OBEC KRČMAŇ
Kokorská 163, 779 00 Krčmaň

Podklady k nominaci na titul

Strom roku 2008

Základní údaje

1. Nominaci na Strom roku 2008 předkládá:
Obec Krčmaň
Kokorská 163, 779 00 Krčmaň
Zastoupena Mgr. Zdeňkem Jančo, starostou obce
Telefon: 585393018
E-mail: obec@krcman.cz
2. Druh stromu: Borovice
3. Výška stromu: 12 m
4. Stáří stromu: 90 let
5. Obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí: 185 cm
6. Lokalita, kde strom roste: Místní část obce Krčmaň, která se nazývá Na Stráži
7. GPS souřadnice: N 49˚ 31,184“ E 017˚ 20,836“

Krčmaňský Borek
Stromy jsou součástí živé přírody, která pro člověka vytváří podmínky pro život na zemi. Tak
jako lidé, mají i stromy svoji historii. Obvykle se vysazují v rámci reprodukčního procesu
nebo pro zachování rázu krajiny a jsou běžnou součástí našeho každodenního života. Některé
z nich jsou však vysazeny na památných místech jako připomínka významných událostí a
stávají se tak svědky dějin v běhu života.
V lokalitě Na Stráži, táhlé vyvýšenině porostlé smíšeným lesem na východní straně katastru
obce Krčmaň, „drží stráž“ jeden ze svědků minulosti již dlouhá léta. Je to zvláštní borovice,
pro kterou se ustálil místní název Krčmaňský Borek. Tento strom Vám chci představit. Lze jej
spatřit při průjezdu obcí - vpravo od silnice první třídy ve směru do Olomouce, nedaleko za
místním hřbitovem. O jeho existenci jsem se dověděl z vyprávění mého dědečka Františka,
aktivního účastníka první světové války. Pověděl mi, že Borek zasadili krčmaňští muži, kteří
se vrátili z první světové války, jako připomínku těžké doby prožité na frontě a na památku
těm, kteří ve válce padli a domů se již nevrátili.
Při pohledu na strom na první pohled zaujme tvar kmene, několikrát esovitě zakřivený, ve
spodní části silný, pokrytý zvrásněnou kůrou. Větve, spuštěné vlastní tíhou k zemi, jako by
měly trvale připomínat pohnuté lidské osudy, ovlivněné válečnou vřavou. Zejména starší
občané tak vzpomenou na své blízké, kteří jim o stromu vyprávěli nebo jsou s jeho osudem
spojeni a vypráví o něm i svým potomkům. Po celou dobu vyrůstal Krčmaňský Borek
společně s generacemi krčmaňských občanů a na výsostném stanovišti „držel stráž“ nad
lidskými osudy v dobách těžkých, složitých i radostných. Poryvy větru, déšť i sluneční žár
posilovaly po celou dobu kořeny, aby spojení se zemí bylo dokonalé.
Je to věru obdivuhodný jehličnan, a každý, i nezasvěcený, se nad zvláštní podobou jeho
vzrůstu musí zamyslet. Dnes již těžko zjistíme, zda sazenice byla přivezena odněkud z daleka
nebo vyrostla v okolních lesích, či byla někde zakoupena, ale to už dnes není podstatné.
Na připomínku ukončení války byla jistě vysazena spousta stromů a postaveno mnoho
památníků. K nim patří i památník obětem první světové války na místním krčmaňském
hřbitově. Ale Krčmaňský Borek je dodnes pro občany Krčmaně i okolí zvláštním symbolem.
Přejeme si, aby i dalším generacím připomínal odkaz pohnuté doby, kdy lidé strádali válkou,
aby Na Stráži střežil smíření, porozumění a přátelství a byl výzvou k úsilí o takový svět,
v němž války už budou jen minulostí.

Ing. Pavel Krkoška, místostarosta obce Krčmaň

