31. marca 2012
Mesto Partizánske po prvýkrát v celosvetovom hnutí
Environmentálna Hodina pre Zem
Oficiálny článok v médiách
Hodina pre Zem je pravdepodobne najväčším verejným celosvetovým podujatím.
Zhasnutím svetiel sa každoročne spojí viac ako miliarda ľudí po celom svete v tisíckach
miest a obcí, v jednotnej myšlienke – dosiahnuť zmenu pre našu matku Zem. Hodina pre
Zem predstavuje celosvetové hnutie za trvalo udržateľný život. Je posolstvom nádeje a
činu, pričom toto posolstvo nie je len o zhasínaní svetiel na hodinu raz za rok...
Tieto i ďalšie myšlienky a tézy zaznievali z úst aktivistov na Námestí SNP v Partizánskom
31. marca večer. Svojím príhovorom sa k ich odkazu pripojil aj primátor mesta Jozef
Božik, ktorý nad týmto prvým environmentálnym verejným podujatím, iniciovaným
Klubom Stromu života, prevzal záštitu. Mesto sa po prvýkrát zapojilo do celosvetového
hnutia vypnutím verejného osvetlenia v centrálnej zóne, na jednu hodinu ostali bez
osvetlenia aj dominanty námestia - kostol i dom kultúry. Vyše dvesto účastníkov všetkých
vekových kategórií sa zapojilo do sviečkového pochodu a pri svetle plamienkov
usmerňovali svoj krok v rytme bubnov pripomínajúci tlkot srdca, v duchu motta: Naše
srdcia bijú pre Zem. Zavŕšením posolstva lásky k Zemi bolo vytvorenie kruhu z prinesených
svetiel uprostred námestia. Príťažlivým vyvrcholením hodiny úcty bola ohňová šou.
Napriek extrémnemu počasiu a na záver aj dažďu, ktorý zhášal sviečky, účastníci vytrvali až
do konca, kedy sa opäť z megafónu ozývali výzvy aktivistov kampane za trvalo udržateľné
využívanie prírodných zdrojov našej matky Zeme...
Neoficiálne
Čo dodať? Azda len to, že akcia napriek extrémnemu ochladeniu, silnému vetru, ktorý nám
zhášal sviečky, celodennému dažďu, ktorý prestal len na tú jednu hodinu... naozaj dopadla
veľmi dobre. Zhodnotili sme to aj hneď po akcii v čajovni spolu s folkáčmi. Vladko však
spokojný nebol. Vraj s tou bubnovou šou sa to musí do budúceho roka pripraviť lepšie. A
my sa musíme lepšie vystrojiť sviečkami v lucernách, aby nám ich vietor nezhášal. Parádnu
mal aj pán primátor. Išiel príkladom.
Ala
PS: Najdôležitejšou úlohou ostáva osloviť a získať majiteľov všetkých prevádzok na
námestí, aby zhasli reklamné svetlá pred vchodmi.

