Šilheřovický zpravodaj
Květen 2021

NÁVRAT ZVONU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
letošní Pankrác, Servác, Bonifác bude bohužel zapsán v kronice obce stejným písmem jako
26. květen roku 1956, kdy naši obec taktéž postihla velká povodeň a povodňová vlna o výši
1 m proudila ze svahů do vsi a brala vše, co ji stálo v cestě. Na základě dat z ČHMÚ
se ve středu 12. 5. jednalo o extrémně silný přívalový déšť, kdy během 1 hodiny spadlo
na území obce cca 40 mm srážek.
Nyní mi dovolte uvést informace o hospodaření na pozemcích. Dle paragrafu 3 odstavce
4 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vlastník, nebo jiná osoba,
která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, jsou povinni ji užívat nebo udržovat
v souladu s charakteristikou druhu pozemku. Pokud nejde o hospodaření uživatele půdního
bloku zařazeného do evidence půdy dle zákona o zemědělství a v souladu s touto evidencí.
Na hospodaření na těchto pozemcích dohlíží SZIF (Státní zemědělský intervenční fond),
který je poskytovatelem dotací a má jako jediný nástroje na řešení případného porušování
způsobu hospodaření. Garantem „vrstvy erozní ohroženosti“ v LPIS (registr půdy)
je VÚMOP (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy) a pokud došlo ke splachům a erozi
půdy je potřeba kontaktovat SPÚ (Státní pozemkový úřad).
Rád bych velice poděkoval všem Jednotkám sboru dobrovolných hasičů, profesionálním
hasičům, Policii ČR, Správě silnic Moravskoslezského kraje, Statku Šilheřovice,
Autodopravě Fulneček, zaměstnancům obce, dobrovolníkům a všem, kteří jakkoliv pomohli
při úklidu obce po povodních!
Závěrem naleznete veškeré podrobnosti o řešení komplexních pozemkových úprav, o které
naše obec požádala v roce 2015.
Již několikátým rokem probíhají na území naší obce komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ).
Důvodem jejich zahájení byla potřeba vyřešit vlastnické vztahy a lépe uspořádat pozemky
ve vybraných lokalitách mimo zastavěnou část obce tak, aby mohla být realizována vhodná
opatření související s polními cestami, protipovodňovou ochranou či výsadbou v krajině.
KoPÚ jsou složitý a mnohaletý proces, ale zároveň jsou klíčovým nástrojem pro dlouhodobý
územní rozvoj na venkově. Jejich hlavní cíl spočívá v účelném uspořádání vesměs
zemědělských pozemků, výsledkem je pak nová katastrální mapa. Souběžně s tím představuje
pozemková úprava výchozí předpoklad pro skutečnou péči o krajinu, jelikož mnohdy lze jen
pomocí pozemkových úprav zrealizovat akce jako je zpřístupnění pozemků pomocí polních cest,
opatření k ochraně půdy, zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině, minimalizaci
povodňových škod, obnovení osobního vztahu lidí k půdě a celkovému posílení přírodních
hodnot a zvýšení atraktivity území.
Zjednodušeně řečeno, pozemkové úpravy vytvoří na daném území podmínky pro lepší
hospodaření vlastníků s půdou, pro využívání krajiny také ostatními obyvateli a pro zlepšení
stavu krajiny.
Komplexní pozemkové úpravy zohledňují jak vlastnické vztahy k pozemkům, tak i zájmy
a potřeby ostatních obyvatel. Proto se přímo dotýkají nejen samotných vlastníků pozemků,
ale také obce, která ukončením pozemkových úprav získává detailně zpracovaný územně
plánovací nástroj pro nezastavěnou část svého správního obvodu.
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Zpracovatelé komplexních pozemkových úprav během jejich celého průběhu úzce spolupracují
se zadavatelem (Státním pozemkovým úřadem), zástupci obce (zejména starostou obce)
a zvolenými zástupci vlastníků (sbor zástupců vlastníků).
Přesná pravidla celého procesu jsou upravena zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech.
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát, který je vyhlašuje a řídí prostřednictvím Státního
pozemkového úřadu.
Přínosy komplexních pozemkových úprav pro obec:
• vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům
• optimální uspořádání obecních pozemků s ohledem na veřejně prospěšné záměry
v krajině
• následná možnost realizace vybraných opatření jako např. opravení polních cest
či výsadby
• vyřešení neškodného odvedení povrchové vody z polí a protipovodňové ochrany
zastavěného území
• připravenost pozemků pro čerpání dotací
• územně plánovací nástroj
Přínos pro vlastníky pozemků a jejich uživatele - nájemce
• upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
• úprava tvaru pozemků a možnost jejich scelení
• možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
• zpřístupnění všech pozemků vlastníků z veřejných polních cest (dosud přístupných
jen přes pozemky jiného soukromého vlastníka)
• ukončení zatímního užívání cizích pozemků
• uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
• možnost bezplatného vytyčení nově navržených pozemků v terénu
Přínos pro katastr nemovitostí
• obnova katastrálního operátu
• promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitostí (KN) a odstranění nesouladů
• zpřesnění výměry jednotlivých parcel
• zahuštění polohového bodového pole
• vyřešení duplicitních vlastnictví
Zpracování pozemkových úprav lze rozdělit na čtyři etapy:
I. přípravné práce – geodetické činnosti, rozbor podkladů a terénní průzkum území
II. vypracování vstupních nároků jednotlivých vlastníků pozemků v pozemkové
III. zpracování a projednání plánu společných zařízení
IV. návrh a schválení nového uspořádání pozemků vlastníků
Pozemková úprava končí vytvořením mapového díla s novými pozemky, které je zapsáno
do KN.
KoPÚ Šilheřovice se aktuálně nachází mezi III. a IV. fází zpracování. Proběhla etapa
vstupních analýz (2017), všichni vlastníci pozemků v řešeném obvodu pozemkové úpravy byli
obeznámeni se svým vstupním nárokem (2018) a následně byl zpracován a projednán plán
společných zařízení, tj. opatření veřejně prospěšného charakteru (2019).
Koncem roku 2019 došlo k pozastavení procesu pozemkových úprav. Důvodem je snaha navýšit
nedostatečnou výměru obecních a státních pozemků použitelných pro společná opatření
v řešeném obvodu pozemkových úprav. Toto navýšení lze za příznivých podmínek provést
-3-

směnou pozemků mezi katastrálními územími. Jde o poměrně ojedinělý a administrativně
zdlouhavý proces, který se provádí velmi zřídka. V Šilheřovicích však nastaly okolnosti, které
takovému řešení přejí.
Jakmile se směnu podaří provést, mohou práce na KoPÚ pokračovat IV. etapou, kterou
je zhotovení a individuální projednání návrhu nových parcel jednotlivých vlastníků a následné
zapsání nové katastrální mapy do KN.
Držme palce, aby se potřebné pozemky na naše území podařilo převést co nejdříve a komplexní
pozemkové úpravy mohly být dokončeny a sloužit k prospěchu všech.
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se neváhejte obrátit buď na Státní pozemkový úřad –
pobočku Opava (Martina Werichová, tel. 725 901 106) či na zpracovatele EKOTOXA s.r.o.
(Eva Pustelníková, tel. 601 084 255).
Ve spolupráci s Komisí životního prostředí a za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení ze 11. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 21.4.2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 11/2021/1
Program jednání, předložený starostou obce doplněný o bod „Žádost –
stavební úřad“ a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat
samostatně a veřejně
ad 11/2021/3
Ověřovatele zápisu Janu Gebauerovou a Ing. Stanislava Lipinského
ad 11/2021/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 10 konaného dne
16. 12. 2020
ad 11/2021/9
Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2020
ad 11/2021/11a) Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2021 o místním poplatku
ze psů
ad 11/2021/11b) Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 2/2021 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
ad 11/2021/11c) Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 3/2021 o místním poplatku
ze vstupného
ad 11/2021/11d) Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 4/2021 o místním poplatku
z pobytu
ad 11/2021/13 Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících
aktivit na území města Hlučína a jeho správního obvodu včetně jednacích
řádů
ad 11/2021/15 Investiční záměr zpracovaný pro projekt „Modernizace a rekonstrukce
zázemí ZŠ Šilheřovice“, který byl zpracován pro výzvu Ministerstva
financí číslo VPS-228-3-2021 podprogram 298D2280
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 11/2021/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 10 konaného dne 16. 12. 2020
ad 11/2021/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 43/2020 – 50/2021
-4-

ad 11/2021/7 Rozpočtová opatření č. 8 - 9/2020 a 1/2021
ad 11/2021/8 Zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2020
ad 11/2021/10 Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2020 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
ad 11/2021/14 Zprávu starosty obce ve věci žádosti paní XXXXX o náhradu škody na jejím
vozidle značky Peugeot 208, která vznikla dne 21.9.2020 ve výši 95.842,84 Kč
po přejezdu jejího vozidla přes kanalizační poklop na pozemní komunikaci,
jenž je ve vlastnictví obce.
Vzhledem k tomu, že pojišťovna Generali Česká pojišťovna, a.s. ve svém
vyjádření ze dne 22.3.2021 opětovně zamítla daný nárok jako nedůvodný,
Obec Šilheřovice se bude řídit tímto vyjádřením a doporučením pojišťovny.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
ad 11/2021/12 O zřízení nové ulice, která byla vybudována v rámci projektu „Výstavba
inženýrských sítí a obslužné komunikace“ na pozemcích parc. č. 672/1,
672/3, 678/4, 678/10, 685/32, 685/33 v k. ú. Šilheřovice s názvem Sládkova
Zastupitelstvo obce pověřilo:
ad 11/2021/16 Starostu obce, aby podal u Městského úřadu Hlučín, odboru výstavby
žádost, aby Obec Šilheřovice, byla zahrnuta jako účastník řízení v územním
a stavebním řízení stavby s názvem „Větrná elektrárna HAŤ-JIH“

