
Památný strom

   Jmenuji se Buk lesní. Vysadili mě v roce 1860 v zámeckém parku patřícímu
k zábřežskému zámku v tehdejší obci Zábřeh nad Odrou. Když jsem byl mlád
a štíhlý jako proutek, koukal jsem denně městskému radnímu pod pokličku.
Stejně tak mě zajímal běžný život lidí na zámku. Pamatuji si jeho ne vždy
úspěšnou proměnu. 

    Aby mi nebylo smutno, lidé vysadili v parku ještě další stromy.
Během let mého růstu jsme se všichni skamarádili. Nejblíže mé bohaté koruně
jsou dvě přibližně stejně staré kaštanovníky.

   Dnes je mi už 161 let a mám přes 23 metrů do výšky. A protože jsem stále
zdráv a mám esteticky dokonalou postavu, prohlásili mě v roce 1997 za “
Památný strom”, na což jsem velmi pyšný”.
Vyprávím o tom všem opeřencům, kteří si v mé nádherně rostlé koruně našli
své útočiště nebo i veverkám, které se prohánějí po mých dlouhých větvích,
aby si nasbíraly chutné plody. Bukvice jim náramně chutnají.

  V parku se mi žije moc dobře. Mám rád letní rána, když paprsky slunce
prohřívají mé lístky a jemný vánek mi pročechrává statnou korunu. 
Ale nejraději ze všeho se dívám na ten odpolední mumraj, kdy si děti přijdou
hrát do parku, starší lidé usednou na lavičky a jiní zase venčí své mazlíčky.
Jsem lidem užitečný a myslím, že mě mají rádi. Občas objímají můj kmen,
snad čerpají energii do svých životů. Ale to nejdůležitější ze všeho je to, že jim
spolu se svými kamarády pomáháme dýchat. Bez nás stromů by lidé nemohli
žít ani se radovat.
Jsme důležitou součástí přírody a doufám, že nás bude jen přibývat. I nám
přibyl v parku “nováček”. Lípa svobody, kterou lidé zasadili v roce 2018 ke 100.
výročí vzniku ČR. Bude to ještě trvat, než doroste do našich výšek, ale možná
se toho ještě dočkám.
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