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„Hlasování bude zpoplatnûné
(dárcovské SMS, hlasovací archy)
a jeho v˘tûÏek se vrátí zpût k finalis-
tÛm. Navrhovatelé pak peníze budou
moci pouÏít na v˘sadby a o‰etfiení
stromÛ nebo vytvofiení propagaãních
materiálÛ s tématem stromu,” uvedla
Adéla BadáÀová z Nadace partner-
ství, která anketu organizuje jiÏ tfii-
náct˘m rokem.

Opatovickou borovici, která v zá-
meckém parku roste cel˘ch dvû stû
padesát let, do ankety pfiihlásil
Dalibor Badal. Z celé fiady stromÛ vy-
bral právû tuto borovici pro její úÏas-
n˘ tvar a mimofiádnost. „V parku je
spousta zajímav˘ch stromÛ, ale tato
borovice je opravdu nádherná a v˘ji-
meãná. Rozvûtvením totiÏ pfiipomíná
pohádkového draka a uÏ nûkolik ge-
nerací opatovick˘ch dûtí se na ní uãi-
lo lézt po stromech. Umístûní v takto
prestiÏní anketû je pro na‰e mûsto do-
slova událost. Hlavnû dûti ze základní
‰koly jsou úplnû nad‰eni. Za vybrané
peníze plánujeme o‰etfiení i ostatních
stromÛ v parku a zhotovení informaã-
ních cedulí. Vûfiíme, Ïe získáme pro
ochranu pfiírody i dal‰í lidi a Ïe bu-
dou hlasovat pro ná‰ strom,” zmínil
Dalibor Badal. 

Nominovan˘ strom v Jedovnicích
se nachází na severním okraji mûs-
tysu Jedovnice u v˘padové komuni-
kace ve smûru na Vilémovice
a Macochu. Jedná se o mohutn˘,
o samotû rostoucí jedinec, kter˘ má
vytáhl˘ tvar s dvûma kmeny bez v˘-
razn˘ch boãních vûtví. „Pro obyva-
tele Jedovnic je Hrubá lípa zcela 
neodmyslitelnou dominantou obce.
V zimních metelicích nebo podzim-
ních mlhách je majákem pro v‰ech-
ny pû‰í i motoristy pfiijíÏdûjící od
Vilémovic. Pro místní je tento mo-

hutn˘ strom tak dÛleÏit˘, Ïe podle
nûj pojmenovali i jednu z ulic,” pfii-
blíÏil v˘bûr stromu do ankety jeden
z navrhovatelÛ Jifií ÎídÛ s tím, Ïe
získané finanãní prostfiedky budou
vyuÏity mimo jiné na arboristické 
o‰etfiení stromu, na úpravu jeho 
okolí a roz‰ífiení arboreta kolem zá-
kladní ‰koly v Jedovnicích. 
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Hrubá lípa zdobí komunikaci ve smûru
na Vilémovice a Macochu.

Mûfiení obvodu kmene Hrubé lípy.

Opatovická borovice se nachází 
v zámeckém parku.

ANKETA STROM ROKU MÁ 
NA BLANENSKU DVA FINALISTY
Hrubá lípa z Jedovnic a Opatovická borovice z Velk˘ch Opatovic, tak to jsou
dva stromy, které postoupily do celostátní ankety Strom roku 2014. Hlasování
zaãíná 15. ãervna, kdy také na webov˘ch stránkách www.stromroku.cz budou
zvefiejnûny profily finalistÛ i návod, jak stromy podpofiit. 