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 15. 3. 2021 č. 51/2021
RO schvaluje:
ad 51/2021/4 cenovou nabídku firmy Daniel Reichel, IČ: 72997508, Na Staré cestě 265,
Šilheřovice na rekonstrukci bytu v domě č. p. 19, za nabídkovou cenu
391.871,- Kč bez DPH.
RO uděluje
ad 51/2021/3 souhlas provozovatele vodovodního řádu s provedením sdružené přípojky
vodovodu v projektu „Novostavba RD1, RD2 a RD3 Šilheřovice“ na parc.
č. 678/5, 678/19, 678/20 k. ú. Šilheřovice.
ad 51/2021/3 souhlas provozovatele a majitele splaškové kanalizace s provedením sdružené
přípojky kanalizace v projektu „Novostavba RD1, RD2 a RD3 Šilheřovice“
na parc. č. 678/5, 678/19, 678/20 k. ú. Šilheřovice.
RO projednala:
ad 51/2021/2 žádost o vybudování tůní na pozemku parc. č. 782/1 v k. ú. Šilheřovice
a z hlediska správce vodního toku nemá námitek k předloženému záměru.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7. 4. 2021 č. 52/2021
RO schvaluje:
ad 52/2021/3 investiční záměr zpracovaný pro projekt „Modernizace a rekonstrukce
zázemí ZŠ Šilheřovice“, který byl zpracován pro výzvu Ministerstva financí
číslo VPS-228-3-2021 podprogram 298D2280.
ad 52/2021/4 uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je stavba „Rozšíření veřejného
osvětlení na ulici K Juliánce“ umístěna na pozemcích parc. č. 1520/3 k. ú.
Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ad 52/2021/6 cenovou nabídku společnosti Zahradnictví Korner, IČ 87574250, se sídlem
Hluboká 882/15B, 725 29 Ostrava – Petřkovice na revitalizaci zeleně
a výsadbu na hřbitově, nabídková cena činí 160.431,41 Kč bez DPH.
ad 52/2021/7a přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Šilheřovický potok – úsek č. 4“.
ad 52/2021/7b uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na realizaci projektu „Šilheřovický potok – úsek č. 4“, mezi
Moravskoslezským krajem a Obci Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
ad 52/2021/10 cenovou nabídku společnosti Michal Honzek, IČ 08247293, se sídlem
Holasova 1128/4, Ostrava na odstranění nefunkčního komínu na budově ZŠ
Šilheřovice, Střední 29, nabídková cena činí 29.350,- Kč bez DPH.
ad 52/2021/11 rozpočtové opatření č. 2/2021.
RO neschvaluje:
ad 52/2021/5 poskytnutí finančního daru na provoz Linky bezpečí, z. s..
RO uděluje
ad 52/2021/8

souhlas s umístěním a provedením novostavby RD včetně přípojek vody,
elektřiny, plynu, dešťové a splaškové kanalizace a zpevněných ploch
na parc. č. 592/1 a 592/2 v k. ú. Šilheřovice.
ad 52/2021/9a souhlas s napojením vodovodu v rámci projektu „Šilheřovice parc. č. 1674,
1672 a 1677/1, vodovod“.
ad 52/2021/9b souhlas vlastníka místní komunikace ul. Ke Kovárně se zásahem
do pozemku za účelem provedení stavby „Šilheřovice parc. č. 1674, 1672
a 1677/1 - vodovod“.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 28. 4. 2021 č. 53/2021
RO schvaluje:

ad 53/2021/2

cenovou nabídkou na opravu propustku přes Šilheřovický potok na MK
Záhumenní od firmy STAVBY A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809,
se sídlem 1. máje 230, 739 61 Třinec za nabídkovou cenu 267.226,18 Kč
bez DPH.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Očkování psů
V sobotu 29. května 2021 proběhne v obci
očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne na těchto místech:
-

ulice U Dvora

10.00 – 10.15 hod.

-

před Obecním úřadem

10.20 – 11.00 hod.

-

ulice Na bělidle (u domu p. Tomčíka) 11.10 – 11.30 hod.

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení
poplatku ze psů za rok 2021. Pes musí mít náhubek!
Základní očkování je s doplatkem Kč 20,Žádáme, aby majitelé psů přišli s respirátorem!
Doočkování již nebude!!!

Značení jízdních kol syntetickou DNA
Městská policie Hlučín bude značit jízdní kola syntetickou DNA:

Šilheřovice

22. června 2021

15:00 – 16:00 hod. v areálu Baumšula

Prosíme zájemce, aby se nahlásili na služebně Městské policie Hlučín, tel. číslo 595 020 202.
Kolo musí být celé čisté, s sebou občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola (pokud
nebude doklad, podepíše se čestné prohlášení).
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Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech
26. června 2021

8:00-11:00 hod.
a

17. července 2021 8:00 – 12:00 hod.
budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Umístění: parkoviště pod kostelem
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.

Termíny zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice
23. 6. 2021
22. 9. 2021
15. 12. 2021
Jedná se o předběžné termíny, které se mohou v rámci potřeby změnit, sledujte proto
obecní úřední desku, případně internetové stránky obce, kde naleznete aktuální informace.

