
 
 
 

Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na 
přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme 
se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu, 
jenž bude věnováno převážně vykreslení bohatého společenského 
života v naší obci. 

 
• NOVOROČNÍ VYCHÁZKA 

 

V sobotu 1. ledna 2011 se po obědě vydaly desítky občanů Silůvek na 
tradiční novoroční vycházku na Hlínu. Za krásného zimního počasí 
mnozí došli až do pohostinství paní Koudelné na Hlíně.  
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• BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
23. prosince. 2010 členové skautského oddílu SOKOLÍK roznášeli po 

obci Betlémské světlo. Výtěžek ve výši 8833 Kč bude věnován pro Nadační 
fond dětské onkologie Krtek v Brně. Děkujeme všem přispěvatelům. 

 
• VÁNOČNÍ HRA  

Pojďte s námi do ovčince... 

Již tradičně se na Štědrý večer konala v evangelické modlitebně v 
Silůvkách tradiční štědrovečerní bohoslužba s dětským vánočním 
divadlem. 

Na dobrovolném vstupném se vybralo 3.460 Kč, tyto peníze jsou 
určeny pro Diakonii Betlém v Kloboukách u Brna, kde se starají o 
dospělé i děti s postižením (www.betlem.diakoniecce.cz) 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.betlem.diakoniecce.cz
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• TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 
 

V neděli 26. prosince 2010 v odpoledních hodinách se uskutečnil v 
orlovně v Silůvkách ve spolupráci Obce Silůvky a Jednoty Orel Silůvky 
tradiční vánoční koncert.  

Ke spokojenosti četných posluchačů zahrála dechová hudba 
Boršičanka Antonína Koníčka.  
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• TURNAJ NEREGISTROVANÝCH VE STOLNÍM TENISE 
 

V neděli 02. ledna 2011 se v orlovně uskutečnil župní turnaj 
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. 

Vítězem se stal Roman Záděra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 32. ROČNÍK ZIMNÍ STOPY OKOLO SILŮVEK 

 

Letošní ročník běžeckého závodu dvojic Zimní stopou okolo Silůvek 
se udál za sychravého a mlhavého počasí. Přesto se ho zúčastnilo osm 
desítek závodníků, kteří se rozhodli poměřit své síly s obtížným terénem 
a náročnými úkoly. 
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Výsledková listina -  jsou uvedena jen první 3 místa u každé kategorie 
(u nejobsazenější kategorie – rodiče s potomky prvních 5) 

 
Rodiče s potomky čas 2. třída a mladší čas 
Claudie+Filín (Sokolík) 0:43:30 Ruda+Kevin (Stopaři) 0:42:28 

Vojta+Lupo (Sokolík) 0:44:43 Tázal+Dušan (Stopaři) 0:44:06 

Blažej+Petra (Sokolík) 0:45:19 Klárka+Šárka (Vyriony) 0:46:00 

Štěpánka+Radýsek (Sokolík) 0:46:50   

Magdalenka+Tomato (Sokolík) 0:46:51   

 
3. – 4. třída  čas 5. – 6. třída - dívky čas 
Linda+Martin (Orel Silůvky) 0:40:21 Rychlík+Eve (Tilia Neslovice) 0:54:05 

Josífek+Pavel (Hvězda Severu) 0:44:41 Aneet+Anet (Hasiči Silůvky) 0:59:27 

Adriana+Markéta (Sokolík) 0:44:46 Gabča+Simča (Orel Silůvky) 1:00:21 

 
5. -6. třída - chlapci  čas 7. – 8. třída - chlapci čas 
Manitou+Peťa (Sokolík) 0:48:56 Paťa+Mikeš (Hvězda Severu) 0:38:03 
Martin+Karel (Hv. Severu+Sokolík) 0:51:43 Hřebík+Záloha (Hv. Severu) 0:50:13 

Google+Petr T. (Sokolík) 0:56:36 Filip (Sokolík) 0:52:02 

 
9. třída a starší chlapci  čas 9. třída a starší dívky čas 
David+Béďa (Sokolik) 0:32:29 Cheetah (Severky) 0:47:23 

Skukum+Dubi (Stopaři)) 0:34:51   

Condor+Márf (Hvězda Severu) 0:41:57   
 

Poznámka k časům: Starší závodníci běží delší okruh.  
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• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
 

V neděli 9. ledna 2011 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.  
 

