• ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK
14. ledna se konal v režii skautského oddílu Sokolík Silůvky a TJ Sokol
Silůvky již 33. ročník běžeckého závodu Zimní stopou okolo Silůvek.
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Rekordních 53 dvojic mohlo na čerstvě napadaném sněhovém poprašku
předvést nejen své běžecké schopnosti, ale i dovednosti v různých
přichystaných disciplínách.
O vydařeném závodě se objevila zmínka i v tisku!

• PÁSMO KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Obec Silůvky s MŠ a ZŠ Silůvky 16. prosince 2011 poprvé pořádala na
návsi setkání u vánočního stromu, které bylo spojeno s doprovodným
programem v provedení dětí ze silůvské školy a živým Betlémem.
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• BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Členové skautského oddílu Sokolík Silůvky v pátek 23. prosince roznášeli
po obci Betlémské světlo, spojené se sbírkou pro Nadační fond dětské
onkologie Krtek v Brně. Celkově se vybralo 9 000 Kč.

• VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 25. prosince Obec Silůvky společně s Jednotou Orel Silůvky
pořádala každoroční vánoční koncert, který se uskutečnil v orlovně. Hrála
dechová hudba Májovanka z Holíča.
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• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 7. ledna se v naší obci uskutečnil 12. ročník Tříkrálové sbírky.
Ve vašich domech Vás navštívily skupinky koledníků s pokladničkami
označenými logem Charita Česká republika. Výtěžek z Tříkrálové
sbírky 2012 ve výši 23 598 Kč bude použit na projekty: Dům léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě,
Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Rajhrad, Nízkoprahové
centrum pro mládež v Židlochovicích a odborné sociální poradenství.

• ORELSKÝ PLES
V sobotu 28. ledna pořádala Jednota Orel Silůvky tradiční orelský ples.
Velmi dobře hrála dechová hudba Ištvánci ze Šardic.
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• MAŠKARNÍ OSTATKY
Za hojné účasti proběhly za pořadatelství TJ Sokol v sobotu 25. února
v sokolovně tradiční maškarní ostatky.

• DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNAVAL
TJ Sokol Silůvky s MŠ Silůvky 4. března zorganizoval Dětský maškarní
karneval. Pro děti byly připraveny soutěže, dětská tombola a občerstvení.
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• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V pondělí 23. ledna se ve třídě ZŠ uskutečnil „Den otevřených dveří“. Paní
učitelky společně s žáky předvedli rodičům, babičkám a předškoláčkům
svou práci v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky. Ukázali také
své dovednosti na počítačích a interaktivní tabuli, což se jim v hodinách
velmi líbí a mají tuto činnost velmi rádi. Je nutno podotknout, že například
díky tomuto vybavení začali prvňáčci mnohem dříve počítat bez obtíží do
10 aniž bychom tuto látku již probírali. V rámci čtení nám také značně
pomáhají výukové programy, kde zvládají číst a pracovat, aniž by zcela
bezpečně ovládali celou abecedu. Ovšem neučíme se jen na počítačích,
ale využíváme i různé moderní metody výuky a didaktické hry, kdy děti
neprosedí vyučování jen v lavicích, ale jsou aktivní a učí se hrou.
Učení v této třídě je zábavné, veselé a děti nenásilnou formou zvládají
předepsané učivo bez značných obtíží. Největší důraz klademe na klidné
prostředí, menší kolektiv, který umožňuje individuální přístup k dětem.
Mgr. Petra Strádalová
ředitelka školy

• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Dne 2. února 2012 probíhal na naší škole zápis do prvního ročníku, kterého
se zúčastnilo 7 dětí společně se svými rodiči. První zastávka byla úkolem
pro rodiče, kteří vyplňovali
údaje o svých dětech. Pak se
předškoláčci
konečně
dočkali a začali plnit úkoly na
různých
stanovištích:
rozpoznávali
geometrické
tvary, barvy, počítali kolíčky,
spojovali
stejné
tvary,
pokoušeli se o opis, vyprávěli
nám pohádku O Budulínkovi,
šikulky se pokusili uvázat
mašličku a na závěr nakreslili
postavičku.
Odměnou za jejich snahu jim byly vyrobená zvířátka od školáků a pamětní
list na tento den.
Všechny děti musíme tímto pochválit za jejich snahu a šikovnost.
Už se těšíme, až se s nimi v září setkáme!
Mgr. Petra Strádalová
ředitelka školy
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• ÚDAJE O OBCI A STATISTIKA POČTU OBYVATEL
Počet obyvatel 1. 1. 2011:
Přihlášení r. 2011:
Odhlášení r. 2011:
Stěhování v obci r. 2011:
Úmrtí r. 2011:
Narození r. 2011:
Sňatky r. 2011:
Kolaudace nových RD:
Počet obyvatel k 31. 12. 2011:

