Strom života – slavnostní požehnání / Jámy
Místo konání: Obec Jámy- kopec Vejdoch
Organizátor: Obec Jámy
Termín konání: 23. 9. 2018
Strom života – vyhlídka na kopci Vejdoch
"Strom života" je socha ve tvaru kříže, která byla vytesána z božanovského
pískovce ak. sochařem Petrem Váňou. Skládá se z osmi pramenů – výhonů lípy –
národního stromu z osmičkových let minulého století, které se mezi sebou
proplétají, tak, jak to v uplynulém století šlo lehce, či těžce. Na konci větví jsou
lipové listy, které symbolizují srdce našich občanů, kteří za zrod a udržení naší
republiky položili své životy, nebo mnoho pro své přesvědčení v průběhu století
udělali. Na patě stromu jsou vysekány letopočty 1918 a 2018. Je to naše
poděkování za sto let, které pro vlast přineslo těžké i dobré chvíle. Socha byla
umístěna ke dvěma lipám na kopci Vejdoch 663 m. nad mořem, které byly
vysazeny v roce 1968.
Vznikla tam vyhlídka, ze které jsou vidět
2 města a 20 městysů a vesnic viditelných pouhým okem, celkem však 42 obcí
pojmenovaných i s pomocí dalekohledu, 13 kostelních věží, 2 rozhledny
a 8 vysílačů. Slavnostní otevření vyhlídky a žehnání sochy "Strom života" se
uskutečnilo týden před svátkem sv. Václava, tedy 23. 9. 2018, v rámci oslav stého
výročí vzniku Československé republiky. Oslavy byly zahájeny venkovní mší
svatou, kterou sloužil brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Mše byla
sloužena jako poděkování za uplynulých sto let, za obec a vlast. Oslav se
v deštivém počasí zúčastnilo více než sedm set lidí a to nejen z naší obce. Byla to
velmi náročná akce, do které se zapojily všechny spolky obce. Po mši se vypravil
průvod na kopec Vejdoch, kde byla požehnána vyhlídka se "Stromem života". Oslav
se zúčastnili i naši přátelé, hasiči ze Slovenska, ze Sence. U Stromu života položili
věnec a starostovi k této naší významné události předali plaketu. Součástí
programu bylo i seznámení přítomných s událostmi, které se za posledních 100 let
staly v naší obci. Byla přednesena báseň, kterou jako poděkování lidem, kteří se
zasloužili o vznik tohoto místa, věnoval profesor Pavel Kroupa. Následovaly
projevy, odhalení a požehnání sochy i celé vyhlídky. Celá oslava byla zakončena
státní hymnou obou států. V odpoledních hodinách pokračovalo na sportovišti
zábavné odpoledne, kde k tanci a poslechu hrála hudba. V podvečer oslav byla
společně se slovenskými přáteli zasazena „lípa česko-slovenského přátelství“, která
bude tento významný den nadále připomínat. Oslavy se vydařily podle našich
představ a to nám potvrdily ohlasy nejen našich občanů.

Více informací: http://www.jamy.name/

