
PRIHLASKA
1) Máme zájem symbolicky oslavit l00. výročí ČR vysazení'm národního

'' ťpgťť^y- přibližný termín vysazení),Stromu (lípy srdčité) ______!4L-

kterou může zajistit odbor životního prostředí Turnov.

(Tillia cordata, obvod kmenu l2-14 cm)

Lipa u nás v obci bude vysazena Í3p__/l!sz@Q?f-- (kde, případně přiložtě
náčrt plánku zvoleného místa v obci).

obec zajistí přípravu pozemku k vysazení a následnou péěi o lípu'

obec obdrží jednotně navrženou a vyrobenou tabulku s údaji o vysazené lípě.

Suma, kterou je obec ochotna přispět 4-"-gpLI Kě.

Vyplňtě prosím údaje zodpovědně osoby, se kterou budou moci pracovnice MěÚ
Turnov komunikovat:

Jméno, příjmění:

Tel. číslo:

E-mail:

Žeer/l|/ B€krÍ4

773 %2 370

ryrq_@_k_r_{_ry9!g€.Q*

z7 Žadame všechny obce o laskavé sdělení, zda se na ízemí obce nacházejí
Stromy republiky ěi Stromy Svobody, a to z roku 1918 a následujícich, z
roku 1968 nebo z let 90.20. století. Zašlete nejlépe zákres do mapky obce,
kde strom rostl či ještě roste, zdravotní stav stromů a případné bližsí
informace týkající se těchto stromů. V případě nezájmu škrtněte Přihlášku
_ ale prosíme o dodání podkladů o Stromech republiky ve Vaší obci. Předem
děkuj eme za spolupráci.

odpověď zašlete nejpozději do pátku ]5. 12' 2017 na adresu: Městský úřad
Turnov, sekretariót starosty, Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov.
Kontakní e-mail : s.karesova@mu.tuÍnov. cz

Ing. Tomáš Hocke

Eva Kordová

Ing. Miloslava Šípošová



Město Turnov

starosta
Ing. Tomáš Hocke

Antonína Dvořáka 335
Turnov

V Turnově, dne 15. listopadu 20t7

YáŽení,

v příštím roce - tedy v roce 2018 - oslaví naše republika sté qýročí existence. Navrhujeme oslavit toto ýroěí
symbolícky _ vysazením Lípy republiky, a to v každé obci, dědině, a městě, kde žijí lidé, pro které

samostatná, svobodná republika má ýznam a je nezbytností. Stromy jsou živé památky, žijí mnohem déle

než lidé _ a tak lysazená lípa bude současně poselstvím do budoucnosti.

I'Jž v roce 1968 podobnou qýzvu k sázeni Stromů svobody (po 21. srpnu už jen Stromů republiky) rozesílali

členové TISu - tehdejší organizace na ochranu přírody' Zté dobyještě někde v parcích tyto památné|ipy

rostou, lidé je uchránili - na mnoha místech ale musely bý vykáceny nebo se muselo o nich "nevědět''. Jsme

přesvědčeni, že stromy námi lysazené budou mít dobý osud.

Zijeme v Ceském ráji * a tedy kdo jiný nežmy by se měl pokusit naši zemi nejen zkrášlit dalšími stormy, ale

i vyjádřit vztahk ní, případně ivyzvat ostatní k následování.

Podporu této ýzvé k lysazení památých lip vyslovili starosta města Turnova Ing. Tomáš Hocke, za Radu

Města Eva Kordov á a za odbor životního prostředí MěÚ Ing. Miloslava Šípošová.

Záštitlnad akcí přijali Václav Věwiěka, kteý se aktivně podílel již nasázeni památných lip r. l968, a Marie

Hrušková, autorka prací o památných stromech.

Ý,ra-
Ing. Tomáš Hocke

staro sta
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