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Odborná porota vybírala z 56 stromÛ
z celé republiky. Podmínkou v leto‰ním
roãníku bylo, aby pfiihlá‰ené stromy by-
ly tzv. stromy svobody. To znamená,
aby byly vysázené pfii v˘roãích zaloÏe-
ní republiky nebo pfii jin˘ch oslavách
svobody a demokracie. Nejãastûji ‰lo

o roky 1918, 1919, 1928, 1945 a 1968.
Stoletá lípa z Velk˘ch Opatovic se tak
stala jedním z 12 finalistÛ ankety a ve
zpoplatnûném hlasování se utká o titul
Strom roku 2018. 

V roce 1918 bylo pfii oslavách osvo-
bození a vzniku republiky ve Velk˘ch

Opatovicích vysazeno celkem 16 lip
svobody. Byly pojmenovány podle v˘-
znamn˘ch osobností, které pfiispûly
k vytvofiení samostatného státu. Lípy
v‰ak byly pozdûji pokáceny pfii regulaci
potoka v obci a pfii v˘stavbû autobuso-
vého nádraÏí. Pouze lípa v Zádvofií se
do dne‰ních dnÛ dochovala. Jako jediná
nebyla pojmenována podle Ïádné osob-
nosti a vysadil ji místní kameník a pís-
mák Jan Pospí‰il pfied sv˘m domem.
Strom stojí uprostfied kfiiÏovatky pûti
silnic a je u místních velmi oblíben˘.

U stromu si lidé pfiipomnûli sté 
v˘roãí v˘sadby i republiky. Kulturní
program zajistili jiÏ tradiãnû místní 
ochotníci v krátkém historickém vy-
stoupení, ve kterém nechybûla ani pa-
ní hrabûnka a pan hrabû. Na místû se
se‰lo mnoho místních v dobov˘ch
kost˘mech a krojích. Hosté byli vítáni
chlebem a solí a také v˘teãn˘mi ko-
láãky, která napekla paní Jana
Jandová. Dûti ze základní ‰koly zazpí-
valy píseÀ Hej, Slované!, která se ve
Velk˘ch Opatovicích v den v˘sadby

stromÛ svobody také zpívala. Na zá-
vûr shromáÏdûní lidé popfiáli lípû
dlouhá léta a úspûch v celostátní sou-
tûÏi, která konãí 25. záfií tohoto roku.
V̆ tûÏek z hlasování putuje na o‰etfiení
stromÛ a novou v˘sadbu v místû finá-
lového stromu. 

Text: Dalibor Badal
Foto: Jifií Matou‰

Dne 1. 6. 2018 probûhlo setkání pod Lípou svobody v Zádvofií, v místní ãásti Velk˘ch Opatovic. ShromáÏdûní inici-
ovala Nadace Partnerství z Brna pfii pfiíleÏitosti fotografování lípy do ankety Strom roku 2018, kam se opatovická lípa
probojovala jako jedin˘ reprezentant Jihomoravského kraje. 

Setkání pod Lípou svobody 
v Zádvofií – V. Opatovicích


