
 
 
 
 

 
• ANENSKÉ HODY 

V sobotu 23. července se v sokolovně uskutečnily tradiční Anenské 
hody. Za rekordní účasti 253 platících návštěvníků k poslechu i tanci hrála 
dechová hudba Šardičanka. Poprvé byl také představen obnovený silůvský 
kroj, o němž se více dočtete v příloze tohoto vydání.  
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• SOKOLSKÝ ZÁJEZD DO JAVORNÍKU V JESENÍKÁCH 
TJ Sokol Silůvky uspořádal 11. června zájezd do Javorníku v 

Jeseníkách. Navštívili jsme místní zámek Jánský Vrch a dále pokračovali 
přes pramen Svatého Antonína, vyhlídkové skalisko Čertovy kazatelny, 
zříceninu Rychleby a Račím údolím okolo krásné staré, dnes již chátrající 
tančírny zpět do města Javorníku. 

 Blanka Altmanová 

 
• POHÁDKOVÝ LES A PASOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 

Ve čtvrtek 16. června se uskutečnila v naší školičce nádherná akce, 
kterou s námi společně zorganizovaly místní maminky, za což bychom jim 
chtěly velmi poděkovat. 

Na začátku si děti společně po skupinkách prošly pohádkovou cestu, 
kde na ně čekalo spousta pohádkových bytostí – Čert a Káča, Majda 
s Františkem, vodníci, lesní víla, princezna s princem a čarodějnice. Na 
každém stanovišti děti plnily zajímavé a zábavné úkoly, které se jim velmi 
líbily a už se těšily na další. Je nutno připomenout, že pohádkové 
postavičky měly pro děti i odměny za splněný úkol. Po příchodu ke škole 
ještě čekalo poslední tajemství - musely najít poklad piráta Toma. 

Dalším milým překvapením bylo krátké vystoupení strejdy Martina 
s pejskem Madym. Společně nám ukázali, jací jsou kamarádi a co společně 
dokáží. 

Poté následovalo slavnostní pasování budoucích prvňáčků: 
Nikolka Machalová, Zdeněk Hrouzek, Patrik Meiringer, Kryštof Spáčil, 
Daniel Matuška, Katerina Terzijská. 
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Paní učitelky ze školky se s nimi rozloučily a předaly malý dárek 
v podobě knížek. Poté už byly děti pasovány na prvňáčky a přivítány  do 
školy. Letošní prvňáčci byli také oceněni za svou snahu a šikovnost. Není 
totiž jednoduché za 10 měsíců zvládnout celou abecedu a to nejen číst, ale 
i psát. A jelikož už toto dokáží, byli pasováni na čtenáře a obdrželi knížku k 
„malému procvičování“. 

Poslední částí programu bylo rozloučení s druháčky. Paní učitelky jim 
popřály vše nejlepší na nové škole a předaly jim malý dárek na památku – 
tričko s nápisem školy a jmény spolužáků a učitelek. 

Celé kouzelné odpoledne jsme společně zakončili opékáním špekáčků, 
při němž si nejen děti, ale i dospělí, příjemně popovídali a poseděli.  

Mgr. Petra Strádalová  
                                                                                 ředitelka školy 

 

• CIRKUS RODOLFO V SILŮVKÁCH 
Do Silůvek zavítal po 

dlouhé době cirkus. Jednalo 
se o cirkus Rodolfo, který 
ve čtvrtek 7. července 
postavil svoje šapitó na 
hřišti Pod Lípami. Četní 
starší i mladší diváci mohli 
shlédnout profesionální 
artisty, klauny, tanečnici a 
rozmanitá zvířata. Děti jistě 
potěšila možnost projet se 
na poníkovi či 
vyfotografovat se s krajtou. 

Budeme se těšit, že nás někdy na své kočovné pouti opět navštíví.  
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• JAPONSKO ANEB DOPADENÍ GORIN-NO-SHOA 
Tak zněl název celotáborové hry, do které byly vtaženy děti, jenž se 

nezalekly nepohodlí a strávily část prázdnin, od 2. do 16. července 2011, 
na táboře skautského oddílu Sokolík Silůvky, na okraji VVP Libavá u 
Olomouce. 

Příběh celotáborové hry se odehrával v době středověkého Japonska, 
kdy císaři sloužili elitní bojovníci – samurajové, pro které byla vždy 
nejdůležitější jejich čest. Výcvik samurajů byl velmi náročný a probíhal od 
útlého věku po několik let, stejně tak, jak i na našem táboře. Za úklid ve 
stanech, umístění v jednotlivých hrách či za dobrovolné úkoly, mohl každý 
účastník - samuraj získat list vzácného stromu ginka. Podle počtu 
nastřádaných lístků postupovala kariéra každého samuraje od žáka 
(„Dóko“) až po vojevůdce („Shogun“). Během tábora se malým samurajům 
několikrát zjevil samotný císař, aby jim dodal odvahy a odhodlání v boji proti 
zloduchovi Gorin-No-Shoovi, který se svými bandity sužoval tábor. Zmizení 
špalku práce, namazaná dvířka od stanu pastou, noční krádež veškeré 
obuvi v táboře, jež vyvolala největší rozlícení u samurajů, patřily k výčtu 
nekalostí, kterých se zloduch se svými bandity v táboře dopouštěl. Na konci 
tábora se ovšem samurajům Gorin-No-Shoa podařilo dopadnout a 
následně jej předat císaři k řádnému potrestání. 

