MOŽNOST ADOPCE LÍPY
ODDYCHOVÁ TRASA LÁZEŇSKÁ v Hlinsku
obnova staré cesty do Studnic

Pohled na obnovovaný úsek před započetím projektu
Rádi bychom Vám touto cestou představili projekt obnovy úseku staré kupecké cesty vedoucí
z Hlinska do Studnic. Tento úsek je součástí oddychové trasy Lázeňská, ale je bohužel
v dnešní době neprůchozí. Ve spolupráci s obcí Studnice a Pardubickým krajem město
Hlinsko vytvoří cestu pro pěší, která vrátí do krajiny původní prvek, který z ní v posledních
letech zmizel a zároveň při příležitosti 100. jubilea založení samostatného Československa se
k této cestě vysází lipová alej.
Proč lípa? Na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848 se lípa stala oficiálně stromem
Slovanů, od té doby ji za svůj národní strom považují i Češi. Tento národní strom a z něho
vzniklá alej bude připomínat oslavy tak významných výročí, které jsou s osmičkovým rokem
a našim národem spojeny.

Každá lípa bude poskytnuta k adopci rodinám, spolkům, firmám či dalším
organizacím. Poplatek za adopci byl stanoven ve výši 1.000 Kč za jednu lípu. Lípu lze
rezervovat od 10.9. do 20.10. v Turistickém informačním centru v Hlinsku. A to buď tel.
731 697 418, e-mailem ic@hlinsko.cz nebo osobně. Finanční částka v hodnotě 1.000 Kč bude
placena po podpisu smlouvy buď převodem na účet města nebo částku lze uhradit
i v hotovosti na pokladně města.
Každý, kdo lípu adoptuje, bude včas informován o podrobnostech výsadby a technických
záležitostí k této výsadbě potřebných. První lípa bude zasazena představitelem města Hlinsko,
a to symbolicky v den výročí tzn. 28.10.2018. Další lípy také ještě v tento den a ostatní dle
počasí, dostupné technice a časové náročnosti akce.
Na tuto akci budou samozřejmě srdečně zváni všichni obyvatelé a návštěvníci města, kteří
chtějí být u toho, jak se zrodí alej, která tu bude další stovky let. Věříme, že budoucí generace
pak budou tuto událost připomínat jako historicky významnou věc. Děkujeme za podporu této
akce tím, že si jednu z lip adoptujete.
Celkový počet lip sázených v letošním roce je odhadován cca na 40 ks, bude vytvořen
pořadník zájemců o adopci, každá lípa bude mít své číslo.
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