FARNOST ŠILHEŘOVICE

NÁVRAT ZVONU DOMŮ
V r. 2015 započala intenzivní jednání o návratu zvonu, který byl na počátku r. 1942
svěšen ze zvonice našeho kostela v Šilheřovicích, zrekvírován německou armádou
pro válečné potřeby a převezen do ústředního skladu zvonů do Hamburku. Tento zvon
vážící 600 kg a připsán ochraně Panně Marii a sv. Josefovi byl ulit r. 1764 zvonařem
Františkem Valentinem Stanckem v Opavě. Po válce zvon nebyl vrácen do své domoviny,
ale byl r. 1952 zapůjčen do kostela sv. Anežky v Kolíně nad Rýnem a odtud v polovině
60. let zavěšen do věže kostela sv. Gertrudy tamtéž. Přiblížil se ale čas návratu tohoto
historického zvonu domů do Šilheřovic. V těchto dnech finišují všechny náležitosti spojené
s navrácením zapůjčeného zvonu během války. Budou-li jednání, která jsou vedena
na úrovni německého velvyslanectví v Praze, úspěšná, přivítáme o prázdninách zvon opět
doma. Německá strana se také zavázala, že veškeré náklady spojené s návratem zvonu,
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jeho očištěním a opětovným zavěšením s technickým příslušenstvím ve výši cca 450.000,- Kč
bude plně hradit.
Spolu s tímto historickým zvonem byl r. 1942 svěšen také druhý zvon – sv. Barbora.
Bohužel byl během manipulace a převozu vážně poničen a nakonec zničen. Zvon byl ulit
r. 1925 v dílně chomutovského zvonaře Richarda Herolda, vážil 378 kg a byl posvěcen
Mons. Bruno Schneidrem.
Oba zvony byly v 70. letech 20. století nahrazeny dvěma ocelolitinovými zvony, které
posvětil děkan Richard Klíč. Tyto zvony dodnes slouží spolu s malým umíráčkem, který byl
ulit také r. 1925 a zasvěcen Andělům strážným. Po návratu zvonu z Německa bude nutné
ocelové zvony sundat, a to i z důvodu jejich nesouzvuku se staršími zvony. Ve věži
tak budou 2 zvony – Panna Maria a sv. Josef a Andělé strážní. Bude však chybět zvon,
který by stávající doplnil tónem, ale především by se používal jako polední.
Z toho důvodu se ekonomická rada farnosti spolu s vedením obce rozhodla pro pořízení
nového zvonu. Tento zvon by byl ulit v italské zvonařské dílně ve Valduggia nedaleko
Turína a byl by zasvěcen sv. Barboře jako ten, který byl během II. světové války zničen.
Celkové náklady na pořízení nového zvonu činí cca 500.000,- Kč. Rádi bychom
prostřednictvím darů získali potřebné finanční prostředky.
Vím, že každý máme spoustu výdajů, tíží nás různé půjčky a hypotéky, nebo řešíme
náklady spojené s nedávnými bleskovými záplavami. Přesto věřím, že se najde dostatek
dárců, kteří přispějí na tento účel. Je to totiž jedinečná možnost, jak se zapsat do historie
naší obce. Oba zvony se stanou svorníkem toho, co se v naší obci dělo v minulých dobách,
ale také toho, co prožíváme právě v současnosti. A zároveň budou odkazem pro další
generace, žijící v naší obci. Kostelní zvony jsou zvukovou dominantou obce a symbolem
sounáležitosti všech občanů. Exupéry ve své Citadele píše: „Smutný je člověk, když slyší
vyzvánět zvon, jehož výzva se ho netýká. Jsi smutný, když zazpívá polnice a tvou povinností
není vstát. A hledíš, jak šťastný je člověk, který řekne: ‚Slyšel jsem volání, jež bylo pro mne,
a vstávám.‘“
Pro dárce je připravena také výjimečná nabídka. Každý, kdo podpoří výrobu nového
zvonu částkou vyšší jak 25.000,- Kč, bude mít možnost nechat si odlít své jméno nebo jméno
rodiny na samotný zvon. Ostatní dárci budou zvěčněni na mosaznou tabulku umístěnou
ve věži kostela. Veškeré informace je možné sledovat na webových stránkách farnosti.
Návrat zvonu domů chceme oslavit na Odpust o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
15. srpna, při které by při slavnostní mši svaté za účasti představitelů z Německa byl
historický i nový zvon požehnán. Toto setkání by se stalo také příležitostí uzavřít minulost
s jejími ranami a křivdami, které zůstaly, a prohloubit česko-německé vztahy. Zvony se tak
stanou symbolem smíření a odpuštění. Hlasem války je chřestění zbraní, hlasem míru je hlas
zvonů.
Jedno přísloví říká, že i když zvon není vidět, lidé rozumí jeho řeči. Věřím, že to platí
i o místních lidech a znovu uslyšíme zvuk zvonu, kterému naslouchali naši předkové,
a rozezní se i zvon nový. Díky vám všem a v modlitbách vyprošuji Boží požehnání.
o. Jakub Dominik Štefík,
administrátor farnosti
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OBECNÍ KNIHOVNA ŠILHEŘOVICE

Obecní knihovna v roce 2020
Ke dni 31. prosinci 2020 bylo zaregistrováno 3663 svazků. Knižní fond byl tvořen naučnou
literaturou - 1089 svazků a beletrií - 2574 svazků.
V roce 2020 byl knihovní fond navýšen o dalších 146 knih různých žánrů nově zakoupených
i darovaných, za což všem dárcům děkuji. K tomu je nutno přičíst 362 svazků zapůjčených na 1 rok
z regionálních fondů KPBO. Jedná se nejen o knihy pro začínající čtenáře a pro mládež školou
povinnou i studující, ale i o literaturu naučnou a zábavnou pro dospělé.
V loňském roce bylo v knihovně 133 zaregistrovaných čtenářů. Skutečný počet čtenářů je daleko
větší, protože si na průkazy některých čtenářů půjčuje knihy několik členů rodiny. V roce 2020
navštívilo knihovnu 1242 návštěvníků a bylo vypůjčeno celkem 2110 knih. Každoročně přibývají
rodiče, příp. prarodiče, kteří vodí do knihovny nové malé dětí. Bohužel, nebylo možno uskutečnit
knihovnické lekce školních dětí a pravděpodobně proto školních dětí ubylo.
Mezi šestadvaceti seniory je většina velmi aktivních čtenářů, kteří nezklamali ani v tomto složitém
roce. „Pasování prvňáčků“ na čtenáře spojené s dárkem „Knížka pro prvňáčka“ a malým
pohoštěním bylo z důvodu problémů s Covidem 19 přesunuto z měsíce května na říjen.
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Omezení provozu knihovny v dubnu a květnu se proti minulému roku negativně projevilo
na návštěvnosti i počtu vypůjčených knih.
Celkový počet čtenářů
Počet návštěvníků knihovny
Stav knihovního fondu
Výpůjčky celkem
Regionální výměnné soubory

133
1242
3663
2110
362

Mgr. Ludmila Janoschová

Nové knihy pro děti a dospělé
STÁLÝ FOND -

NOVÉ KNIHY (ROK 2020-2021)

Megre, Vladimir, 1950-

Anastasia

Megre, Vladimir, 1950-

Zvonící cedry

DeMille, Nelson, 1943-

Hra pro lvy. Jestřábí zátoka. Dvanáctý stupeň. Jezero duchů

Higgins, Jack, 1929-

Spojka z Bílého domu. Eddieho bastard. N jako nástraha.
Riskantní podnik
Anděl zkázy, Střepy, Podivuhodné pouto, Smrtící kód

Crais, Robert, Francis
Dick, Rayová K, Follet K
Archer, Jeffrey, 1940Child, Lee, 1954-

Jedenácté přikázání. Plameny lásky. Stín v písčinách. Dělej, že
ji nevidíš
Vedra. Bílá touha. Kvílení ve větru. Krok do neznáma

Meade, Glenn, 1957-

Písky Sakkáry. Prostá pravda. Zrádný měsíc. Tři přání

Francis, Dick, 1920-2010

Hurikán. Ďáblova slza. Nezapomenutelná cesta. Stinger

Clancy, Tom, 1947-2013

Duhová šestka. Opravář. Honba za Jezevcem. V sedmém nebi

Deaver Jaffery, Douglas
Preston, Dick
Francis,Sparks Nicholas

Tanečník, Poklad, Trest, Vzkaz v láhvi

Forsyth, Frederick, 1938-

Ikona. Bílá puma. Advokát chudých. Zápisník jedné lásky

Gregor, Achille, 1910-1998

Muž v zástěře, aneb, Literární kuchtění, čili, Faire sa cuisine
littéraire : 600 receptů

Elefteriadu, Martha, 1946-

Řecká kuchyně

Fulghum, Robert, 1937-

From Fulghum : Něco z Fulghuma. I

Fulcanelli
Groulík, Karel, 1933-1995

Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů
Velkého Díla
Moudrosti pěti tisíc let

Michalcová, Hana
Leuenberger, H.D, 1931
Leblanc, M, 1864-1941
Leblanc,, 1864-1941
Kosiński, N., 1933-1991
Dubská, Kateřina, 1965-

Vyprávění z onoho světa
Co je to esoterika
Tajemný dům
Slečinka se zelenýma očima : román
Nabarvené ptáče
Dcery
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Körnerová, Hana, 1954Byung-Chul, Han
Körnerová, Hana, 1954De la Motte, Anders, 1971-

Pán hor. I.
Vyhořelá společnost
Pán hor. V.
Podzimní případ

Liviero, Gemma
Di Fulvio, Luca, 1957Hrčka, Vítězslav
Svěrák, Jan, 1965Frazier, Tracey Marie
Stevens, Chevy, 1973Backman, Fredrik
Bolavá, Anna, 1981Körnerová, Hana, 1954Körnerová, Hana , 1954Fantová, Petra

Zlomení andělé
Sen, který se naplnil
Helmut, přiběh opravdoveho člověka
Bohemia
King
Nenechám tě odejít
Co by můj syn měl vědět o světě
Do tmy
Pán hor. VI.
Prosím vás, sestřičko...
Dětský ilustrovaný atlas Česká republika

Hartl, Patrik, 1976Chua, Amy, 1962-

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Bojová píseň tygří matky, aneb, Jak jsem své děti učila vítězit
(a sama přitom byla poražena)
Přeběhlík
Pán hor. IV.
Já, doktor(in) : jak lékaři přicházejí o iluze : česká
pediatrička v Německu
Pán hor. II.
Jak jsem sebrala odvahu
Malý pražský erotikon
Mé nepálské lásky : příběh české holky, která na mateřské
vybudovala milionovou firmu a dětský domov

