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Slavnostní
zasazení
25. května 2019 stromu
15 hod. křižovatka u Rodů

Zasaďte s námi
Lípu srdčitou u příležitosti oslav
100. výročí zasazení lip
Sborem dobrovolných hasičů Zálesí
dne 18. května 1919
Občerstvení zajištěno, hraje „ROŠTOVANKA“

MAPA

„U Rodů“

zde sázíme

Rybník „U Fišerů“

Sbor dobrovolných hasičů v Zálesí u Přečína S nabídnutím jednatele , se usnesl na členské schůzi
dne 11. května, pořádat Slavnostní sázení lip na paměť prvého jara svobody v Československém
státu (Republice) a osvobození naší vlasti .
Jednatel sboru osobně objednal a přinesl 3 lípy dne 15. května 2019 ze zámecké zahrady Tažovic
za cenu po 3 Kor. Celkem 9 Kor. Lípy ty byly jménem sboru hasičského , jednatelem objednané, ku
zasazení dne 18. května r. 1919 na paměť prvého jara svobody v Československém státu
(Republice) pro nás a naše dítky.
Sbor dobrovolných hasičů v Zálesí pořádal Slavnost sazení lip takto:
Dne 18. května r. 1919 o 2 hodině odp. seřaděni v průvodu vedle hostince, s připojeným hasičským
sborem z Dobrše, odtud se seřadění průvodu s hudbou pochodem odebralo ku vyzvednutí
kmotřiček, a dále zasazení lípy v hořejších chalupách, nedaleko budovy p. velitele sboru Mat.
Janouta. Lípu při sázení zastupovala kmotřička slečna Marie Fišerová, čís. 12 z místní obce, při
nichž promluvil p. řídící správce školy novo-veské a vysvětlil celému shromáždění tu vysokou
památku sazených lip v naší mladé Republice. Potlesk a sláva byla p. řídícímu dána, ku konci
byla zpívána s hudbou Kde domov můj.
Po ukončení se průvod odebral s hudbou a pochodu ku zasazení dvou lip na návsi, vedle hasičské
kůlny. Lípy ty zastupovala kmotřička slečna Aloisie Tomanová čís. 4 z naší obce. Dále bylo
pokračováno s tím programem a zpěvem jak při zasazení prvé lípy vedle budovy pana velitele
sboru Matěje Janouta..
Po ukončení slavnosti shora uvedené byla s hojnou účastí taneční zábava, na které se vybralo
peněžitě přes 500 Korun, z toho dobrovolně sbor daroval 30 Kor. do chudé kasy obce Zálesí.
Po vyplacení 9 hudebníků a ostatních výdejů zbylo čistého výtěžku do kasy sboru dobrovolných
hasičů v Zálesí 205 Kor.
Slavnost a zábava při nejlepším pořádku skončila.

(závěr zápisu v kronice Sboru dobrovolných hasičů Zálesí)

