SKAUTSKÁ STŘEDISKA A PAMÁTNÉ STROMY

Tímto článkem upozorňuji na jednu z chystaných aktivit k oslavě stého výročí založení samostatné Československé
republiky. Jedná se o Stromy svobody - nebo též Stromy republiky, které mají svůj počátek právě k tehdejší
slavnostní události. V letech 1918 a 1919 vysadili občané stovky památných stromů po celé zemi. Mnohé z nich už
bohužel neexistují, jiné upadly v zapomnění a většinou se neví, zda nebo kde se nacházejí. Vysazování památných
lip pokračovalo i později při významných událostech, především v letech 1928, 1945 a 1968. Organizátory byly
různé organizace a spolky a slavnostní výsadby se vždy zúčastnilo mnoho občanů daného regionu.
V roce 1968, kdy se v republice politická situace zmírnila, se po celé naší vlasti obnovovaly skautské oddíly a
střediska. Také ve Veselí nad Lužnicí se pováleční skauti sešli a založili skautské středisko Racek s několika oddíly.
Činnost nového střediska byla násilně ukončena po vstupu ruských vojsk a následné okupaci naší země, po níž se
vrátil starý represivní režim. Skauti patřili mezi přední kritiky této okupace. Členové veselského střediska Racek
svůj protest vyjádřili vysazením dvou Stromů svobody, či republiky. První z nich – krásná lipka, byla vsazena do
parčíku v Husově ulici a především péčí obyvatel této ulice přetrvala v plné kráse a mohutnosti až do dnešních dnů.
V předvečer stého výročí vzniku naší republiky došlo dne 17. září 2017 k odhalení pamětní desky u této památné
lípy. Zúčastnila se delegace současných skautů a přišlo i několik pamětníků. Desku zajistil městský kronikář pan
Jelínek se členy Klubu historiků, za což jim patří velký dík.
V letošním roce budou v naší vlasti probíhat různé akce, které
mají připomínat sté výroční vzniku Československa a 25.
výročí České republiky.
Nadace Partnerství přichází s výzvou: Vyhledejte, zmapujte,
ošetřete a označte památné Stromy svobody – Stromy
republiky. Ale nejen to, vysazujte k tomuto významnému
jubileu nové lípy! Junák - český skaut je jedním z partnerů
Nadace Partnerství, proto se do této akce i naše skautské
středisko Racek jíž zapojilo. Byl bych rád, kdyby se veselští
skauti stali příkladem pro další střediska a oddíly jak přiložit
ruku ke zdaru celé akce. Sestry a bratři, začněte pátrat, hledat
a konat! Skauti se aktivně zapojovali do dění už při vzniku
Československé republiky, jistě se připojí i teď.
Vyvrcholení akce proběhne od 20. do 28. října t. r. Lípy k výsadbě budou připraveny, podrobnosti jsou na webu.
Foto: Skautská delegace a pamětníci u Památné lípy.
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