20.10.2010 Založenie Klubu Stromu života v Partizánskom

Lipa pre Sovu
Naše dlhoročné ekoaktivity vyvrcholili založením Klubu
Stromu života Sova. Myšlienka ležala v hlave už dlhšie, dozrela
však v čase, keď sa Vladko Dobiaš, náš odborný garant a člen,
stal poradcom Stromu života pre environmentálnu výchovu
pre tri kraje... Klub svoju oficiálnu činnosť začína od 1. októbra
2010, kedy prihlášku podpísalo desať detí od 8 do 16 rokov z
Klubu Kamarát: Dominika Krištofová, Miška Raučinová, Marek
Šútor, Janko Valášek, Adam Hudec a päť súrodencov
Rihárovcov – Mária, Katka, Nikolka, Marek a Nikolas. Vedúcou
som opäť ja. (Ak viete o niekom inom, kto by ho mohol viesť, dajte
vedieť.)
Za deň slávnosti zrodu nového stromáckeho klubu sme si zvolili
magický dátum 20. 10. 2010 - Stredoeurópsky deň stromov. Bol to
vlastne Vladkov nápad urobiť si malú slávnosť v tento deň a zasadiť
strom, ktorý priviezol v kontajneri opäť až z Piešťan. Pri príležitosti
Dňa stromov sme však na zelenej ploche na sídlisku Luhy, kde sme
na jar vysadili tridsaťštyri stromov, zasadili statnú lipu. Tú ako dar
zohnala „krstná mama“ nášho stromáckeho klubu Anna Csollárová
z oddelenia životného prostredia a verejných služieb MsÚ v
Partizánskom od skačianskeho záhradníka. To mám na svedomí
zase ja. Pani Csollárová okamžite reagovala na túto myšlienku a
behom hodiny bol aj strom – lipa, symbol Slovákov, aj krstná
mama. Kým jamu pre strom kopali zdatnejší chlapci, česť uložiť
strom do „lona nového domova“ mali najaktívnejšie turistky a
stromáčky Dominika Krištofová a Miška Raučinová spoločne s
krstnou mamou Annou Csolárovou. Na pekný rast nového stromu –
lipy i na životaschopnosť nového Klubu Stromu života Sova sme si
všetci v kruhu pripili horúcim lipovým čajom s medom. Druhý strom
– smrekovec opadavý z Piešťan zasadili najmladší stromáci – piati
súrodenci Riharovci, ktorí ho vodou z Nitrice pokrstili menom
Vlado...
Prvou našou veľkou aktivitou ako nového Klubu SŽ Sova bude 13.
novembra prvá časť projektu Zachráňme Bahná!, na ktorý sme
získali pred pár dňami dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu

a športu Slovenskej republiky z programu ADAM. (Viac o projekte
v samostatnej časti.)
Ala
PS:
Chceme veriť, že nielen dva nové stromčeky – lipa a „Vlado“, ale aj
väčšina ostatných stromčekov vyrastie do krásy a nepoškodia ich
nezodpovední a bezohľadní kosci z TSM pri kosení trávy. Tak ako
sa to stalo asi tretine našich malých stromčekov v lete tohto roku.
A preto časť z nich vyhynula...

