DEŇ ZEME
CITO event a brigáda na Bielických Bahnách
27. apríla 2013
Geocaching je zábava, ktorá opantala už celý svet (geo – zem, cache – skrýša). Už podľa
názvu sú to skrýše na zemi, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Každá skrýša má na
internete svoju stránku, kde je popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých ju geocacheri
hľadajú. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník a rôzne iné
predmety. Hľadač si môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby cache ostala pre
ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa
podeliť o zážitky s ostatnými...
Toľko z teórie, z ktorej odznelo 27. apríla aj priamo na Bielických bahnách pred účastníkmi
brigády, ktorú organizujeme tradične a každoročne ku Dňu Zeme, tento krát spoločne
s geochacermi. Tým prvým osloveným bol Michal Bočkay z Bošian, môj bývalý turista
z Turistického oddielu mládeže Kamarát Krušovce. Už nám bol raz pomáhať aj so synom
a s manželkou pri stavaní zábran a zbieraní žiab pri Kolačne. Tým druhým vedúcim
„pomáhačom“ bol Juraj Kasala z Partizánskeho.
Geoskrýša na Bahnách existuje už štvrtý rok a brigádu dobrovoľníkov – stromákov a turistov
- využili hľadači aj na svoj míting, tzv. „CITO event“, na ktorý prišli fanatici GPS z rôznych
kútov Slovenska, napríklad aj z Bratislavy a Krupiny. Každému sa ušiel drevený odznak
a citocertifikát Bahien s mottom: „Aj ty si súčasťou tohto citoeventu, kde pomáhaš Zemi,
pretože Zem je naše ihrisko.“
Miškova manželka Magdalénka ako hostiteľka nám priniesla dva pekáče orechových
zákuskov, na ktorých bol parádny nápis akcie. Vraj piekla mamička... Ďakujemeeee!
A keďže sme si teraz na jar pripomínali druhé výročie otvorenia náučného chodníka, ktorý bol
vybudovaný v rámci projektu Zachráňme Bielické bahná, mali sme aj malú slávnosť.
Rozhodli sme sa, my (klub Kamarát a klub Sova) ako autori projektu, obdarovať zaslúžilých
dobrovoľníkov, ktorí tu za dva roky odrobili nejednu sobotu. Za potlesku asi päťdesiatky
brigádnikov a hostí sme im odovzdali tričká s logom Bielických bahien.
Okrem spoločného zbierania odpadkov, čistenia od náletových drevín, dostali zabrať aj svaly
pri dolovaní koreňov uprostred chodníka. Pre obidve partie – milovníkov prírody
a milovníkov internetu a geochachingu – bola spoločná akcia potvrdením, že spojenie oboch
lások sa nevylučuje a môže byť len obohatením.
Ďakujem všetkým!
Ala

PS:
Z nášho klubu sa brigády zúčastnili:
siedmi dospelí - Vladimír Dobiaš, Peter Borszék, Alena Dobiašová, Emil Benko, Janka
Rotterová, Marián Hrebíček,
a päť detí - Miška Raučinová, Rihárovci – Katka, Nikola, Nikolas, Danko, a Anička Hunková.
Dvanásť ľudí z tridsiatky riadnych členov KST Kamarát... To nie je ani polovica...