 
Bylo vybráno celkem 21.878 Kč.  Výtěžek ze sbírky bude použit na 
projekty, které přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných 
sociálních služeb, kterými jsou: 

• Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, 

• Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě, 

• Charitní ošetřovatelská služba a Charitní pečovatelská služba     
Rajhrad, 

• Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích. 
 

Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a 
rozvoj činnosti farních charit a pro případ živelných katastrof na 
humanitární pomoc v ČR a zahraničí. 
Děkujeme koledníkům i všem občanům, kteří přispěli na dobrou věc. 
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INFORMACE PRO OBČANY 
 

• ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  
 

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy se v Silůvkách uskuteční 3. února 
2011 v době od 14.00 do 16.00 hod. ve třídě ZŠ. 

K zápisu, prosím, doneste rodný list dítěte. Bez tohoto dokumentu 
nemůže být Vaše dítě zapsáno. Doporučen je také občanský průkaz 
rodiče nebo zákonného zástupce dítěte. Rodiče vyplňují písemnou 
„Žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce“. 

V případě, že se v termínu k zápisu nebudete moci dostavit, učiňte 
tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 15. února 2011. Pokud 
jste se rozhodli pro umístění dítěte na naši školu v Silůvkách, přečtěte si 
více informací na školních internetových stránkách, které Vám pomohou 
se na zápis připravit: 

http://skola.siluvky.cz 
 

 

Povinností ředitele školy je přednostně přijmout žáky s místem 
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. 

 

• VÝMĚNA VODOMĚRŮ  
 

Obecní úřad Silůvky oznamuje občanům, že v průběhu celého roku 2011 
bude probíhat výměna vodoměrů v jednotlivých domech. Práci bude 
provádět pan Jiří Cesar ml. a pan František Chrást. 

http://skola.siluvky.cz
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• VRÁCENÍ KNIH DO KNIHOVNY 
 

Vedoucí knihovny paní Zdražílková žádá čtenáře, kteří mají knihy zapůjčené 
déle než jeden měsíc, aby je vrátili do knihovny. Jelikož se provádí digitalizace 
knihovny, je nutno tyto knihy zadat do počítače. 

 

• PLAVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ  
 

Klub Matýsek pořádá PLAVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ v krásném prostředí 
Wellness centra Modřice. Více info na tel. 724761590 - Mgr. Monika Kubová 
nebo na www.klub-matysek.webnode.cz. 

 

 

• ÚDAJE O OBCI A STATISTIKA POČTU OBYVATEL 
 

Počet obyvatel 1. 1. 2010:                           752 
Přihlášení r. 2010:                                         15 
Odhlášení r. 2010:                                         18 
Stěhování v obci r. 2010:                                5 
Úmrtí r. 2010:                                                  3 
Narození r. 2010:                                            4 
Sňatky r. 2010:                                                5 
Kolaudace nových RD:                                    6 
Počet obyvatel k 31. 12. 2010:                    750 
 

• PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE V SILŮVKÁCH 
 

Tradiční Orelský ples.  
– Proběhne v sobotu 05. února 2011 v orlovně. 
– Hraje Májovanka z Holíča. 
 

Dětský maškarní ples. 
– V neděli 27. února od 14 hod. se  uskuteční maškarní ples pro všechny děti. 
– V sokolovně pořádá TJ Sokol Silůvky + ZŠ a MŠ Silůvky. 

   

Maškarní ostatky.  
– Pořádá TJ Sokol Silůvky 05. března 2011 v sokolovně.  
– K tanci a poslechu hraje skupina Family. Masky srdečně vítány. 

 
 

 
Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 547 225 127, E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz  
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 10. 3. 2011. 

http://www.klub-matysek.webnode.cz
mailto:obec.siluvky@siluvky.cz

