Okrašlovací spolek, z. s. za podpory s. p. Lesy ČR přihlásil strom rostoucí ve „Stroupečku“ do letošní ankety Strom roku 2020,
kterou již 19. rokem pořádá Nadace partnerství, se kterou náš spolek úspěšně spolupracuje již od našeho založení, kdy prvním
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projektem byly výsadby Stromů svobody 2018 ke 100. výročí vzniku Československé republiky v roce 1918,
kdy jsme v každé z našich 4 vesnic vysadili Lípu svobody.
Vrakodávný dub přezdívaný místními Otec lesů, je majestátný strom, který toho již spoustu zažil, přežil nespočet lidských generací, spoustu

národních i světových pohrom, několik požárů, a přesto tu stále s námi žije. Porota ankety letos vybírala z čtyřiapadesáti návrhů z celé ČR. Zaujal je také náš
540let starý památný dub letní. Vedle úctyhodného věku anketní porotce také zaujaly vrakovitě vyhlížející zpevňovací obruče, které drží pohromadě tento
druhý nejširší český strom. Nyní již zrezivělé a zohýbané daly stromu přízvisko vrakodávný.
Strom roku je unikátní projekt. Přes dlouhověkost stromů a jejich zajímavé příběhy nám Strom roku připomíná naše kořeny a důležitost pečovat o ně. Pro mě
osobně je symbolem síly, vůle žít a urputnosti nevzdat se a bojovat za každý nový den. Důkazem toho, že po každé nepřízni osudu a tragédii, je potřeba
zvednou hlavu a vstát a plnohodnotně žít. Mám pod ním zvláštní nostalgický pocit, když vím, že na stejném místě stáli a obdivovali sílu a velikost stromu moji
předkové, má krev.
Věřím, že pro spoustu lidí se stane inspirací, začnou vysazovat ve svém okolí stromy a pečovat o ně, hlavně je zalévat.
Klání o nejzajímavější dřevinu odstartovalo dnes 21. července, kdy se na webových stránkách www.stromroku.cz zobrazily profily všech finálových stromů a
podrobné informace o hlasování. Lidé pro své favority budou moci hlasovat tři měsíce, až do 11. října 2020. Vítězný Strom roku získá odborné arboristické
ošetření od firmy Prostrom Bohemia a bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku v únoru příštího roku. Náš
Vrakodávný dub si ošetření zaslouží, už jen proto, že od roku 1960 přežil 3 velké požáry a stále žije, ale hlavně dává život dál. Pod korunou stromu kolem
jeho širokého kmene roste sousta malých mladých doubků.
Žádáme jménem památného stromu všechny milovníky přírody, stromů a života, podpořte našeho společného Otce lesů v anketě Strom roku 2020
hlasováním. Hlasovat můžete zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM6 na telefonní číslo 87 777, kdy cena DMS je 30 Kč nebo hlasujte přes platební
bránu na https://www.stromroku.cz/Hlasovani/Hlasovaci-formular?stromid=5910.
Nadace partnerství si s anketou Strom roku pro děti připravila zajímavou výtvarnou soutěž, každé dítě, nechť nakreslí, namaluje, vystřihne a nalepí, jak vidí
Vrakodávný dub svýma očima a odešle na adresu nadace, nebo předají kontaktní osobě Anna Hrabovská z Okrašlovacího spolku, která hromadně obrázky
odešle. Nejlepší budou zdobit slavnostní vyhlášení ankety v Otevřené zahradě v Brně při slavnostním vyhlášení v říjnu 2020. Nadace partnerství v průběhu
hlasování připravila pro všechny účastníky putovní výstavu, kdy každý z 12 ti navrhovatelů bude mít možnost vystavit fotografie nominovaných finálových
stromů, které vytvořil fotograf Národního brněnského divadla Marek Olbrzymek. Okrašlovací spolek z. s. ve spolupráci se spolkem Rodáci Žatec bude hostit a
pořádat tuto výstavu již nyní v sobotu a v neděli 25.- 26.7. 2020 v Galerii U Radnice v Žatci na náměstí Svobody od 9 hod – 17 hod.
Srdečně Vás všechny zveme. Jaroslava Mangová – předseda Okrašlovacího spolku z. s.