750
20
14
10
7
10
4
2
759

• POPLATKY NA ROK 2012
Oznamujeme občanům, že poplatky se budou na Obecním úřadě v
letošním roce vybírat od občanů podle jednotlivých ulic a to následovně:
V pondělí 14. května v době 10:00 - 19:00 hod.: Anenská, Samota,
Sokolská, Trávníky
Ve středu 16. května v době 10:00 – 19:00 hod.: Kopaninky, Na Nivách,
Pod Lipami. Úvoz
V pondělí 21. května v době 10:00 – 19:00 hod.: Nádražní,
Na Rybníkách, Na Vývozech, Prachatičky
Poplatky jsou následující:
- za likvidaci komunál. odpadu - 500 Kč/osobu trvale hlášenou v obci/rok
- za likvidaci komunál. odpadu - 500 Kč za rekreační objekt/rok
- za psa - 50 Kč za prvního psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok
- za napojení vodárny na obecní studnu - 200 Kč/rok
- za umístění reklamy - 200 Kč/rok
Poplatky je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce Silůvky
č. 2053697349/0800. Variabilní symboly budou:
- pro platby za likvidaci komunálního odpadu bude ve tvaru 1340+číslo
popisné domu
- pro platby ze psů bude 1341 + č. popisné domu
- pro platby za napojení vodárny na obecní studnu 2310 + č. popisné domu
- pro platby reklam 1343 + č. popisné domu.
(Příklad - odpad za 3 osoby a jednoho psa v rodinném domě 39 bude uhrazen
na účet obce Silůvky následovně: Kč 1 500 variabilní symbol 134039 a Kč 50
variabilní symbol 134139).

Připomínáme těm co ještě neuhradili faktury za vodné a stočné, aby
tak co nejdříve učinili!
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• REKONSTRUKCE PRVNÍHO PATRA OBECNÍHO ÚŘADU
Výměnou starých oken za nová
plastová
započala
již
dříve
slibovaná rekonstrukce prvního
patra budovy obecního úřadu. Po
zvážení
neexistence
větších
reprezentativních
prostor
na
obecním úřadě a finančních
možností zde bude zachován jeden
„záchytný“ byt, jež bude k dispozici
při
krizových
situacích.
Ze
zbývajících
prostor
bude
jednoduchou úpravou vytvořena
zasedací místnost i se zázemím. Ta
bude určena na jednání většího
počtu osob např. veřejná zasedání
zastupitelstva, jako volební místnost,
pro výstavy a besedy související
s obcí či k využití spolkovými
organizacemi.
Práce směřujeme tak, aby se
zde mohlo uskutečnit již červnové
veřejné zasedání zastupitelstva.

• DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY
Na stavbu DPS již
existuje projekt a je
vydáno
územní
rozhodnutí i stavební
povolení. Je podaná
žádost na Ministerstvo
pro místní rozvoj o
dotaci. Pokud získáme
dostatek
finančních
prostředků,
započne
výstavba první etapy již
v letošním roce.
Dům s pečovatelskou službou je tzv. domem zvláštního určení. Nájemní
byty v DPS jsou určeny občanům, kteří dosáhli starobního nebo invalidního
důchodu a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují
komplexní zdravotní péči. Umožňuje obyvatelům vedení poměrně
8