Lenz, Siegfried, 1926-2014
Körnerová, Hana, 1954Karolová, Kateřina
Körnerová, Hana , 1954Šťastná, Barbora, 1973Hartl, Patrik, 1976Gautam, Michaela, 1987Dvořáková, Petra, 1977Hancock, Penny
Keeland, Vi
Bolavá, Anna, 1981De la Motte, Anders, 1971Körnerová, Hana , 1954Backman, Fredrik, 1981Šebek, Tomáš, 1977Körnerová, Hana , 1954De la Motte, Anders, 1971Körnerová, Hana , 1954Fuller, Andrew, 1957Körnerová, Hana , 1954Körnerová, Hana , 1954Dvořáková, Petra, 1977Jones, Sandie
Wood, Barbara, 1947Körnerová, Hana, 1954Sýkora, Michal, 1971Cantor, Jillian
Nagy, Timea
Mornštajnová, Alena, 1963-

Vrány
Myslela jsem, že tě znám
Nesnáším tě
Ke dnu
Konec léta
Hodina po půnoci
Medvědín
Mise Haiti
Pozlacená klec
Zimní oheň
Pán hor. III.
Šťastné a úspěšné dítě
Děkuji, sestřičko...
Hlas kukačky
Dědina : pole, závist, chtíč a otčina
Matčina hra : pro svého syna udělá cokoliv
Panenky z ráje
Heřmánkové údolí
Ještě není konec
Ztracený dopis
Bezmocná : jak jsem uvízla v síti nucené prostituce
Hotýlek
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Megre, Vladimir, 1950-

Rodová kniha

Braden, Gregg, 1954Bryndza, Robert, 1979Jones, Sandie

Bod obratu : nastává doba extrémů : naučme se v ní žít
Do posledního dechu : další případ Eriky Fosterové
Matčina hra : pro svého syna udělá cokoliv

Greenhalgh, Chris, 1963-

Miloval jsem Ingrid Bergmanovou

Braden, Gregg
William, Anthony
Hampl, Mojmír
Gundry, Steven R.

Matrix. Božský zdroj
Játra a jejich léčba
Pro Čechy je nebe nízko. Pojďme chtít víc
Skryté nebezpečí zdravých potravin : proč je "zdravá" strava
příčinou nemocí a nadváhy

Bryndza, Robert, 1979Jucovičová, D, 1962Pospíšilová, Zuzana, 1975-

Smrtící tajnosti : další případ Eriky Fosterové
Je naše dítě zralé na vstup do školy?
Vesmírné kameny

Novák, Tomáš, 1946-

Jak (ne)rozumět emocím stárnoucích rodičů

Hladký, Marek, 1971McAlary, Brooke
Doležal, Antonín, 1929Hejdrychová, Z, 1992Molavcová, Jitka, 1950-

Magický autobus
Jak si zjednodušit a zpomalit život
Zakázaná slova
Sutašky : šité šperky
Jitík sportovcem

Děti

Gecková, Iva
Petrov, Vadim, 1957Weatherley, Anna-Louise

Strýček Vendelín, chlupatý meloun
Načítání
Černé srdce : detektiv Dan Riley 1

Děti

Procházka, Luboš, 1982-

Fridolín a kouzelný Bambola

Catherman, Erica

Příručka skutečné ženy. Jak se poprat se životem

Konířová, Kateřina, 1957Zibura, Ladislav, 1992-

Hravé mozaikování
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

Děti

Děti

Děti

Děti

Letem světovými dějinami : historie, jak jste ji ještě neviděli
Děti

Morán, José
Morán, José

Děti

Morán, José

Děti

Morán, José

Děti

Děti
Děti

Cima, Anna, 1991Kinney, Jeff, 1971Dinwiddie, Robert
Zibura, Ladislav, 1992-

Isaac Newton : minibiografie převratného vědce
Leonardo da Vinci : minibiografie renesančního vědce a
umělce
Wolfgang Amadeus Mozart : minibiografie hudebního génia
Marco Polo : minibiografie cestovatele a přítele Velkého
chána
Probudím se na Šibuji : román
Deník malého poseroutky. Na spadnutí
Hvězdy
40 dní pěšky do Jeruzaléma

Děti

Štíplová, Ljuba, 1930-2009
Regan, Lisa, 1971-

Děti

Štíplová, Ljuba, 1930-2009

Znamenité příběhy Čtyřlístku. 1999
Planeta Země je úžasná! 101 neuvěřitelných věcí, které by
každé dítě mělo znát
Dobrodružné příběhy Čtyřlístku : 2001

Děti

Marrou, Élisabeth
Štíplová, Ljuba, 1930-2009

Řekni mi kde to je?
Senzační příběhy Čtyřlístku : 2002

Děti

Wiltshire, Alex
Votýpka, Jan, 1972Horáková, Pavla, 1974-

Minecraft. Průvodce farmařením
O parazitech a lidech
Teorie podivnosti

Děti

Kinney, Jeff, 1971-

Deník malého poseroutky. Výlet za všechny peníze

Děti

Děti
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Szántó, Jakub, 1977-

Za oponou války : zpravodajem nejen na Blízkém východě
Minecraft. Průvodce pro přežití v oceánech
Hodiny z olova
Modlitba za Černobyl : kronika budoucnosti

Děti

Milton, Stephanie
Denemarková,R, 1968Aleksijevič, Svjatlana
Aljaksandrauna, 1948Nesbo, Jo, 1960Fougere, Isabelle, 1968-

Děti

Cioni, Chiara

20 výjimečných osobností, které změnily svět

Milton, Stephanie
Milton, Stephanie

Vesmír. Dětská obrazová encyklopedie
Minecraft. Průvodce světem miniher
Minecraft. Průvodce světem lektvarů a čarování

Rupnik, Jacques

Střední Evropa je jako pták s očima vzadu

Fougere, Isabelle, 1968-

Řekni mi - proč? čtení před spaním pro zvídavé děti

Peterson, Jordan B., 1962Vondruška, Vl, 1955Martin, Steve, 1962
Schwabenthan, Sabine

12 pravidel pro život : protilátka proti chaosu
Kronika zániku Evropy : 1984-2054
Budu vědec
Dívky : encyklopedie mladé dívky

Bernardinová 1931-2016
Lanczová, Lenka, 1964Zelená Sittová, 1980-

Blanka, obyčejná holka
Super koťata
Příprava na státní přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.
Český jazyk a literatura
Blažené údolí
Ostrovy uprostřed proudu

Děti

Děti
Děti
Děti

Děti

Děti
Děti
Děti
Děti
Děti

Vavřincová, 1917-2012
Hemingway, E, 1899-1961
Galsworthy, 1867-1933
Lednická, Karin, 1969-

Nůž
Řekni mi jak? čtení před spaním pro zvídavé děti

Kemptonová, Beth

Moderní komedie
Šikmý kostel : románová kronika ztraceného města : léta
1894-1921
Zapadlé dny
Lanovka nad Landekem
Vybrané kapitoly z dějin výchovy
Staroruské bylinářství
Do kosmu krok za krokem
Stoletý maraton. Tajná čínská strategie, jak vystřídat
Ameriku v roli globální supervelmoci a nastolit čínský světový
řád.
Wabi sabi. Japonská moudrost pro dokonale nedokonalý život

Pikora, Vladimír, 1977Simkanič, Ján, 1978Remarque,EM, 1898-1970

Jak nepřijít o peníze, aneb, Průvodce v dobách bouřlivých
Mé dětství v socialismu
Na západní frontě klid

Hemingway, E, 1899-1961
Golding, W, 1911-1993
Lednická, Karin, 1969Duffková, Michaela, 1992-

Fiesta (I slunce vychází)
Pán much
Šikmý kostel : románová kronika ztraceného města. Druhý
díl, léta 1921-1945
Zápisník alkoholičky

Šlachta, Robert, 1971-

Robert Šlachta : třicet let pod přísahou

Gillerová-Brezníková,
Kepler, Lars
Boček, Evžen, 1966-

Dubnové slunce
Zrcadlový muž
Aristokratka u královského dvora

Malchárková, Anna
Čichoň, Petr, 1969Janiš, Kamil
Tschenze, Vadim
Voplatka, Michael
Pillsbury, Michael
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Boček, Evžen, 1966Caplin, Julie
Nesbo, Jo, 1960Bryndza, Robert, 1979Duffková, Michaela, 1992-

Aristokratka u královského dvora
Hotýlek na Islandu
Království
Mlha nad Shadow Sands : 2. případ Kate Marshallové
Zápisník abstinentky

Mornštajnová, Alena, 1963- Listopád

Regionální fond - pro dospělé
Autor

Název

Část

Žamboch, Miroslav,

Agent John Francis Kovář. 1, Pašerák

1.

