Lípa svobody v Modletíně – vzpomínka

Jako žák první třídy Dvojtřídní obecné školy v Modletíně jsem se zúčastnil slavnosti u lípy svobody na
jaře 1945. Lípa nebyla na návsi u kostela, kde se konaly svatoanenské poutě, ale na druhé návsi na
severním okraji Modletína.
Slavnost byla spontánním vyjádřením radosti občanů nad osvobozením od okupantů. Vzpomínky
jsem probral s paní učitelkou Marií Řeháčkovou, která se slavnosti také zúčastnila. Sdělila mi, že lípa
svobody v roce 1945 již existovala a že si u ní v dětství hrávaly. Byla tedy vysazena již v roce 1918.
Zpevnění železnými pásy proti rozlomení provedl pan Karel Kouba, modletínský rodák. V paměti mi
zůstaly některé momenty ze slavnosti – projevy řečníků, recitace vlasteneckých básní žáky
modletínské školy, prapory, družičky v krojích a nejvíc asi účast československých legionářů ve
slavnostních uniformách. Po ukončení slavnosti jsem se vracel domů na hájovnu na Kubátce přes
Hostětinky s panem Josefem Filipem, který byl ve slavnostní uniformě ruského legionáře.
Pro mě, jako malého školáka, to byl nezapomenutelný zážitek, který se mi vybavil při příležitosti
vysazení druhé památné lípy na návsi před kostelem, při svěcení znaku obce Rušinov v roce 2014.
Lípa svobody vytvořila krásný solitérní habitus a je proto ozdobou Modletína. Časem poněkud upadla
v zapomnění, my jsme však její význam svým dětem a vnukům připomínali a také návštěvy s námi
památnou lípu navštěvovaly.

Ing. Bohuslav Málek (ročník 1938), září 2016

Lípa zelená - Tilia euchlora
Tento druh lípy vznikl pravděpodobně křížením lípy kavkazské a lípy malolisté. Na rozdíl od jiných
našich lip je méně citlivá na znečištěné ovzduší. Podle dnes již nežijících pamětníků byla vysazena
jako “Strom republiky“ v r.1918. Jak vzniklo pojmenování Adélka, již nelze dohledat. Lípě zelené se na
Modletíně dobře daří, ať tedy prospívá ještě další generace a připomíná historii zdejší krásné krajiny.

Mgr. Jindřiška Vodičková, kronikářka

Lípa není v dobrém stavu, svázání ocelovými lany provedené před desítkami let, nebylo provedeno
odborně a postupně zarůstá do kůry.
Lípa neutrpěla zasažení bleskem, koruna je symetrická, celkový habitus je kvalitní .

březen - duben 2018:
sbírková kampaň pro ošetření lípy - propagace přes internet, místním rozhlasem, letáky, oslovení
rodáků nežijících v obci

duben-květen 2018:
veřejná akce - ošetření lípy:

Obecní úřad Rušinov, starosta Vlastimil Pešek; Mgr. Jindřiška Vodičková, kronikářka obce

Strom roste na okraji obce, mezi travnatou návsí a polem. Nejbližší stavby jsou několik desítek metrů,
pod stromem se nachází křižovatka štěrkových cest, po kterých vede značená turistická trasa.

Lípa neutrpěla zasažení bleskem, koruna je symetrická, celkový habitus je kvalitní .
Strom byl v minulosti nevhodně ošetřen, instalace statické vazby za pomoci železných třmenů které
hluboko zarostly do kosterních větví. V tomto případě je nutné provést statickou i dynamickou vazbu
dle arboristických standardů.
Ošetření stromu bude provedeno s ohledem na jeho zdravotní stav, umístění v prostoru a
perspektivu další existence.

Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho
dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury
koruny žádoucí pro daný taxon.
Navrhované zásahy vychází z vyhodnocení zdravotního stavu a požadavku specifikovat opatření
včetně zajištění provozní bezpečnosti stromu. Cílem je zlepšit odborně provedenými arboristickými
zásahy perspektivu setrvání stromu tak, aby nebyla snížena jeho ekologická, estetická, kulturní a
historická hodnota a současně byl umožněn další rozvoj ekosystémů, vázaných na přítomnost
stromu.

Strom je vzhledem k velikosti a symetrickému tvaru koruny jeden z nejkrásnějších v obci. Ve spojením
s jeho historickým významem je třeba se o něj dobře starat, aby mohl přinášet prospěch i dalším
generacím.

březen - duben 2018:
sbírková kampaň pro ošetření lípy - propagace přes internet, místním rozhlasem, letáky, oslovení
rodáků nežijících v obci

duben - květen 2018:
veřejná akce - ošetření lípy:
Ošetření lípy odborným arboristou s výkladem přítomné veřejnosti. Budeme zvát všechny, kdo
přispěli do sbírky, dále občany obce prostřednictvím místního rozhlasu a plakátů, dále přepokládáme
účast z Tátoklubu (řemeslné setkávání dětí a tátů při spolku Dobrá společnost), dále budeme zvát
místní skautský klub z Chotěboře.
Na akci uspořádáme drobné občerstvení.

propagace přes internet (crowdfundingová kampaň Nadace, facebook, e-mailová rozesílka), místním
rozhlasem, letáky s podrobnými informacemi, oslovení rodáků již nežijících v obci, informace na
našem webu www.benediktus.org

zapojení veřejnosti: spolupráce s pracovníky obce - starosta umístí informační tabuli o lípě, kterou
připravuje místní kronikářka; sousedy kolem lípy poprosíme o upečení buchty nebo jiného
občerstvení na akci.

Obecní úřad Rušinov, starosta Vlastimil Pešek; Mgr. Jindřiška Vodičková, kronikářka obce

ošetření stromu:
Drobný materiál pro provedení řezu: 500 Kč
Statická vazba - materiál: 2 500 Kč
Dynamická vazba - materiál: 2 500 Kč

Tisk letáků a plakátů pro propagaci sbírky a akce: 1500 Kč.

Náklady zaměstnanců na propagaci a organizaci akce uhradíme z vlastních zdrojů.