Informační list obce Silůvky, č. 1 (69) – březen 2012

samostatného života tím, že je jim poskytováno vhodné ubytování a další
služby, převážně pečovatelského charakteru, pro který je zejména DPS
zřízen. V bytech, které jsou v DPS, je zajištěn výkon Pečovatelské služby.
Není zde poskytována nepřetržitá Pečovatelská služba jako v domovech
pro seniory. Služba v DPS funguje v občasném režimu nastaveném dle
dohody seniora a poskytovatele. Tato Pečovatelská (ambulantní) služba
spočívá zejména v dodání, přípravě a podávání jídla, zajištění nákupů,
pomoci při osobní hygieně, úklidu domácnosti, praní prádla, obstarání
pedikúry apod.
Malometrážní byty v DPS jsou poskytovány k užívání občanům na základě
nájemní smlouvy, každý byt má vlastní sociální zařízení, kuchyňskou linku s
elektrickým vařičem. Ostatní vybavení bytu si nájemce zařizuje sám.
V 1. NP se nachází prostory sloužící jako zázemí pro zaměstnance. Toto
zázemí se skládá z denní místnosti, šatny, sociálního zázemí včetně sprchy
a kanceláře.
Kapacita domu s pečovatelskou službou bude 23 nájemních bytů, max.
30 nájemníků.

Obr.: Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
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• MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obec Silůvky ve spolupráci s firmou van Gansenwinkel pořádá:

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
21. dubna 2012
proběhne od 8:00 do 10:00 hod. u autobusové zastávky
pravidelný mobilní svoz odpadu.
NEBEZPEČNÝ ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je
možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných
obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící
prostředky a léky.
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky… atd.
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény… atd.
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa,
rádia… atd.)
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství,
telefony… atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd.
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• SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Obecní úřad Silůvky spolu s Diakonií Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1m2, prosíme - nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•
•
•

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční dne:
pátek 20.4.2012 od 8 do 12 hodin
sobota 21.4.2012 od 9 do 11 hodin
místo: dvůr u obecního úřadu Silůvky
Věci noste prosím zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
11
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• SILŮVŠTÍ FUTSALISTÉ V KRAJSKÉM PŘEBORU
12.kolo: FC Silůvky – SK Líšeň Brno B, 2:1 (1:0) / Záděra Kamil, Kolbert Radek –
Ptáček Jan
13.kolo: FC Kloboučky – FC Silůvky, 8:3 (5:2) / Štrublík Ladislav 3, Handlíř
Michal 2, Tichý Pavel, Koval Stanislav, Vala Lukáš – Útrata Jan 2, Freiberk Lukáš
14.kolo: Arsenal Taurito Kuřim – FC Silůvky, 7:2 (3:2) / Šenkýř Michal 2,
Hrazděra Michal, Sláma Jiří, Sadílek Pavel, Klusák Stanislav, Kuldan František –
Kolbert David 2
15.kolo: FC Silůvky – Sapporo Manerov, 6:2 (3:0) / Putna Zdeněk 2, Záděra
Luboš, Kolbert Radek, Kolbert David, Kopal Lukáš – Mašlík B., Novotný T.
16.kolo: Slovan Brno – FC Silůvky, 6:5 (3:4) / Sládek Filip 2, Hrabálek Marek 2,
Koubek Luděk, Cvingráf Patrik - Suchánek Marek 2, Záděra Kamil,
Freiberg Lukáš, Kolbert Radek
17.kolo: FC Silůvky – Tornádo Brno, 11:4 (4:2) / Kolbert David 4, Záděra Kamil 2,
Kolbert Radek 2, Sedláček Jiří, Putna Zdeněk, Kopal Lukáš – Fiala Petr 2,
Balkovič Miroslav, Vaculík Tomáš
18.kolo: volno
19.kolo: Sokol Bučovice – FC Silůvky, 5:3 (2:0) / Nevole Petr 2, Chadima Jan 2,
Bil Martin - Freiberg Lukáš 3,
20.kolo: FC Silůvky – Technika Brno, 5:1 (3:0) / Kolbert Radek 2, Kopal Lukáš 2,
Záděra Kamil – Polach Stanislav
21.kolo: Amor Vyškov – FC Silůvky, 2:5 (1:1) / Zabloudil Roman, Petlach Martin Kolbert David 3, Freiberg Lukáš, Útrata Jan
22.kolo: FC Silůvky – Bosonohy Brno, 6:1 (3:0) / Kolbert David 3, Záděra Kamil,
Freiberg Lukáš, Kopal Lukáš – Holomek Patrik

Tabulka po 22. kole:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
12

Tým
Arsenal Taurino Kuřim
Amor Vyškov
Agromeli Brno B
FC Kloboučky
Slovan Brno
Bosonohy Brno
FC Silůvky
Technika Brno
United Ivančice
SK Líšeň Brno B
Sokol Bučovice
Tornádo Brno
Sapporo Manerov