Procházka, Jiří Walker, 1959Green, Simon R., 1955Ohlsson, Kristina,
Vondruška, Vlastimil,

Agent John Francis Kovář. 2, Není krve bez ohně
Agenti světla a temnoty
Andělé strážní
Apage Satanas!

2.

Valko, Tanya
Moran, Eleanor
Rich, Roberta, 1946Wilder, Jasinda
Connelly, Michael, 1956-

Arabská princezna
Až moc blízko
Benátský proces : návrat porodní báby
Beta
Betonová blondýna

4.

Mayhew, Julie
Gavalda, Anna, 1970Ludlum, Robert, 1927

Bezvýchodná situace
Billie
Bourneova pomsta

Lauren, Christina

Božské začátky
Bratrstvo černé dýky. Dvanáctý díl románového
cyklu, Král
Brazilské noci
Bridget Jonesová: Láskou šílená
Cena za krále

Ward, J. R., 1969Barbara, Vanessa, 1982Fielding, Helen, 1958Ransley, Peter, 1931Harrod-Eagles, Cynthia,
1948Sanderson, Brandon, 1975Green, Simon R., 1955-

13.

3.
2.

12.

Cesta bez konce : za války, 1917

4.

Cesta králů : první kniha Archiv Bouřné záře
Cesty, po kterých jsme se nevydali

1.

Daly, Paula
Sparks, Nicholas, 1965Čáp, Martin, 1960-

Co jsi to za matku?
Co s láskou
Čarodějka

May, Peter, 1951
Kleypas, Lisa, 1964Redondo, Dolores, 1969Martin, Eduard, 1951Kessler, Leo, 1926-2007
Schulman, Ninni, 1972-

Čtvrtá oběť
Ďábel na jaře
Dědictví kostí
Deník anděla strážného
Děvky války : z historie pluku SS Wotan
Dívka se sněhem ve vlasech
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2.
3.
2.
17.

Parsons, Tony, 1953-

Dívka v ohni

Grad, Marcia

Dívka, která nepřestala věřit pohádkám
Divoké karty. Svazek třetí, Divocí žolíci
Dlouhé stíny
Dnes v noci zemřeš
Do lví tlamy : příběh Duško Popova, špiona druhé
světové války a předobrazu
Dobrodružství kapitána Báthoryho. Kniha čtvrtá,
Železný půlměsíc
Dokonalá iluze
Dokonalí sousedé
Důchodkyně nestřílejte

Meacham, Leila, 1938Sten, Viveca, 1959Loftis, Larry
Červenák, Juraj, 1974Patterson, James, 1947Sargeant, Rachel
Mlynářová, Marcela, 1948Coates, Darcy
Rowell, Rainbow
Ambjornsen, Ingvar, 1956Young, William P., 1955-

5.
3.
4.

4.

Scherhauferová, Ružena,
Šťastná, Barbora, 1973Petráčková, Zuzana

Duchové rodiny Folcroftů
Eleanor & Park
Elling. Výhled do ráje
1.
Eva
Fakt se to stalo?, aneb, Víceméně pravdivé a rozhodně
originální memoáry
Gamblerova žena
Hezčí svět
Hledám tě

Lamballe, Marie
Green, Simon R., 1955Adams, Douglas, 1952-2001
Francis, Dick, 1920-2010

Hluboká modř moře
Hodný, zlý a nevyzpytatelný
Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho
Horké peníze

Connelly, Michael, 1956Caplin, Julie
Hunter, Jillian
Francis, Dick, 1920-2010
Vaněček, Jan, 1946Heteša, Petr, 1959-

Hořící pokoj
Hotýlek na Islandu
Hraběnčino přiznání
Hrozba
Humoresky
Infico

Čechová, Blanka, 1980Barlach, Peter, 1968MacKenzie, Sally

Jadranská snoubenka navždy
Jak být Caroline
Jak svést lorda Neda

Watt, Erin
Baily, Ginny

Jediná maličkost
Jednou časně zrána
Jitka Lucemburská : sestra Karla IV. dobývá Francii
: román
Jsem single a pomstím se
Kde se touláš, Bernadetto
Kdo zastaví déšť
Kéž bys byl tady

Lawson, Jenny, 1979-

Denková, Melita, 1951Bloom, Tracy
Semple, Maria, 1964Žáková, Helena, 1995Brown, Rita Mae, 1944-
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5.

3.

McBain, Ed, 1926-2005

Koho zvolil vrah : román z 87. revíru

Moreland, Melanie
Bourdain, Anthony, 19562018
Johansson, Lars, 1966Green, Simon R., 1955-

Kontrakt

Twardoch, Szczepan,
Denková, Melita, 1951Bagshawe, Louise, 1971Vašíček, Arnošt, 1953-

Parks, Alan
Eklund, Sigge, 1974Bauer, Jan, 1945Thomas, Samuel S., 1968Šichtařová, Markéta,
Jackson, Lisa, 1952Kuťák, Jaroslav, 1956-

Král
Královna Rejčka : sen o lásce, pravda o životě
Krása
Krev démona
Krev na kapradí : příběhy Oldřicha z Chlumu a
středověké soudničky
Krvavý leden
Labyrint
Levoboček Rožmberků
Londýnský případ
Lumpové a beránci
Lži, samé lži
Magnolie z Masters

Grossman, Lev, 1969Burke, Alafair
Adler-Olsen, Jussi, 1950Sohn, Amy, 1973-

Mágové. Druhý díl trilogie, Král čaroděj
Manželka
Marco
Matkárna

Strukul, Matteo, 1973Pearce, A. J.
Brown, Sandra, 1948Gruber, Václav, 1953Sovák, Jan, 1953Hryniewicz, Bohdan, 1931-

Michelangelova inkvizice
Milá paní Birdová
Milenec ze snů
Miluj mě, nebo střelím
Mít křídla nestačí : jak jsme učili divoké kachny létat
Moje chlapecká válka : Varšava 1944

Skolek, Richard, 1987Miš'ani, Dror, 1975-

Moudré z nebe
Možné násilí

Homérová, Zuzana
Bradley, Alan, 1938Michaels, Fern
Parsons, Tony, 1953Eidler, Petr, 1958-

Mrcha na koni
Mrtví ptáci nezpívají : případ Flavie de Luce
Mstitelky : z cyklu Sesterstvo. 1
Na porážku
Na šábes se nevraždí

Fielding, Joy, 1945McInerney, Lisa, 1981Wallant, Edward Lewis
Miller, Raine
Green, Simon R., 1955Čechová, Blanka, 1980-

Na špatném místě
Nádherná kacířství
Nájemníci pana Moonblooma
Napravený prostopášník
Nářek slavíka
Návrat jadranské snoubenky

Vondruška, Vlastimil, 1955-

1.

Kost v krku : thriller, na kterém si pochutnáte
Kouzelníkův únik z reality
Kouzlo města
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4.

2.

6.
1.
2.

2.

Green, Simon R., 1955-

Něco z noční strany

Aaronovitch, Ben, 1964-

Sandford, John, 1944
Green, Simon R., 1955-

Nejodlehlejší stanice
Neklidné kosti : své vzpomínky sepsal Hugh de
Singleton, lékař. Vyprávění první
Neonová oběť
Nepřirozený slídil

Mead, Richelle, 1976Adler-Olsen, Jussi, 1950Green, Simon R., 1955Redondo, Dolores, 1969-

Neslyšno
Nesmírný
Nevěsta byla v černé kůži
Neviditelný strážce

Moore, Liz, 1983Tursten, Helene, 1954Steel, Danielle, 1947-

Neviditelný svět : mysteriózní román
Nevycházej po setmění
Nevýslovná láska

Lindsey, Johanna, 1952Jeffries, Sabrina, 1958-

Něžná rebelka
Noc po Vánocích
Noc s Marilyn Monroe : Libby Lomaxová znovu na
scéně!
Norsko v noci
Oko temnoty

Starr, Melvin R.

Holliday, Lucy, 1976Miller, Derek B., 1970Weeks, Brent, 1977Kreisinger Komňacká,
Harper, Tom, 1977Green, Simon R., 1955Kaminsky, Sarah, 1979Knaak, Richard A., 1961Lester, Natasha, 1973Fischl, Viktor, 1912-2006
Kessler, Leo, 1926-2007
Sýkora, Michal, 1971Dahl, Arne, 1963-

1.

1.

2.
3

Ollo: Země sváru
Orfeus v podsvětí
Ostřejší než hadí zub
Padělatel Adolfo Kaminsky : když budu hodinu spát,
třicet lidí zemře...
Páni draků

Grisham, John, 1955Třeštík, Tomáš, 1978Walton, Leslye J.

