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Odomykanie studničiek v Kvetnici

Moderátorka: Cez víkend sa pod Tatrami symbolicky odomykali jazerá, plesá a po
prvýkrát v mestskej časti Popradu aj studničky. Kvetnica pod zemou ukrýva
veľké bohatstvo aj v podobe prameňov. Voda vyviera na mnohých miestach.
Stačí ich len objaviť, urobiť prvý krok a veci sa dajú do pohybu. Ukážeme
vám, ako to môže fungovať, keď sa ľudia spoja.
Redaktorka: Spojme sa pre vodu, aj tak by sme mohli nazvať akciu aktivistov, ktorým nie
je ľahostajná naša príroda. Okrem zaplaveného lomu a obľúbeného jazierka
sú na Kvetnici aj pramene, ktoré stoja za povšimnutie. Práve na tie sa
zameral Slavomír Kyseľa a pridali sa aj ďalší.
S. Kyseľa:
Ja som si nemyslel ani že, že toho toľko je tu ... tých studničiek a vlastne tých
prameňov na Kvetnici. Sme ich napočítali 16. Jeden je Medokýšsky prameň,
to sme boli pri ňom, chceli by sme tam studničku spraviť.
Redaktorka: Dokonca vznikla mapa vodných diel a pramenísk, aby sa dali lepšie nájsť.
Určite každý sa poteší, keď v prírode natrafí na studničku. No sama od seba
nevznikne. Podzemnú vodu však môžeme usmerniť veľmi jednoducho, a to
vytvorením priestoru, kde pramení.
Aktivista:
Väčšina z nich sú takto neošetrené. Nie je, nie je ich veľmi vidno, čiže ten
potenciál tu je.
Redaktorka: Takto to vyzeralo pred úpravou. Na jeden z objavených prameňov sa prišli
pozrieť aj skauti. Práve tu sa symbolicky odomykali kvetnické studničky.
Odd. vodca: Sme chceli vidieť, ako také studničky sa odomykajú, ako sa to také studničky
čistia, ako sa o nich starať. No a taktiež sme vlastne prišli podporiť dobrú
akciu, spoznať tú prírodu okolo.
Aktivista:
Ak pán Kyseľa má pravdu, tak ono sa to bude pomaly napĺňať tou vodou
a my sme vlastne museli to čo najviac vykopať, vyčistiť. Vidíte, sú tam pekné
kamienky. Je tam prístup do tej vody a v podstate eventuálne do budúcna sa
tam môže urobiť nejaká studnička alebo nejaký prameň teda pitnej vody.
Dúfajme, hej.
Z. Tökölyová: Dneska sme vytvorili vlastne taký, taký, taký prvok v krajine, ktorý nás stál
nula korún, hej. Trvalo to zhruba hodinu. Za dva, tri mesiace, povedzme,
budeme vedieť, že či je toto opatrenie, jednak vodozádržné, a jednak
protipovodňové vo vzťahu k tomuto chodníku, ktorý je často využívaný, či
fungovalo alebo či ho povedzme treba nejak ešte doplniť, zmeniť. Takže je
to taká vlastne ... taký dlhodobý dialóg s tou krajinou.
Redaktorka: O podzemnom bohatstve na Kvetnici vypovedajú aj štôlne. Aj tie boli
obnovené vďaka aktivite Baníckeho cechu horného Spiša. Jedna z náučných
zastávok bola preto na tomto mieste a skauti smerovali aj k prameňom,
ktoré sú už ošetrené.
Odd. vodca: So zámerom oboznámiť sa s prameňmi Gánovského potoka, aby sme vedeli,
keď tu chodíme na výlety, že kde si môžeme nabrať pitnú vodu.
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Redaktorka: Takýchto studničiek by na Kvetnici mohlo byť omnoho viac a možno už
čoskoro aj bude. Zámer je jasne vytýčený.
S. Kyseľa:
Ďalšiu studničku by sme chceli Pod Zámčiskom vybudovať pri hlavnom
prameni Gánovského potoka. Aj základné školy oslovíme, aby vytvorili si
svoje vlastné predstavy, ako by mohla tam v tom prostredí v prírode tá
studnička vyzerať. Vyhlásime súťaž pre deti.
Redaktorka: Takže podieľať sa na ušľachtilej aktivite môžu aj školáci. Návrhy budú
vyhodnotené a možno práve tá vaša bude na Kvetnici prinášať ľuďom
osvieženie na prechádzke prírodou.

TV Poprad, 15. 6. 2020, minutáž: 00:03:16 min.
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=7beLbnJiSN0)
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