Záp.
21
21
20
20
20
21
20
20
20
20
20
20
21

+
14
13
13
11
10
10
10
9
5
5
6
4
3

0
3
4
2
2
4
4
1
3
5
4
1
3
2

4
4
5
7
6
7
9
8
10
11
13
13
16

Skóre
131:67
94:81
103:79
114:96
114:96
125:114
103:96
99:107
95:100
75:86
89:125
109:145
96:155

Body
45
43
41
35
34
34
31
30
20
19
19
15
11
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• STOLNÍ TENIS TJ OREL SILŮVKY
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SOUTĚŽÍ MUŽSTEV V SEZÓNĚ 2011/2012
KSST Jihomoravský – Krajská soutěž II. třídy – mužstvo „A“
Tabulka soutěže po 20. kole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstvo
STK Zbraslavec A
Orel Silůvky A
Cemo Mokrá A
Sokol Brno I C
Moravská Slávia Brno E
Sokol Otnice A
Orel Boskovice A
SK Slatina C
ČKD Blansko C
Hrušovany u Brna A
TJ Holásky A
Sokol Nové Bránice A

Utkání
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Výhry
16
14
10
10
10
10
8
7
6
6
5
0

Remízy
3
4
6
3
2
1
3
4
5
1
3
1

Prohry
1
2
4
7
8
9
9
9
9
13
12
19

Body
71
66
56
53
52
51
47
45
43
39
38
21

Po polovině soutěže se družstvo „A“ umístilo na prvním místě. V dalším průběhu
soutěže jsme občas ztráceli a nyní po 20-ti kolech jsme na druhém místě o pět
bodů. Pod tyto zaváhání se podepsalo jednak dlouhodobé zranění našeho klíčového
hráče a také nervozita spojená s nezkušeností v bojích o špičku tabulky. Do konce
sezony zbývají 2 utkání a s největší pravděpodobností zůstaneme na druhém místě.
Přesto tuto sezonu můžeme určitě hodnotit jako výbornou.
Hráči družstva „A“: David Kolbert, Radek Pikula (nyní zraněn), Jan Škorpík, Tomáš
Pikula, Karel Vašulín, František Záděra, Kamil Záděra.
RSST Brno-venkov – Okresní přebor I. třídy – mužstvo „B“
Nadstavba A (o postup) - tabulka po 11. základních a 9. nadstavbových kolech
1
2
3
4
5
6

Mužstvo
Silůvky B
Radostice A
Rebešovice A
Kuřim B
Mokrá B
Tišnov D

Utkání
20
20
20
20
20
20

Výhry
19
16
13
13
10
5

Remízy
0
0
0
1
0
1

Prohry
1
4
7
6
10
14

Body
77
68
59
59
50
36

Gratulace patří hráčům mužstva „B“, kteří již s předstihem zvítězili v nejvyšší okresní
soutěži.
Hráči mužstva „B“: František Záděra, Karel Vašulín, Kamil Záděra, Ondřej Novák.
Další okresní soutěže – Brno-venkov:
okresní přebor II. třídy: 1. Rebešovice „B“ 62 bodů …3. Silůvky „C“ 54 bodů
okresní přebor III. třídy: 1. Nedvědice „A“ 74 bodů …6. Silůvky „D“ 38 bodů
V nižších soutěžích nemá TJ Orel Silůvky zastoupení. Pro úplnost uvádíme:
okresní přebor IV. třídy: 1. Ostopovice „B“, okresní soutěž: 1. Ivančice „C“.
13
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• TÁBOR SKAUTSKÉHO ODDÍLU SOKOLÍK SILŮVKY
Stanové tábory oddílu Sokolík mají v obci Silůvky dlouholetou tradici, kterou
se snažíme udržet v nezměněné podobě i v dnešní době. Jelikož se jedná
o skautský tábor, je situován co nejvíce do přírody, daleko od civilizace, bez
elektřiny a jiných podobných vymožeností. Na našem táboře děti vymění
svůj útulný pokoj za ještě útulnější stan, peřiny za spacák s karimatkou a
obývacím pokojem se jim tu stane indiánské tee-pee. Hlavní doménou
skautských táborů je, že se děti kromě hraní nevšedních a dobrodružných
her podílí svým úsilím na chodu celého tábora (výpomoc v kuchyni, psaní
kroniky, chystání večerního ohně, noční hlídky). Tímto způsobem se děti
učí zodpovědnosti a zároveň si pomalu zvykají na život, který není pouze
hra - stejně jako náš tábor.
Místo konání letošního tábora:
Obec Vaneč u Náměště nad Oslavou (poblíž bývalého tábořiště u Pyšele)
v údolí řeky Oslavy GPS: 49°16'23.740"N, 16°4'57.369"E
Vlčata a Berušky (1.-4. tř.)
Havrani a Amazonky (5.-9. tř.)

