Brňané volí svůj nejoblíbenější strom
Brno, 11. 10. 2013
Ode dneška mohou občané města Brna zvolit svůj oblíbený strom; startuje anketa Brněnský strom
roku. Anketu, která upozorňuje na význam ochrany zeleně ve městě, již po čtrnácté vyhlašuje
Ekologický institut Veronica. Nově mohou lidé hlasovat i v kategorii stromořadí. Zvolit si svého
favorita mohou Brňané do konce října.
První ročníky ankety byly úzce propojeny s aktuální potřebou ochrany městské zeleně: „Na konci
devadesátých let začalo docházet k intenzivnějšímu kácení stromů ve městech, proto jsme se
rozhodli na tuto skutečnost reagovat. Nikoliv však negativně, ale opačným přístupem –
upozorněním na důležitost existence stromů v městském prostředí, oslavou stromů“ přibližuje
historii ankety její organizátorka Mariana Zbořilová. Do finále letošní ankety, postoupil například
vzrostlý ořešák či buk rostoucí v lužáneckém parku, ale také borovice v městské části Brno-Bystrc,
která jako jedna z mála přečkala rušení místních zahrádkářských kolonií z důvodu výstavby nového
sídliště. „Je velmi důležité starat se o zeleň ve městě, protože je nezbytná pro fyzické i psychické
zdraví občanů“ upozorňuje Zbořilová. Cílem tradiční soutěže je tedy především poukázat na
důležitost ochrany zeleně a podnítit zájem obyvatel města Brna o stromy v jejich okolí. Své
oblíbené stromy do ankety nominovali sami Brňané a do užšího finále jich postoupilo celkem osm.
Novinkou je hlasování v kategorii stromořadí. Do této kategorie byly nominovány topoly v
Zamilovaném hájku v Králově poli a překrásné sakury ve Slatině.
Vedle ankety Brněnský strom roku Ekologický institut Veronica pečuje o zeleň ve městě i jinak.
Prostřednictvím odborného poradenství pomáhá občanům zabraňovat kácení dřevin, zapojuje se do
správních řízení a navrhuje vhodnou náhradní výsadbu.
Hlasovat v anketě Brněnský strom roku je možné online na www.veronica.cz/brnenskystrom či na
vybraných místech ve městě Brně:
Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4
Restaurace Oáza, Slovákova 2
Obchody Nadace Veronica – Pekařská 38, Svážná 16, Jana Babáka 11
Restaurace Rebio - Orlí 26, Velký Špalíček, Holandská 1
Ekologická poradna Veronica, Panská 9, Brno
Anketa Brněnský strom roku 2013 je podpořena Nadací Veronica z fondu Společně pro Brno.
Kontakt: mariana.zborilova@veronica.cz, tel: 542 422 757 nebo 777 966 796. V případě dotazu
ohledně ochrany životního prostředí či péče o přírodu se obraťte na veronica@veronica.cz, volejte
542 422 750 či nás navštivte na Panské 9 v Brně.

