Budovanie nového náučného chodníka v Čiernej Lehote

K prameňom rieky Bebravy
Prvá brigáda: 20. apríla 2013
Tridsať detí zo Základnej školy v Slatine nad Bebravou a dvadsať dospelých, z toho osem
Partizánčanov sa 20. apríla rozhodlo urobiť krajšou ústie Slatinskej doliny, na konci obce Čierna
Lehota pri príležitosti Dňa Zeme. S iniciatívou vyčistiť jeden z pramenných tokov Bebravy pod
Prírodnou rezerváciou Stará Bebrava, kde si Čiernolehoťania roky „budovali“ divokú skládku,
prišiel mladý Partizánčan Pavol Ďuriš, tunajší chalupár...
Pavol o pomoc oslovil práve nás - turistov a stromákov z Klubu Stromu života Sova pri KST
Kamarát Partizánske. Veď s nami prešiel po horách už nejden kilometer a je aj naším riadnym
členom. Vitálnych pomocníkov sme však našli najmä medzi malými-veľkými školákmi
a stromákmi zo Slatiny, ktorých na brigádu priviedli učiteľky a pani riaditeľka Ivana Mikušová. Za
pár hodín sa vyzbieralo za traktorovú vlečku odpadu, popoludní v čistení pokračovali už len
dospeláci turisti a stromáci z Partizánskeho a objem odpadu zdvojnásobili. O jeho likvidáciu sa ešte
v ten deň postaral starosta Čiernej Lehoty Dušan Horák.
Brigáda na Deň Zeme bola pilotnou aktivitou dotovanou z malých grantov organizácie Strom
života, ktorou rozbiehajú stromáci projekt budovania nového náučného chodníka o
neuveriteľnom pramennom bohatstve tejto doliny s názvom “K prameňom rieky Bebravy”.
Druhá brigáda: 8. júna 2013
Na brigádu sme boli len piati, z toho iba traja chlapi. Spoločne s Paľom sme určili miesto na
vybudovanie turistického posedenia na ploche bývalej sušiarne ovocia. Zdedil ju po starých
rodičoch a naposledy sa používala v sedemdesiatych rokoch. Za tých vyše štyridsať rokov
„splynula“ s prírodou tak, že nikto ani netušil, že tu kedysi bola. Zarástla krovím a presne uprostred
vyrástla vŕba rakyta. A práve s koreňom tohto stromu boli najväčšie problémy. Ešte stále nemala
taký obvod kmeňa, aby sme na to potrebovali povolenie, ale korene mala teda parádne. Motorovú
pílu sme priam „zodrali“, nehovoriac o ponaťahovaných svaloch našich rúk. Paľo išiel zháňať aj
traktor, ktorý by koreň vytiahol, ale nebol k dispozícii. Nakoniec sa nám podarilo vydolovať
podstatnú časť koreňa. Okrem toho sme čistili a prehlbovali dno sušiarne a „vykopávali“ zo zeme
jej staré základy. Ťažkú robotu náhle prerušila búrka a brigádu sme museli predščasne ukončiť...
Tretia brigáda: 7. septembra 2013
Tento raz nás bolo o čosi viacej – boli sme dve ženy a šesť chlapov. Okrem Partizánčanov prišiel
pomáhať aj Paľov kolega z Bratislavy. Opäť sa prehlbovalo dno sušiarne, opravovali a spevňovali
sa základy sušiarne, inštalovali sa lavičky z polguľatiny, ktoré prisľúbil opracovať miestny stolár.
Drevo na lavice a stôl z kvalitného buka pripravili a doviezli tunajší pracovníci štátnych lesov.
Súčasťou tretej brigády bolo aj zmapovanie presnej trasy nového náučného chodníka a
presné určenie stanovíšť a tematické zameranie jednotlivých informačných tabúľ. Celý
projekt sa musí pripraviť túto jeseň a predložiť jednotlivým nadáciam, ktoré by mohli
projekt financovať. Obec na to financie nemá. Opäť sa projektu ujme organizácia Strom
života, ktorá ho bude aj zastrešovať, a my – aktivisti z Partizánskeho. Financie však musíme
hľadať aj inde... Takže nás čaká nielen ťažká robota, ale aj lobing u rôznych donorov...
Nehovoriac o duševnej práci pri zostavovaní obsahu a grafiky informačných tabúľ...
O ďalších brigádach pri budovaní náučného chodníka v roku 2014 budeme informovať!

