Šilheřovický zpravodaj
Strom roku 2015

Rozhodněte o stromu roku, i Vy se můžete zapojit!

Studentky 1. ročníku oboru Analýzy potravin SŠ v Šilheřovicích a se svými spolužáky
a učiteli se zapojily do celostátní ankety Strom roku 2015, kterou pořádá Nadace
partnerství. Dub zimní, který se nachází v šilheřovickém parku v blízkosti Neptunovy
kašny, byl do této hlasovací ankety vybrán a přihlášen díky svému kouzlu, majestátnosti a
příběhu, který studentky vymyslely, postoupil do celostátního finále jako jediný strom
Moravskoslezského kraje.

Proto se obracíme na všechny občany s prosbou, abyste snažení studentek podpořili
hlasováním, a to buď:
-

zasláním DMS zprávy na číslo 87 777 s textem DMS STROM 12
Cena 1 DMS je 30 Kč.

-

podpisem na hlasovací arch
Podepsat se můžete na těchto místech: Obecní úřad Šilheřovice, Rothschildova
cukrárna, Klubovna Golf Club Šilheřovice, na akcích "Pivní slavnosti", fotbalový
turnaj "Ostravský kahan“

Vyhrává ten strom, který získá nejvíce hlasů. Pomozte dubu zvítězit v anketě a zároveň
přispějte na odbornou péči o stromy v Šilheřovicích.
Pokud by se stromem roku stal šilheřovický dub, získala by obec finanční prostředky
na odborné ošetření a záchranu stromů stávajících, případně na výsadbu stromů nových.
Věříme, že naše společné úsilí přinese nám všem radost a spokojené vědomí, že jsme
pomohli dobré věci.
Děkujeme moc!
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Detailní informace
Druh strom:

dub zimní

Stáří stromu:

460 let

Obvod stromu ve 130 cm: 588 cm
Lokalita:

Moravskoslezský kraj, obec Šilheřovice, golfové hřiště

Příběh stromu
Mohutný dub zdobí golfové hřiště v šilheřovickém zámeckém parku, který nechali
v 1. polovině 19. století vybudovat majitelé panství z rodu Eichendorffů. V té době zde již
nějaké stromy rostly. A pravděpodobně i zmiňovaný dub. Kdo přesně dub vysadil, se již
nedozvíme, avšak studentky zdejší střední školy vymyslely vlastní příběh. Podle něj chlapec
jménem Max zasadil plod dubu pro svou milou Leontýnku k jejím šestnáctým narozeninám
a řekl: „Tento strom bude živen naší láskou a my se budeme milovat tak dlouho, dokud
strom bude žít.“ A od té doby strom střeží lásku zamilovaných.
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