25. marca 2012
Stavanie zábran na Kolačne
Oficiálny článok v médiách
Aj v tomto roku sa dobrovoľníci Klubu Stromu života pri KST Kamarát Partizánske
rozhodli pomôcť tiahnucim ropuchám v okolí rybníka na Kolačne. Popoludnie poslednej
marcovej nedele využili na postavenie zábran popri ceste vedúcej do osady Ondrášová. K
Partizánčanom sa pridali aj deti a ich rodičia z turistického krúžku vo Veľkých Uherciach
pod vedením Evy Haluškovej. Deti prisľúbili, že budú v najbližších dňoch žaby prenášať aj
cez cestu. Ak chcete pomôcť aj vy, môžete prísť k rybníku s deťmi alebo vnúčencami a
urobiť im pekné a poučné popoludnie uprostred prírody. Okrem zachránených žiab ich
potešia aj labute a kačice, neďaleko aj koníky...
Neoficiálne
V sobotu sme absolvovali celodenný výlet do Bielych Karpát a v nedeľu sme boli na
Kolačne od 13. hodiny. Výrazne sa oteplilo, preto sme so stavbou zábran pre tiahnuce
ropuchy nemohli čakať. Dokonca bol za mnou v redakcii aj Stano Harvančík ako zástupca
Štátnej ochrany prírody , ktorý sa zaujímal, či aj tento rok budeme stavať zábrany.
Priniesol nám krásne plagáty o vtákoch. Keďže v nedeľu na Kolačno nechodia žiadne
popoludňajšie autobusy, deti z Partizánskeho som vziať nemohla. Prišli aj mladí Bohušovci
z Oslian, Ivan Boháček s Tiborom, aj Juraj Pukanec s tromi bývalými žiakmi, veľmi ma
potešila účasť veľkouherských detí, ktoré sem priviedla Evka Halušková. Pán Vanko z
Ondrášovej, u ktorého sa po celý rok ukrývajú koly a igelitové pásy, deťom dokonca
priniesol koláče, ktoré napiekla jeho manželka.
S robotou sme boli za niekoľko hodín hotoví. Dopoludnia tu boli dokonca Rutkayovci z
Prievidze, rodina ochranára a pracovníka Štátnej ochrany prírody, ktorí prekopali aspoň
rigoly.
Ala
PS: Nedá mi to, ale opäť musím poznamenať, že o výstavbu týchto zábran by sa mali
postarať tí, čo bývajú na Ondrášovej. Veď vlastne chránime žaby pred nimi! Pred kolesami
ich áut! Je chvályhodné aspoň to, že Vankovci sa starajú o zbieranie žiab a prenášanie, ale
aj o zrušenie zábran a uloženie pre budúci rok. Ale čo ostatní Ondrášovčania?

