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Rtyňská lípa svobody byla vysazena 13. dubna
1919. Strom zasadili místní Sokolové, významné
slavnosti se zúčastnilo žactvo, učitelský sbor,
zástupci obce i mnoho občanů. Podle zápisu
v obecní kronice se dříve u Lípy svobody konaly
různé slavnosti. U příležitosti stého výročí vzniku
republiky chtějí usedlíci na tuto tradici navázat
a společně příběh jejich lípy oživit.

Pomozte Lípě svobody zvítězit v anketě Strom
roku 2018 a zároveň přispějte na její odborné
ošetření. Pošlete do 25. září DMS STROM12 30
na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, lípa obdrží
29 Kč a získá 1 hlas. Můžete se také podepsat
na zpoplatněný hlasovací arch (60 Kč), kam se
vejde 20 hlasů. Je dostupný na webu ankety.
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Anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství
pod záštitou ministra životního prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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