Balogu v roku 2002. Cietom bolo
priblížit verejnosti prácu lesníkov
a lesných robotníkov z celého Slovenska od minulosti až po súcasnost
v duchu hesla: "Poucenie - oddych
- zábava." Na celkovej výmere
140 ha, z ktorých 116 ha zaberá les,
mažete objavit EKO galériu, Symbolický lesnícky cintorín, muzeálnu expozíciu v originálnej Starej
horárni, lnfocentrum,
Didaktický
prístrešok ci mapu lesnatosti Slovehska. Každý rok pritom do skanzenu pribudne nové stanovište, co
robí z tohto miesta živý, neustále sa
meniaci organizmus. V roku 2009
pribudól skelet kópie historického
kostolíka z jedtovej kary, ktorého

Skanzen brány nezatvára

originál je v stredoslovenskej
Horná Bzová.

Celkom

"Oficiálna sezóna v skanzene sa
30. septembra síce skoncila, ale to
neznamená, že sa brány Lesníckeho
skanzenu zatvorili. Lesy SR chcú,
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300

návštevníkov

CIERNY BALOG

z 25 krajín navštívilo do konca
septembra Lesnícky skanzen vo
Vydrovskej doline pri. Ciernom
Balogu. Okrem domácich hostí
absolvovali trojkilometrový náucný
chodník "lesného casu" s takmer

obci

aby návštevníci mohli bez obmedzenia získavat informácie o lese i práci
lesníkov, a preto, kým pocasie dovolí, mažu prežit vol'né chvíle oddychu
v kultúrnom a prírodnom prostredí
unikátneho Lesníckeho skanzenu,"

70 zastávkami aj hostia z Európy,
SA, Kanady, Japonska ci dokonca
lránu. Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, kam sa mažete dopravit
aj známou Ciernohronskou lesnou
železnickou, vznikol v Ciernom

povedal pracovník
pre internú
a externú komunikáciu Lesov SR
František Král.

(les)

SIHLA

Hubárska obec
Sihla je malebná dedinka. Nebyt
troch bytoviek smerom na Lom
nad Rimavicou,
ktoré sú ešte
v katastri

obce, azda by nemala

ani 206 obyvatetov. Pre jej krásnu
polohu prichádza coraz viac chalupárov.
V týchto dnoch sa tu stretávajú
predovšetkým hubári z dalekého
okolia a "úlovky" stoja za dlhšiu
cestu. Sihla je známa aj organizovaním pretekov volov. Budúci rok
ich caká jubilejný desiaty rocník,
ktorý, tak ako všetky tie predošlé, maže obec usporiadat predovšetkým vdaka priazni sponzorov.
"Preteky financujeme

aj z obec-

ných zdrojov. Tento rok sme sa pustili i do opravy kultúrneho domu
a obecného úradu, kde už boli
nevyhovujúce
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sociálne zariadenia.

Preto robíme aj samostatný vchod
do knižnice zo strany obecného
úradu, " povedal starosta Stanislav
Bitala. Prostriedky na rekonštrukciu nemajú z euro fond ov, tie zatiat
vetmi nevyužívajú.
Kataster
obce spolu s lesmi
zaberá plochu 2 680 hektárov.
V lesoch majú od jari až do jesene úvazkovú prácu ženy aj muži.

"V zime máme problémy so snehom, ale údržbu si robíme sami, "
dodal starosta. Problémom
obce
je aj slabšia doprava, SAD Zvolen
im však na jesen vyšiel v ústrety. "Školáci zacali dochádzat do
školy a SAD posilnila spoje, comu
sme velmi radi, " uzavrel Stanislav
Bitala.
(les)

