
Z podkladů členů oddílu zpracoval Petr Plicka a Zdeněk Vejrosta 





Kvůli těmto stromům - lípám, aby se nepokácely, se předělal celý plot školy. V ulici je i celá 

řada dalších lip. 

 

Lipová alej podél chodníku v ulici generála Klapálka (od rohu mateřské školky po konec 

školního areálu Základní školy generála Klapálka) vysázená ještě když se ulice jmenovala 

generála Kloučka, za účelem, aby stromy stínily chodník a dětem se lépe chodilo do/ze školy. 

Nejprve tam žádné nebyly a v teplým letních měsících byl chodník velmi vyhřátý. Sázely je 

hlavně děti v rámci výuky s učitelkami, některé byly hned či postupně vandaly poničeny, ale 

byly vysázeny nové. 

 

Vzrostlá lípa byla vysazena v pátek 1. dubna 2011 na trase staré obchodní stezky – cca 30 

metrů od silnice od kralupského hřbitova směrem na Tursko. Lípa byla vysazena za účasti 

kralupského starosty pana Petra Holečka. 

https://www.obrazky.cz/?q=L%C3%ADpy+republiky&url=https://www.regionivancicko.cz/images/10207-lipa-list-kvet-pix.jpg/width/308/height/233/crop/1/&imageId=f35051921f44b2d3&data=lgLEEJdYn0f-ahAPtx8VTYJiPH_EMBUB2po4SEmPr-T8NiS3Emu3iNgdK0OohK-PymiFGZcnqZY4jyrDCbQUfyc7nVSVEs5bogcXxAKJSJPEAmZTxAKS_sQCjhc%3D


 

2 lípy jsou vysazeny vedle knihovny  -  byla tam nejprve jedna, ale ta nepřežila, tak byly vysazeny 2 - 

prý se jim říká Masaryk a Beneš. 

 

Na sídlišti Cukrovar byla v roce 2017 vysazena lípa slovinsko – českého přátelství, a to za účasti 

velvyslance Slovinské republiky v České republice Leona Marca a kralupského starosty Petra Holečka. 

ve čtvrtek 20. září 2018 od 10:30 hodin 

U příležitosti oslav 100. vzniku Československa a 25. výročí vzniku České republiky bude v rámci 

projektu Stromy pro Kralupy vysazena nová lípu v Husově parku na sídlišti Cukrovar.

 

http://www.obrazky.cz/?q=L%C3%ADpy+v+Kralupech+nad+Vltavou&url=http://www.mesto-votice.cz/assets/Image.ashx?id_org%3D18504%26id_obrazky%3D10018&imageId=5e61998cf6f2b99c&data=lgLEEI2i2lii72jT8GrM89M0yF_EMF1t_sevjGNBFwR5IqBQrzvm4XsM2R1q7bQia5ZelK5s-JjgSPqc-LBfuo6yo6cmMM5bof7jxALyR5PEAivbxAIL0cQCGrM%3D


V sobotu 28.10. 2017 byla na turistické základně KČT vysazena Lípa republiky, jako odkaz 

pro příští generace. Po dlouhodobých přípravách tak kralupská turistika vstupuje do roku oslav 

- oslav 100 let republiky a 130 let KČT.  

 

Sázení se zúčastnila 106 lidí a to i za účasti představitelů státu a KČT - lípu sází senátor a 

starosta Kralup Per Holeček, předseda středočeské oblasti KČT Jiří Laibl a mladí členové 

oddílu - Klára Buncová a Petr Plicka.

https://tom3511-ostatni.rajce.idnes.cz/Lipa_republiky/
https://tom3511-ostatni.rajce.idnes.cz/Lipa_republiky_-_28.10.2017_Slonila/