Pařížská švadlena
Pátá čtvrť
Pekelní andělé : sedmá část z cyklu De Vere Smith
Pět mrtvých psů
Pět plus tři
Pivo na Loiře, aneb, Jak se jedna rodina usadila na
francouzském vinařském venk..
Platanová alej
Po povrchu
Podivuhodné a krásné soužení Avy Lavender

Houellebecq, Michel, 1958O'Flanagan, Sheila, 1958Wattin, Danny, 1973Cílek, Roman, 1937Winters, Ben H., 1976Christie, Agatha, 1890
Smith, Wilbur A., 1933-

Podvolení
Pohřešovaná manželka
Poklad pana Isakowitze
Pokus o uchopení vánku
Poslední policajt. Kniha druhá, Čas se krátí
Poslední případy slečny Marplové
Predátor

Barnes, Tommy

7.
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7.
3.

2.
3.

Goffa, Martin, 1973-

Primární důvěra : prst na spoušti

Goffa, Martin, 1973Marklund, Liza, 1962Kozák, Tomáš, 1962Green, Simon R., 1955-

Primární důvěra : úhel pohledu
Prime time
Prokletí Jantarové komnaty
Prostě jen další soudný den

McEwan, Ian, 1948FitzSimmons, Matthew
Eidler, Petr, 1958Rottová, Inna, 1935-2018

První láska, poslední pomazání
Příliš krátký provaz
Případ Aleny Struskové
Případ dívčího orchestru

Rokosová, Sandra, 1983Nesbo, Jo, 1960Adichie, Chimamanda Ngozi,
1977Francová, Karolina, 1974Beran, Ladislav, 1945Clayton, Alice, 1950May, Peter, 1951
Macek, Miroslav, 1944-

Přišel jsi, když venku pršelo
Přízrak

Beverley, Jo, 1947-2016
Stein, Jesper, 1965Tremayne, Peter, 1943Ohlsson, Kristina, 1979-

Sázka na věno
Sbohem, ptáčku
Sedmá polnice
Sedmikrásky

Douglas, Donna
Urbaníková, Eva, 1976Bušta, Pavel, 1991Fouassier, Éric, 1963Van Tonder, Alex, 1983Sanderson, Brandon

Sestřičky v nesnázích
Sex a jiné city
Sigmundovy můry
Skleněná past
Skrytá slova
Slova paprsků : druhá kniha Archivu Bouřné záře

Adler-Olsen, Jussi, 1950Faulerová, Lucie, 1989-

Složka 64
Smrtholka

Vondruška, Vlastimil, 1955Emerson, Clint
Granger, Ann, 1939Robinson, Steve

Spiknutí oběšenců
Správný šílenec : vzpomínky člena Navy SEALs
Stíny vraždy
Stopy v krvi

27.

Aaronovitch, Ben, 1964Marklund, Liza, 1962Kleypas, Lisa, 1964Marklund, Liza, 1962-

Strom viselců
Studio 6
Svatba s Winterbornem
Svědek

6.

Nguyen, Viet Thanh, 1971Goldstein, Barbara, 1966Moriarty, Liane, 1966-

Sympatizant
Šalomounův prsten
Šílené výčitky : stačí malá chvilka nepozornosti...

Půl žlutého slunce
Purpurová noc. Kniha první, Ve stínu Rudé věže
Rakev bez nebožtíka
Roštěnka
Sál smrti
Saturnin zasahuje
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1.

3.

2.

2.

1.

2.

McEwan, Ian, 1948-

Šváb

Bradford, Barbara Taylor

Whitton, Hana, 1950Persson, Leif G. W., 1945-

Tajemství minulosti
Tajemství temné hlubiny : skutečné kriminální
případy
Ten, který se měl stát králem
Ten, který zabil draka : příběh zločinu : krimi román

Raab, Thomas, 1970Grisham, John, 1955Šlik, Petr Hugo, 1976Cimický, Jan, 1948-

Tichý : kronika vraha
Trenér
Tržiště : román na přeskáčku
Tržnice Wang Fréres

Abgarjan, Narinè, 1971Pawlowská, Halina, 1955Javořická, Vlasta, 1890-

Tři jablka spadlá z nebe
Tři metry vášně
Tři sestry

Klíma, Jan, 1938Parsons, Tony, 1953-

Třikrát zločin
Třináctá oběť
Třísky : román o lásce s prvky investigativní
reportáže
U Petrovových řádí chřipka
Učiněné peklo

Pekárková, Iva, 1963Sal‘nikov, AB
Green, Simon R., 1955MacBird, Bonnie

Jeffries, Sabrina, 1958Link, Charlotte, 1963Laurens, Stephanie, 1953-

Umění v krvi : dobrodružství Sherlocka Holmese
Uvězněná královna : tajemstvím opředená žena
Boleslava II. : román
V bouři
V údolí lišek
Vášně lorda Kita

Paull, Laline
Arbter, Jan, 1989Whitton, Hana, 1950Fremantle, Elizabeth
Jeffries, Sabrina, 1958Aitcheson, James, 1985-

Včely
Ve službách bohyně
Ve stínu knížecího stolce
Ve stínu trůnu
Ve vichru
Ve znamení meče

Massie, Elizabeth
Beverley, Jo, 1947-2016
Ardone, Viola, 1974-

Versailles : králův sen
Vikomt se musí ženit
Vlak pro děti

Ferris, Joshua, 1974Norman, Matthew, 1977Kureishi, Hanif, 1954Vondruška, Vlastimil, 1955-

Vstát znovu se slepicema
Všichni jsme nějak vadní : román
Vůbec nic
Vzpoura goliardů

Prowse, Amanda
Scheunemann, Frauke,
Eugenides, Jeffrey, 1960-

Z lásky k vám
Z pohledu jezevčíka
Z první ruky : povídky

Adler-Olsen, Jussi, 1950-

Zabijáci

Ciprová, Oldřiška, 1979-
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4.

1.
2.

2.
1.

22.
1.

Sullivan, J. Courtney,

Zásnuby

Galambica, Ivan, 1974Pulley, D. M.
Harrod-Eagles, Cynthia,

Zážitky rozvedeného muže
Zbytečná oběť
Země mých snů : za války, 1916
Zločin u kostela : své vzpomínky sepsal Hugh de
Singleton, lékař. Vyprávění dru..
Zlomení andělé
Zpověď divošky
Zrada
Ztraceno v písku
Život není takový, jak si přejeme : životní příběh
prvorepublikového pražského ..

Starr, Melvin R.
Liviero, Gemma
Collins, Jackie, 1937-2015
Janečková, Klára, 1979Špičková, Ivana, 1968Jirásek, Zdeněk, 1958 leden
23.-

REGM/I PRO DĚTI DO 9 LET
Cerasi Christofer
Peroutková, Ivana, 1960David, Erica
David, Erica
Blade, Adam, 1980Adamec, Miroslav, 1957Murphy, Jill, 1949Seifertová, Lucie, 1969Bešťáková, Eva, 1932Řezníček, Zdeněk, 1941
Kraus, Michal, 1957Nesvadbová, Barbara, 1975Rožnovská, Lenka, 1972Gecková, Iva
Lukešová, Milena, 1922Johnson, Rebecca, 1966Johnson, Rebecca, 1966Johnson, Rebecca, 1966Ciprová, Oldřiška, 1979Lamková, Hana, 1934Gugger, Rebecca, 1983Swift, Bella
Matheson, Becky
Kovanda, Jaroslav, 1941Popprová, Andrea
Costi, Vincent
Gaudin, Thierry, 1972Dobel, Jean-Marc
Cerami, Matteo, 1981-

Agry Birds ve filmu
Anička v zahradě
Anna & Elsa. Arendellský pohár
Anna & Elsa. Tajemný ctitel
Beast Quest. Zlatá zbroj. Soltra, ďábelská
zaklínačka
Berta a Ufo
Čarodějnice školou povinné. Ukradené kouzlo
Český ráj a jeho tajemství
Číslicové pohádky
Dědečkovy pohádky
Dědovy říkanky. Zvířátka
Garpíškoviny, aneb, Bibi a čtyři kočky
Já, štěně
Jak to chodí v psí školce
Jakub a babí léto
Julinka a její zvířátka. Školní mazlíčci
Julinka a její zvířátka. Výprava do zoo
Julinka a její zvířátka. Zatoulaní pejskové
Kam chodí spát Usínáček : pohádky do
postýlky
Káťa a Škubánek zase spolu
Klárka a létající velryba
Lama družičkou
Ledové království - Polární záře : cestovní
deník
Lilly, letí rogalo!
Malované příběhy
Malý princ a Gargandova planeta : nová d
Malý princ a Gehomova planeta :
Malý princ a planeta Polykače
Malý princ a planeta Velkého Šaška
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3.
2.

6.
7.
9.
1.

