Hodnotící zpráva Náš region FAUNA ‐ FLORA

Náš tým ve složení: Terka Augustová, Jára Linhart, Láďa Kupec, Michal Sršeň, Dan
Orešanský, Adéla Sršňová jsme se měli za úkol soustředit se na památný strom v Dolní ulici
v Králíkách. Po seznámení se stromem – lípou srdčitou, jsme se vydali podívat se na tento
strom a pořídit pár fotografií. Zjistili jsme, že tento strom byl pravděpodobně zasazen v roce
1802, obvod kmene jsme naměřili 418 cm.
Po příchodu do školy jsme vytvářeli plakát s tímto stromem a vymýšleli jsme pověst. Drželi
jsme se historie, která souvisí s rokem vysazení našeho stromu. V městském muzeu jsme
zjistili, že v roce 1802 za hraběte Michaela Karla Althanna bylo započato se stavbou
měšťanské školy (dnešního gymnázia). Další zjištěná historie se týkala roku 1806, kdy
ustupující ruské vojsko od Slavkova zavleklo do města tyfus a černé neštovice. Pověst jsme
nazvali „Tajemná moc lípy“
TAJEMNÁ MOC LÍPY
V malebném městečku na úpatí Orlických hor v Králíkách se v roce 1802 narodil hraběti
Michaeli Karlovi Althannovi syn, kterému dali jméno Karl. Na jeho počest byla započata
stavba měšťanské školy (dnešní gymnázium) a zároveň nechal vysadit na své zahradě lípu.
Roky ubíhaly, syn a lípa rostli jako z vody. Ještě, než začal syn chodit do školy v roce 1806
byl do města, ruskými vojsky od Slavkova zavlečen tyfus a černé neštovice. Ani bohatým se
tato nemoc nevyhnula. V rodině hraběte onemocněl černými neštovicemi, právě syn Karl.
Hrabě nechal vyhlásit, kdo syna vyléčí, toho bohatě odmění. Dozvěděla se to místní babka
bylinářka, která věděla o kouzelné moci lípy, kterou nechal zasadit hrabě při narození syna.
Nakázala pít třikrát denně čaj z květů lípy a pravidelně objímat tento vzácný strom. Syn se
velice rychle uzdravoval a načerpával energii. Od těch dob se sem začali sjíždět lidé i
z okolních vesnic, aby načerpali novou sílu. Hrabě poznal, že zdraví je důležitější než peníze
a za jeho moudrost, která platí i dodnes byl na přední straně školy umístěn hraběcí erb, který
se teď jako památka nachází uvnitř budovy gymnázia.

