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Zasaď si svoj strom a staraj sa oň
V piatok 29.4.2022 sa v areáli odpočinkovej zóny Lalinok – Závršie uskutočnila v lesnej škôlke „Detský les“
výsadba stromčekov pod názvom „Zasaď si svoj strom a staraj sa oň“. Projekt pripravili Urbariát a Združenie
lesov Lalinok v spolupráci so ZŠ s MŠ v Divinke a Obecným úradom Divinka.
Myšlienka naučiť deti sadiť stromčeky prišla spontánne na zasadnutí členov výboru Urbáru a Združenia lesov
v Lalinku ešte začiatkom roka 2021. Obnovili sme si spomienky, ako sme my, vtedy žiaci ZŠ v Divinke, sadili
stromčeky v 60. rokoch minulého storočia v okolí našej obce v lokalitách Veľký vrch a Háje. Začali sme hľadať
spôsob, ako zábavnou formou naučiť súčasné deti sadiť stromčeky. Výsledkom hľadania bol náš malý projekt
„Zasaď si svoj strom a staraj sa oň“.
Oslovili sme riaditeľku ZŠ s MŠ v Divinke p. Mgr. Miriam Hlavatú a starostu obce Divinka Ing. Michala Krška
a informovali sme ich o našom pripravovanom projekte výsadby stromčekov. Projekt sa im páčil a začali sme
s prípravou realizácie podujatia na jeseň 2021. Teraz to už bolo len na nás, aby sme pripravili všetko pre
výsadbu stromčekov. V blízkosti odpočinkovej zóny Lalinok – Závršie sme ohradili vyčlenený priestor, vyčistili
a osadili kolíkmi s číslami miesta, kde budú deti sadiť stromčeky.
Na výveske v areáli sú informácie kto a kedy zasadil stromček na danej pozícii. Pozície kolíkov sú zatiaľ
označené písmenami A, B, C, D, E, F a číslami od 1 do 16 šachovnicovým spôsobom. Areál na výsadbu
stromčekov dostal názov „Detský les“. Deti pred výsadbou stromčeka dostali „Pestovateľský list“, kde sú
uvedené všetky údaje o výsadbe stromčeka – meno, dátum vysadenia stromčeka a druh sadeničky stromčeka
dub letný.
Všetko bolo pripravené na výsadbu už na jeseň 2021, len pandémia bola proti a tak sme museli čakať na lepšie
časy. Vhodný čas prišiel na jar 2022, po uvoľnení protipandemických opatrení. Termín 29. apríl vyhovoval
všetkým zainteresovaným stranám, dohodli sme časový harmonogram a projekt „Zasaď si svoj strom a staraj sa
oň“ sa mohol uskutočniť.
Od skorého rána už boli organizátori na mieste, varili detský guláš a pripravovali všetko pre hladký priebeh
celého podujatia. Podujatie organizačne zabezpečovali p. Miroslav Sobola, Vladimír Sobola, Jozef Slávik, Eugen
Solenský, Ivan Riedl a Jozef Švaňa. Počasie vyšlo ako na objednávku, slniečko, bezvetrie, čo viac si priať. Pred
deviatou hodinou prišlo do areálu odpočinkovej zóny 56 žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ s MŠ v sprievode svojich
triednych učiteliek a riaditeľky školy a podujatie sa mohlo začať.
Po úvodnom privítaní a oboznámení žiakov so spôsobom sadenia stromčekov si každý žiak prevzal vyplnený
„Pestovateľský list“ a žiaci boli zaradení do skupín. Každá skupina dostala svojho odborného poradcu, pod jeho
dozorom si každý žiak zasadil svoj stromček na vyznačenej pozícii podľa pestovateľského listu. Odborných
poradcov robili členovia výborov Urbariátu a Združenia lesov Lalinok, lesný hospodár, lesní robotníci a starosta
obce. Práca išla od ruky a v priebehu jednej hodiny boli všetky stromčeky žiakov vysadené.
Od dnes budú stromčeky rásť spolu s deťmi, ktoré ich zasadili a v budúcnosti sa budú o ne starať. Organizátori
milo prekvapili pani učiteľky sprevádzajúce žiakov, starostu obce a ľudí dokumentujúcich podujatie, umožnili im
tiež zasadiť si svoj strom a starať sa oň, čo všetkých potešilo.
Ďalší program pre deti pripravili učiteľky, využili všetky možnosti odpočinkovej zóny na hry a zábavu – ihrisko,
hojdačky, zavesenú pneumatiku na vysokej konštrukcii. Zábava trvala do 11.30 hod., pre všetkých už bol
pripravený detský guláš. Všetkým chutilo a po hodinke hodovania nastal čas rozlúčiť sa. Pani riaditeľka školy
a tri dievčatá zastupujúce všetkých žiakov poďakovali organizátorom podujatia za krásny deň plný zážitkov,

pohody uprostred prírody.
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