15.
16.
17.
14.

Baltscheit, Martin, 1965Milan, Peter S., 1961Kotová, Marcela
Beigel, Christine, 1972Pavel, Luboš, 1970Beigel, Christine, 1972Jelínková, Hanka, 1961Jelínková, Hanka, 1961Kosková Třísková, Lenka
Funnell, Pippa, 1968Dolejšová, Jitka
Seifertová, Lucie, 1969Janišová, Ivana
Budař, Jan, 1977MacDonald, Alan, 1958-

Malý princ slaví Vánoce
Myšáci na první výpravě
Ňufíkova dobrodružství
O chameleonovi, který hledal svou maminku
O Kuliferdovi
O zebře, která nechtěla chodit do školy
Obrázkové říkanky
Obrázkové říkanky. 2
Ondráškova abeceda
Pegas, závodní kůň
Po kolejích za pohádkou
Pohádka o husitech
Popletený svět
Princ mamánek : pohádkový příběh
Recyklované pohádky
Rošťák Bertík. Tesákyyy!

Havelka, Stanislav, 1939-2018

Se Čtyřlístkem kolem světa

Klimek, Hynek, 1945Black, Jess

Takáčová, Magdalena
Papoušková, Eva, 1969Chalánková, Vendulka,
Václavíková, Karolina, 1974Bass, Guy
Kelly, Mary
Francis, Suzanne
Březinová, Ivona, 1964-

Strašidlář. Mezi námi lesními strašidly
Strážkyně krystalů. Slzy mořských pan
Šťastné příběhy Čtyřlístku. 12.
Štístka - nové hříbátko
Tajemství za sněhovým knírkem
U nás doma v ZOO. Jak zachránit gorilí
mládě?
Velké dobrodružství piráta Nata
Velké vlakové dobrodružství : za zvířaty světa
: vypátrej a chyť pašeráka
Vlásky
Vombat Jirka
Vyšívané pohádky
Za pokladem s medvídkem Borůvkou
Záplaťák. Duch Groteskinu
Zasněžená červenka
Zootropolis
Žofinka Ofinka

REGM/II - pro děti
od 9 do 11 let
Connolly, John, 1968Dannyboy
Friedrich, Joachim, 1953Perplies, Bernd, 1977Perplies, Bernd, 1977Boyne, John, 1971Wattin, Danny, 1973-

Brána do pekla
Co si váš pes doopravdy myslí?
Čtyři a půl kamaráda a zrádný agent
Hrdinové z Dračí ulice. Ďábelské zrcadlo
Hrdinové z Dračí ulice. Tajemná korunovace
Chlapec v pruhovaném pyžamu
Kluk na větvi

Funnell, Pippa, 1968Rezková, Milada, 1979Geßler, Tatjana, 1973Ziemnicka, Katarzyna, 1975Sekaninová, Štěpánka
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1.

2.

11.

3.
12.

1.

1.

3.

1.

4.
3.

Stewner, Tanya, 1974Stewner, Tanya, 1974Stewner, Tanya, 1974Stainton, Keris
Štelbaská, Zuzana
Mercer, Sienna
Mercer, Sienna
Škoda, Filip, 1976Clary, Julian, 1959Larsson, Asa, 1966Larsson, Asa, 1966Larsson, Asa, 1966Connolly, John, 1968Fry, Michael, 1959Ježková, Alena, 1966Brezina, Thomas, 1963Brezina, Thomas, 1963Brezina, Thomas, 1963Brezina, Thomas, 1963Lindo, Elvira, 1962Foglar, Jaroslav, 1907-1999
Meres, Jonathan, 1958Meres, Jonathan, 1958Meres, Jonathan, 1958Deary, Terry, 1946Deary, Terry, 1946Crip, 1971Carlson, Caroline
Hannibal, James R.
Geßler, Tatjana, 1973Adamec, Miroslav, 1957Kristín Ragna Gunnarsdóttir,
1968Pichon, Liz
Solberg, A. Audhild, 1975Peirce, Lincoln, 1963Peirce, Lincoln, 1963Schlüter, Andreas, 1958Maneru, María, 1971Foglar, Jaroslav, 1907-1999
Ramirez, Janina, 1980-

Lili Větroplaška. Na vlky se nesahá!
Lili Větroplaška. Panda není klokan!
Lili Větroplaška. Takhle se na koni neskáče!
Lucinka a vánoční přání
Mami, kup mi psa!
Moje ségra je upír. 7, Z pekla štěstí
Moje ségra je upír. 8, Hvězdný sen
Můj táta a já
Oprsklovi
Pax. 6, Postrach jezera
Pax. 7, Dech smrti
Pax. 8, Bílý had
Pekelné zvony
Povedená partička. Král Karl
Příběhy českých knížat a králů
Případ pro Tebe a Klub Tygrů. Gladiátorův
zlatý
Případ pro Tebe a Klub Tygrů. Ostrov
děsivých
Případ pro Tebe a Klub Tygrů. Samurajův
meč
Případ pro Tebe a Klub Tygrů. Ztracená
Atlantida
Říkejte mi Manolo
Stínadla se bouří
Svět podle Norma. 1, Může obsahovat ořechy
Svět podle Norma. 2, Může způsobit
podráždění
Svět podle Norma. Může vyžadovat baterie
Švindlova uličnická akademie, Bezva finta
Švindlova uličnická akademie. Rošťáci v akci
Taneční studio. 1
Téměř ctihodná liga pirátů. 3, Pirátská čest
Třináctý odstavec. Kniha 2, Čtvrtý rubín
U nás doma v ZOO. Slůně bez maminky
Ukradená data : co vyprávěla myš

7.
6.
5.

7.
8.
1.
6.
7.
8.

41.
39.
29.
50.
8.
2.
1.
2.
4.

1.
3.
2.
2.

Úlf a Edda : ukradený klenot
Úžasný deník - Tom Gates. 6, Extra speciální
Válka proti superkrávám
Velkej frajer Nate když mu cvakne
Velkej frajer Nate v zóně
Vlkodlak a já
Výprava do bájné země Punt
Záhada hlavolamu : přepodivný příběh ze
života Rychlých šípů
Záhada run : pradávné tajemství Vikingů
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6.
1.
5.
6.
1.

1.

Nesbo, Jo, 1960Northfield, Gary, 1969Colfer, Chris, 1990Peers, Bobbie, 1974Peroutková, Ivana, 1960-

Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Zebra Július. Římani, třeste se!
Země příběhů. Za hranice království
Zloděj luridia
Ztracený šíp

REGM/III - DO 15 LET
De Castel
Nelson, Jandy, 1965Cohn, Rachel
Walters, Eric, 1957-

Černé znamení
Dám ti slunce
Dash & Lily : kniha přání
Devadesátkrát jinak

Hargrave, Kiran Millwood, 1990-

Dívka z inkoustu a hvězd

Brezina, Thomas, 1963Maas, Sarah J., 1986Paolini, Christopher, 1983Sten, Camilla, 1992Ciccarelli, Kristen
Ciccarelli, Kristen
Štěpánek, Jan, 1948-

Dotek anděla
Dvůr mlhy a hněvu
Eragon : průvodce po Alagaësii
Hluboký hrob. Mlha z moře
Iskari. Dcera noci
Iskari. Poslední Namsara
Krakatit
Láska je jako nosorožec : nejtrapnější
zamilovaný dopis na světě
Léto v síti
Lockwood & spol. Kvílející schodiště
Odpusť mi. Megan
Oheň
Ohnivá křídla. Dědička trůnu
Pod vlivem Jupiteru
Probouzení : nejtemnější síly
Simpsonovi. Komiksové zemětřesení
Spát v moři hvězd. Kniha I.
Svůdné zlo
Tajemství katakomb
Tajemství Morrowů
Tím všechno začíná
Tisící patro
Titáni

Leistenschneider, Ulrike, 1981Martišková, Petra, 1977Stroud, Jonathan, 1970Rushton, Abbie
Baggott, Julianna, 1969Sutherland, Tui, 1978Schmidt, Gary D., 1957Armstrong, Kelley, 1968Groening, Matt, 1954Paolini, Christopher, 1983Higgins, Wendy
Egeland, Tom, 1959McNally, Susan
Schneider, Robyn, 1986McGee, Katharine
O'Hearn, Kate, 1950-
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5.
4.
1.

2.
2.
3.
1.

1.
3.
2.

1.

