensku vyhlásený za Deň dobrovoľníctva... naivne sme si mysleli, že
príde viac dobrovoľníkov. Žiaľ, sme predsa len naivní.
Ráno začalo úsmevne, keď stolár z Ješkovej Vsi (známa firma) namiesto do Veľkých Bielic
zaviezol drevenú tabuľu do Malých Bielic, kde ju len tak oprel (a odišiel) o bývalé
potraviny, dnes obchod s dlažbou. Vôbec mu nevadilo, že to mal byť obchod s potravinami
vo Veľkých Bieliciach. Už pred deviatou ju Vladko vyťahoval zo svojej dodávky, keď boli s
Peťom pre ňu...
V súvislosti s informačnou tabuľou sa mi žiada spomenúť všetku tú administratívu a
„ústretovosť“ kompetentných pracovníkov MsÚ, keď sme vybavovali povolenie na osadenie
tabule. Takže... Prvú žiadosť som posielala 22.2.2011 meilom kompetentnej osobe.
Telefonicky mi potvrdila, že stačí takto meilom. Po Veľkej noci 26. apríla bolo stretnutie so
zástupcami Krajského úradu ŽP z Trenčína a zo Štátnej ochrany prírody z Nitry a ďalších
zainteresovaných, vrátane nás, ohľadom Bielických Bahien. Na záver rokovania sme sa
pýtali kompetentnej osoby, ako to bude s tou tabuľou. Vraj, ona žiadnu žiadosť nedostala...
Tak som hneď na druhý deň 27. apríla aktualizovala žiadosť – vytlačila trikrát a odovzdala
v obálkach v informačnej kancelárii MsÚ aj s potvrdením pre tri kompetentné osoby MsÚ.
Keďže sa dlho neozývali, koncom júna som sa telefonicky pýtala (radšej nebudem menovať
koho): „vraj sme dostali všetky tri a keďže sme nevedeli, kto to v kompetencii... a vy ste sa

neozývali...???“ Vladko narýchlo nafotil miesta, kde by mohla eventuálne tabuľa stáť, a
znovu sme aktualizovali žiadosť a poslali. Behal okolo toho on, nakoľko ja som bola po
operácii nohy. Nič. Až v piatok 29. júla som si našla meilový odkaz, že si máme aktualizovať
žiadosť aj foto - vraj nemajú (riešila to štvrtá kompetentná osoba), lebo mestská rada
zasadá už v utorok 2. augusta... Mestská rada žiadosť odložila s tým, že mesto bude
informačnú tabuľu o náučnom chodníku riešiť komplexne – na elektronickej tabuli priamo v
centre, alebo inak. Tlmočil mi to osobne Juraj Krasula, člen MsR. Písomné vyjadrenie z
MsÚ ani z MsR sme ani v jednom prípade nedostali. Blížil sa koniec septembra a my sme
potrebovali uzavrieť projekt, ktorého súčasťou bola informačná tabuľa v hodnote vyše
dvesto eur, ktorá už bola vyrobená. Ostávalo len povolenie, kde ju osadiť. Nakoniec sme
oslovili Miroslava Kohúta, poslanca za Veľké Bielice. Hneď v ten deň rokoval s
prednostkou Dašou Jakubíkovou, na druhý deň boli obaja pozrieť miesto, kde mala byť
tabuľa osadená.
A tak sme tabuľu osádzali ráno 24. septembra (sedem mesiacov od prvej žiadosti) iba štyria
chlapi, ja som iba fotila. Napriek tomu, že MsR to dodatočne schválila až 4. októbra. Mali
sme prísľub prednostky a poslanca. Ponáhľali sme, lebo sme museli všetky tlačivá,
fotodokumentáciu (vrátane osádzania tabule) odovzdať do Ekopolisu. Poslanec Mirko
Kohút boli taký ústretový, že nám dokonca zohnal sponzorsky nielen betón, ale aj 40 eur na
benzín do krovinorezu, aby sme mohli kosiť chodníky na Bahnách a vypiľovať náletové
dreviny v poraste marice pílkatej. Za necelú hodinu mali chlapi tabuľu osadenú a ihneď sa
presúvali do Bahien. Tam už Ala mala rozdelenú robotu. Vynášala sa pokosená trsť priamo
z nebezpečnej mokrade, a krompáčom a sekerami sme vyťahovali korene náletových drevín
z chodníka, ktorý sme prerazili 6. augusta. Strašne ťažká robota. Všetci sa naozaj, ale
naozaj narobili.
Robili sme s pocitom akejsi márnosti, že aj tak to tu ľudia ničia, nevážia si to. Trochu
optimizmu nám vlial Mirko Kohút, ktorý okamžite reagoval na poškodené tabule. „Dáme
vyrobiť nové a na to plexisklo! A budeme to tak robiť, až kým to toho chrapúňa, čo nám
tabule doškriabal, neomrzí!“ A svoje slovo aj dodržal a sponzorsky dal prvú, najviac
poškodenú tabuľu vytlačiť ešte raz, u sponzora Ericha Dvonča...
PS: Omnoho smutnejšie však reagoval o dva týždne – 8. októbra (keď sme pre zlé počasie
odvolali Túlačku). Informačnú tabuľu v centre Veľkých Bielíc niekto rozbil, poškodil a
roztrhal fotky... Smutne ,presmutne sme čistili sklo okolo tabule a odnášali dvierka ku
sklenárovi a osádzali článok z novín s titulkom SNAHU DOBROVOĽNÍKOV NIČIA
VANDALI.
Za ťažkú chlapskú robotu na poslednej tohtoročnej brigáde ďakujem:
Mirkovi Kohútovi
Vladkovi Dobiašoví
Peťovi Borszéková
Mirkovi Jančichovi
Mariánovi Hrebíčkovi,
Janke Rotterovej
Ale Dobiašovej

ale aj omladine
Andrejovi Kohútovi
najmä Tiborovi Harcegovi
Petrovi Štefankovičovi
Miške Raučinovej
Dominike Krištofovej.
Ala
PS: Zažili sme maximálne prekvapenie, keď sme pri Marekovom mostíku našli veľkú
korytnačku. Nebola to však močiarna, pôvodná, ale niekto ju sem vyhodil z terária a ako
bolo vidieť, veľmi sa jej tu páči. Druhým prekvapením bol nález kameňa z nezvyčajného
materiálu v tvare vajca, ktorý som vykopala hneď pri prvom zaťatí čakanom priamo spod
jedného koreňa bazy... Mám ho vyumývaný a odložený medzi „pokladmi“, nakoľko mi
hovorili, že je to meteorit...
PS: Ala, a nielen ona, si dorezané ruky (aj keď mala dlhé rukávy) z vynášania trste z
porastu marice pílkatej liečila pár týždňov. Marián zas bude spomínať, ako sa „pokrstil“ v čižmách sa „ponoril“ do bahna...