7.-21.7.2012
7.-21.7.2012

2600 Kč
2600 Kč

Případným zájemcům o účast na táboře jakékoli dotazy rád zodpoví:
Ondřej Elsner – Oča
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elsnerondrej@gmail.com

723-399-394
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• PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH
- Brigáda na hřišti Pod Lipami
V sobotu 14. dubna od 8:00 hod. se na hřišti
Pod Lipami uskuteční každoroční jarní brigáda. Na
brigádě připravíme hřiště a okolí na používání pro děti i
dospělé. Vyhrabe se tráva, nachystáme dřevo na
dětský den, opravíme lavičky, aj. Nářadí vezměte sebou
z domu (hrábě, kolečka, pily atd.). Občerstvení po
brigádě bude zajištěno.
- Oslava konce války
V pátek 27. dubna v době mezi 13:00 – 16:00 hod. se u Památníku obětem
světových válek stejně jako minulý rok zastaví k příležitosti ukončení Druhé
světové války příslušníci armádních historických klubů v dobových uniformách,
kteří budou obcí projíždět v koloně historických automobilů.
- Besídka ke dni matek
Na středu 16. května 2012 od 16:00 hod. připravuje Obec Silůvky ve
spolupráci se Základní a mateřskou školou Silůvky Besídku ke Dni matek,
která se uskuteční v orlovně. Zveme srdečně tímto všechny maminky a
babičky.
- Závody v požární dovednosti
V sobotu 12. května od 13:00 hod. proběhnou na
hřišti Pod Lipami závody v požární dovednosti
mladých hasičů O pohár starosty Obce Silůvky a
O putovní pohár starosty SDH Silůvky. Jedná se o
soutěž družstev mladších a starších žáků a žákyň
v požárním útoku. Přijďte podpořit silůvské
závodníky!
- Atletický čtyřboj
V neděli 27. května od 14:00 hod. se uskuteční na
hřišti Pod Lipami pro děti všech věkových kategorií
tradiční Atletický čtyřboj. Pořádá TJ Sokol,
skautský oddíl Sokolík, OREL, SDH a Obec
Silůvky. Na závěr vyhodnocení závodníků a
odměny u táboráku.
- Turistický výlet do Národního parku Podyjí
TJ Sokol Silůvky pořádá 9. června turistický výlet do Národního parku Podyjí.
Trasa povede po rakouském území od hradu Kaja přes Hardegg do vesnice
Čížov. Cena 300,-Kč. Závazné přihlášky přijímá Renata Elsnerová, Na
Rybníkách 210.
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• PLETENÍ POMLÁZEK A ZDOBENÍ VAJÍČEK
Koná se v sobotu 7. dubna od 13:00 do 16:00 hod. za sokolovnou
v Silůvkách. Přijďte si vyzkoušet uplést pomlázku či nazdobit velikonoční
vajíčka nevšední technikou. (S sebou: holky – vyfouklá vajíčka a nůžky,
kluci – nůž a provázek) Všechny srdečně zve vedení skautského oddílu
Sokolík Silůvky.

Obr.: Pletení pomlázek za sokolovnou 2011, skautský oddíl Sokolík Silůvky

Příjemné prožití Velikonočních svátků
a pohodu do jarního období po letošní zimě
Vám všem občanům přeje
Obecní úřad a zastupitelstvo OBCE SILŮVKY
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
Příspěvky, náměty a nápady pro příští číslo lze adresovat na OÚ nebo Rudolfa Bezchlebu
(osobně, na e-mail: bezchleba@email.cz) do 10. 06. 2012.
Vyhrazujeme si právo zaslaný příspěvek nezveřejnit.
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