1.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Webinaře o prajzštině - po našemu je fajna řeč, včil to už tym tuplem vime
Ve dvuch mercovych dňoch pro nas Prajzaky zrobili z projektu MAP „Kurzy prajzštiny“.
Skrz koronavirus sme se vidželi enem přes počitač. Cełe to řidžiła pani Eva Tvrdá, znama
šriftštelerka a děvucha z Prajzske. A mušim vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme se,
popovědali se po našemu, cošik noveho se dovědželi. Pozur! Bo sem je z Bolačič, a ty i paru
dalšich dědin su pry take jadro po našemu, jak nam prajeła pani Tvrda, tuž něvim, esli
temu budžeče všeci rozuměč – bo tu každa ves, inakši pes. V Kobeřicoch se ide do tětky
a tam se ju kolatě, v Bolačicoch se zas u naši četky davaju ku kafeju kołače.
Pani Tvrda nam teho telaj popovědała. Cošik o našich starych časoch (cełu tu našu lapaliju
kratko zhrnuła), potym čim je po našemu inakši (čemu nam za řekum něrozumju), jaku
mame gramatyku, jake vyrazy sme přejali od Němcuv, od kerych teho mame došč
(ku přikladu bezuch, geburtstag, onkel, apfelzina, genau, šnuptychel, šlauch…vzpomniče
se ešče na inše), jake od polskych sušeduv (štychufka, bantovač). Ku kratkemu zobaku
a ganz našemu opravdovemu „ł“ (šałky, łežky, łopata, łep, hałečka) pry ešče mame tvrde
„ř“ – přykryvka, přysmyčič, přysada … nebo tež do řyma.
Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było nas tam kolem devadesatky v obuch dňoch) velky
Pan Buh zapłač. Bo su fajne odezvy, isto se ešče uvidžimy - tym razem dufamy, že to budže
už naživo a ne přes ty hrotske kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy tuplovanych
Prajzaku (tež sem tam je), može - na fejsbuku je to pod menem Prajzština – mluvit
po našemu. Po skončeni druheho webinařa s takym fajnym napadem přišeł pan Tomáš
Matýsek. Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili v tym, jaka je ta naša řeč fajna a velaj
sme o ni ešče něvědželi.
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu kušček zysty) a klikniče
na http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ - tam je teho
došč. A esli chceče byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač (možeče dač aji
palec navrch, že se vam to podoba) na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII
Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligrem (ku přikladu do teho Řyma), tuž
nězapumče:

Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!
Hana Paverová, MAP II

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123
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Autorkou loga je Veronika Trčková.

Oprava mostu silnice I/56 v Ostravě-Přívoze
Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím Správy Ostrava připravuje nutnou opravu
historicky významného mostu na silnici I/56 v Ostravě. Jedna z nejdůležitějších dopravních
spojnic směr Hlučínsko podstoupí nezbytnou rekonstrukci plánovanou od 31. května
do konce letošního roku.

Kompletní oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále bude
vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na mostě
byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je předpoklad pro nadstandardní četnost tvorby
výtluků a podobných poruch vozovky. Dosluhující izolační části budou obnoveny
a nezbytná oprava nemine ani ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram
prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby.
Most u Outlet Areny Moravia přes řeku Odru směrem na Petřkovice bude v době
opravy úplně uzavřen pro individuální dopravu, průjezd budou mít zajištěny pouze vozidla
Dopravního podniku Ostrava, příměstských autobusových linek a složek IZS. Značená
objízdná trasa povede po dálnici D1 a přes silnici III/01135 (ulice Koblovská). Obousměrný
společný provoz chodců a cyklistů bude veden vždy po nedotčené polovině chodníku
opravovaného mostu. Cyklisti budou vyzváni k vedení kola vedle sebe.
Rekonstrukce proběhne v koordinaci staveb Dopravního podniku Ostrava a Magistrátu
města Ostravy, které budou prováděny na přilehlém úseku ulice Hlučínské.
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Děkujeme

za

trpělivost

během

provádění

neodkladné

opravy.

Podobné informace najdete dříve na Twitteru ŘSD:
OLK: https://twitter.com/RSD_Olomoucky
MSK: https://twitter.com/RSD_MSlezsky

Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu
připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy
do nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici
je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla!
Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV
studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo
k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky
a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova
už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné
elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali
ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští
průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických
provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek elektráren těšit?
Špičková technika interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace
a videa ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity dovezené přímo
z elektráren a prostor pro divácké dotazy. Někteří z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají
totiž možnost vyhrát v soutěžích o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných
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exkurzích nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí bezemisní energie
a kam se ubírá moderní energetika 21. století. Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra
a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili. On-line
prohlídky ale v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku
se do elektráren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím o pozitivních
ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na myšlenku posunout hranice
ještě o kousek dál a nabídnout lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu
nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější
a zábavnější. Těší nás, že touto cestou pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční výuku
a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho
on-line bádání v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje
vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce
školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne
pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny
exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina
ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují
interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti
na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz

EKOLOGICKÁ PORADNA
Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů.
Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení
neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice
vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího
sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou žárovky,
fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak
proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč
si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází
na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně
velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých
elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě
využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky
ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
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Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v Šilheřovicích a nevyhazujte
elektrozařízení do směsného odpadu.
V Šilheřovicích můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře Střední 305,
Šilheřovice. Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která
je umístěna ve sběrném koutku, Střední 305, Šilheřovice.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro Šilheřovice zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo
a ekologicky zpracovalo 587 tun světelných zdrojů a téměř 3 000 tun velkých a malých
elektrozařízení. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 90 %
materiálů ze všech sebraných elektrozařízení.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními
dočtete na www.ekolamp.cz.

KLASICKÉ A HALOGENOVÉ ŽÁROVKY SE NOVĚ TŘÍDÍ
Klasické, přímo žhavené žárovky původně do zpětného odběru zařazeny nebyly.
Od 1. ledna 2021 se však situace změnila. Zákon o výrobcích s ukončenou životností nově
nařizuje třídit i klasické a halogenové žárovky.
Vzhledem k evropskému zákazu výroby klasických žárovek se předpokládalo, že jejich sběr
a recyklace nebude příliš potřeba. Realita je však jiná, tyto žárovky se k nám pod různými
názvy stále dovážejí.
Do popelnice ani kontejneru se směsným odpadem už vysloužilé běžné a halogenové
žárovky nepatří. Vrací se stejně jako úsporné a trubicové zářivky, výbojky nebo LED
žárovky. Můžete je vrátit v obchodě při nákupu nových, ve sběrných dvorech
nebo je vyhodit do některé ze sběrných nádob společnosti EKOLAMP, která recyklaci
světelných zdrojů v České republice zajišťuje.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Kdo bude první na vrcholu Lysé hory?
Ve dnech 14. – 30. 4. 2021 se uskutečnila školní sportovní akce pod názvem „453 km
na Lysou horu aneb Kdo bude první na vrcholu!!!“ Proti sobě soutěžily třídy 1. – 9. ročníku
a také učitelé a asistenti.
Jaké byly podmínky soutěže? Docela jednoduché. Stáhnout si do mobilu jakoukoliv
aplikaci, která měří vzdálenost, kterou účastník denně ujde nebo uběhne. Každý den
ve stanoveném termínu se hýbat, chodit, běhat, jezdit na kole, bruslích, skateboardu,
koloběžce atd. Pak každý den nebo obden poslat fotku, kolik metrů či kilometrů účastník
zvládnul. Každá vzdálenost se počítala do výsledků dané třídy. Na výherce čekaly krásné
sportovní odměny.
Absolutním vítězem se stala 7. třída. Blahopřejeme!
Mgr. Petra Klimparová

Proběhly zápisy do MŠ a ZŠ
Zápisy k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Šilheřovice proběhly ve dnech
10. – 14. května 2021. Na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání
se letos konaly bez přítomnosti dětí.
Vzhledem k mimořádné situaci nebyla možnost blíže se seznámit s naší školkou, proto
po znovuotevření škol je plánováno uspořádání neformálního setkání pro všechny
přihlášené děti a jejich rodiče. Pro děti budou přichystány různé zábavné úkoly a soutěže,
seznámí se s novým prostředím mateřské školy a s jejich paní učitelkou.
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Taktéž proběhl zápis do první třídy ZŠ Šilheřovice. Konal se ve dnech 13. dubna
a 20. dubna 2021 od 10:00 do 16:00 hodin. Budoucí prvňáčci v rámci zápisu absolvovali
cestu plnou překvapení, a to dokonce v doprovodu pirátů. Za přítomnosti Mgr. Pavly
Kačmářové pak měli možnost ukázat, co umí a co v nich je. Děkujeme všem, kteří
se jakýmkoli způsobem na zápisech podíleli. Rovněž děkujeme rodičům budoucích
prvňáčků za důvěru, se kterou nám svěřili vzdělávání svého dítěte.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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