
„Zádvorská lepa”, tak se v míst-
ním náfieãí fiíká poslední Lípû svo-
body z roku 1918, která se ve
Velk˘ch Opatovicích zachovala
z pÛvodních 16 lip vysazen˘ch pfii
vzniku âeskoslovenska. UÏ 100
let pfiipomíná vznik samostatného
státu a ukonãení první svûtové vál-
ky. Vysadil ji místní voják, Jan
Pospí‰il, po ‰Èastném návratu
z války pfied sv˘m domem jako
symbol svobody. Stojí uprostfied
kfiiÏovatky pûti cest v místní ãásti
Zádvofií. Ve Velk˘ch Opatovicích
jsou na svÛj strom náleÏitû hrdí

a vÏdy byl strom místem setkávání
lidí i pofiádání kulturních akcí.
Lípa se vyhnula kácení a sousedící
vinárna nese název U lípy.

V celonárodní anketû pofiádané
Nadací partnerství obdrÏela lípa ti-
tul Strom roku 2018. Nyní bojuje
v konkurenci dal‰ích 14 evrop-
sk˘ch státÛ v soutûÏi Evropsk˘
strom roku 2019. Hlasovat pro
ãesk˘ národní strom je moÏné na
internetu od 1. 2. do 28. 2. 2019
na www.evropskystromroku.cz.
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Lípa svobody 
jako Evropsk˘

strom roku 2019

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

V posledních lednov˘ch dnech jsme ukonãili akci nazva-
nou „KaÏdá koruna pomáhá”. V rámci ní nám lidé do po-
kladniãek v jednotliv˘ch mûstech regionu pfiispûli celkem 10
986 korun. Peníze pouÏijeme na konkrétní sluÏby, které v re-
gionu pomáhají. Dûkujeme vám v‰em, ktefií jste se zastavili

u pokladniãek. I drobné dary jsou dÛleÏité, 
abychom mohli pomáhat dál. 

Dûkujeme také Jednotû COOP Boskovice,
která nám pokladniãky umístila ve sv˘ch pro-
dejnách, dále Informaãnímu centru Ole‰nice,
Domu pfiírody Blansko a v‰em dárcÛm.

V akci „KaÏdá koruna pomáhá” jste
nám darovali pfies 10 tisíc korun

Podûkování


