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Opatovická borovice díky vítûzství v celonárodní anketû Strom roku 2014 po-
stoupila do evropského kola soutûÏe. 

Hlasování o titul Evropsk˘ strom roku
2015 bude probíhat 1. - 28. února 2015 on-
line na www.treeoftheyear.org a je zdarma. 

Z kaÏdé e-mailové adresy se bude
moct hlasovat pouze jednou. V̆ sledky
budou na webov˘ch stránkách oznáme-
ny uÏ 1. bfiezna. Slavnostní vyhlá‰ení
pak probûhne 22. dubna v Evropském
parlamentu v Bruselu.

Anketu pofiádá Nadace Partnerství
z Brna a je v ní letos vybráno 13 stromÛ
z rÛzn˘ch koutÛ Evropy, vãetnû borovice
ze zámeckého parku ve Velk˘ch
Opatovicích. Její pfiíbûh o zakletém 

sedmihlavém drakovi, s kter˘m bojoval
svat˘ Jifií, kterému je zasvûcen místní
kostel, bude hrdû reprezentovat âeskou
republiku vedle takov˘ch gigantÛ jako je
Velk˘ dub z Sherwoodského lesa
z Anglie, ve kterém se ukr˘val slavn˘
Robin Hood se svou druÏinou.
O Opatovické borovici se zase ví, Ïe pod
ní na bílé laviãce sedávala hrabûnka
Julie Herbersteinová, poslední majitelka
opatovického panství, pravnuãka druhé
manÏelky Napoleona Bonaparta. I to, Ïe
díky vítûzství borovice v národní soutûÏi
dojde k o‰etfiení a záchranû vzácné lípy

stojící nedaleko, je velké plus pro ãeské-
ho kandidáta. Borovice má 250 let a pro
své unikátní rozvûtvení je chloubou
Jihomoravského kraje.

LoÀsk˘m vítûzn˘m stromem se stal s ví-
ce neÏ 77 tisíci hlasy jilm, kter˘ roste uÏ ti-
síc let v bulharském mûstû Sliven. Bulhafii
to pojali jako dobfie organizovanou celo-
státní kampaÀ, aby dokázali sobû i Evropû,
jak˘ mají vztah k vlasti a pfiírodû.

A tak vûfiím, Ïe se ta na‰e borovice
z Moravy v Evropû neztratí a budou pro
ni lidé hlasovat.

Text a foto: MUDr. Dalibor Badal

Velké Opatovice soutûÏí 
o Evropsk˘ strom roku 2015

Raritnû vûtvená borovice  je dominantou
zámeckého parku. 

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 500/7, 
Blansko (budova Zámeãku, 1. patro)

tel.: 736 108 536
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Prodej celoroãnû obyv. chaty Blansko-
âeskovice, v zahradû 938 m2, zdûná, pod-
sklep., elektfiina, voda, studna, asf. pfií-

jezd. cesta, cena 650.000 Kã + provize RK

Prodej OV 2+1,
61 m2, 2p/7,

Blansko-Píseãná,
po rek., modernû
zafiízen˘, ‰atna,
lodÏie, cena vã.

vybavení,
1.550.000 Kã 
+ provize RK


