31. marca 2012
Druhá brigáda na Bahnách
Oficiálny článok v médiách
Na náučnom chodníku vo vzácnej lokalite európskeho významu Bielické bahná pribudli
ďalšie dva nové mostíky. Finančné zdroje získal Klub Stromu života v Partizánskom z
Nadácie Ekopolis, ktorá ocenila jeho projekt Zachráňme Bielické Bahná nielen titulom
Zelená oáza 2011, ale aj finančným darom účelovo viazaným na skrášlenie tejto lokality.
Betón získal od miestnych sponzorov poslanec MsZ Miroslav Kohút, ktorý veľmi
iniciatívne priložil „v blate“ ruku k dielu a neskôr zabezpečil aj osadenie informačných
smerovníkov pri hlavnej ceste. Mostíky urobili náučný chodník ešte bezpečnejším a
návštevníci nebudú musieť prekračovať potrubia súkromníka, ktoré lokalitu špatia. Mostíky
osadila hŕstka najskalnejších dobrovoľníkov z radov stromákov a turistov z Klubu Kamarát
posledný marcový víkend napriek zlému počasiu. Dobrovoľníčky čistili ďalšie zákutia
Bahien od veľkého množstva odpadu. Nečudo, veď Bieličania si z tejto lokality za desiatky
rokov urobili divokú skládku. Dokonca objavili nebezpečný odpad a chemikálie, ktoré
znečistili jeden z prameňov termálnej vody...
Neoficiálne
Bolo nás jedenásť. Ešte menej ako pred dvomi týždňami. Deti sme nevolali, lebo tu bola
robota najmä pre chlapov. A aj tak hlásili zlé počasie. A veru, aj popršalo. Ale čo už,
mostíky sme museli osadiť. Za necelé tri hodinky mali chlapi obidva mostíky hotové. My,
ženy sme zbierali odpadky, lebo kvôli prehánkam sa natierať nedalo. A v zákutiach je toho
odpadu stále veľa. Vanička, práčka, hrnce, vedrá, dokonca veniec z cintorína... Ala
dokonca našla veľké litrové fľaše od motorových olejov. Pri jednom z prameňov sme našli
neznámu chemikáliu a plastovú nádobu, z ktorej sa hladina vody „jagala“ dúhovými
farbami neznámej chémie...
Dážď nás vyhnal z Bahien rýchlejšie, ako sme chceli.
Osobitne musím poďakovať Mirkovi Kohútovi, ktorý opäť sponzorsky zabezpečil betón na
upevnenie mostíkov. A robil ako drak, čo mu je vlastné. Okrem toho vybavil na mestskom
úrade (už rok – od otvorenia chodníka - sme to mali sľúbené od mesta), aby sa osadili
smerovníky pri hlavnej ceste, ktoré informovali, kde sa Bahná nachádzajú. Vďaka.
Ala
PS: Večer nás čakala významná akcia – Hodina pre Zem.