Doufám, že nejen pro mě, ale i pro zbytek účastníků letošního tábora, 
patřily společně strávené chvíle mezi 14 nezapomenutelných dní na novém 
místě, v krásné přírodě a s dobrými kamarády a netvořily pouze výplň 
dlouhých prázdnin. 

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě i chodu tábora 
podíleli a dále také rodičům za ochotu,vstřícnost a projevenou důvěru. 

Ondřej „Oča“ Elsner 
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 Vlasta Vostal, Jan Kačirek, Marek Kopal, Filip Jakš, Martin Světlík, 
Ondřej Elsner 

Lenka Vostalová, Aleš Konečný, Vojta Konečný, Zdenek Hrouzek, Tereza 
Olivová, Kamila Praxová, Míša Hrouzková 

 

 
• HODOVÁ MŠE 
Tradiční hodová mše u zvoničky sv. Anny proběhla 24. července. 
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• ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 
 

1. září paní ředitelka společně s panem starostou přivítali do nového 
školního roku šest prvňáčků a tři druháčky. Na všechny čekala nově 
vybavená a vyzdobená třída. Za přispění obce jsme pořídili do třídy nový 
nábytek, který nám vyrobila místní firma pana Škorpíka. Díky dotacím EU 
jsme na základě projektu „Moderní vyučování“ získali finanční prostředky 
na vybavení třídy šesti počítači pro žáky a interaktivní tabuli, čímž chceme 
dosáhnout zkvalitnění a zpestření výuky. Další novinkou v letošním roce je 
zařazení angličtiny od prvního ročníku.  

Pevně věříme, že se dětem bude ve třídě líbit a budou k nám chodit 
s radostí a zájmem. 

Přejeme jim mnoho štěstí, úspěchů, skvělých výsledků a rodičům hodně 
síly, pochopení a lásky. 

Mgr. Petra Strádalová 
                                                                               ředitelka školy 

 
Na obci jsme velmi rádi, že změna ve vedení školy nese již po roce své 

ovoce. Zvýšil se nám počet prvňáčků o 100%. Vyučuje se angličtina, škola 
nabízí spoustu kroužků a družina funguje dle potřeb rodičů. O prázdninách 
byla učebna, díky aktivitě p. ředitelky, vybavena novým nábytkem a 
počítačovou technikou. Také bylo vymalováno celé spodní patro budovy a 
opraven komín nerezovou vložkou pro dokonalou funkci dřevoplynového 
kotle. Troufáme si říci, že takové vybavení a zázemí nemá žádná obdobná 
škola v okolí.  

Děti v 1. a 2. ročníku mají vytvořeny ty nejlepší podmínky k získání 
potřebných vědomostních základů a návyků, aby byly připraveny pro 
přechod do větších škol. Školku máme zaplněnou do posledního místečka 
(28 dětí), ovšem do školy rádi přivítáme i děti z okolních obcí. 
 

     Zdeněk Prax 
starosta obce 
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• ZÁLESÁCKÁ STEZKA 
V neděli 4. září 2011 v odpoledních hodinách, pořádal skautský oddíl 

Sokolík Silůvky akci Zálesácká stezka k příležitosti zahájení své nové 
celoroční činnosti. Akce se zúčastnilo téměř 40 dětí, které si mohly 
vyzkoušet několik nevšedních disciplín (střelba z luku, lanová lávka, 
rozdělání ohně bez sirek a mnohé další). 

Ondřej „Oča“ Elsner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidelné schůzky skautského oddílu Sokolík probíhají každý víkend: 
 

Berušky a Vlčata (holky a kluci 1.-4. třída) – sobota 9:00 - 11:00 hod. 
Havrani a Amazonky (holky a kluci 5.-9. třída) – sobota 13:00 - 15:00 hod. 
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• OCHRANA OBECNÍHO MAJETKU 
Vzhledem k tomu, že se v obci zejména 

na začátku roku rozmohly drobné krádeže, 
rozhodli jsme se přikročit k opatřením 
zvyšujícím zabezpečení nejen obecního 
majetku. Nejprve byl instalován v areálu 
čistírny odpadních vod kamerový systém. 
Protože kamera zabírá i prostor před 
sběrným dvorem umožnil nám zaznamenat 
časté příjezdy zloděje železného šrotu. 
Pomocí časové analýzy záznamů kamery 
se ho pak zastupitelům ve spolupráci 
s místní hasičskou jednotkou podařilo 
zadržet při činu a následně předat policii. 
Od té doby zde krádeže železa ustaly. 

Na základě této zkušenosti bylo 
rozhodnuto umístit kamerové systémy i na jiné objekty, kde by mohlo 
docházet ke krádežím či vandalismu (např. vjezd do areálu bývalého JZD, 
hřbitov, nádraží atd.). Všechna místa budou taktéž opatřena varovnou 
tabulkou.  

Rovněž došlo, a to přímo v sobotu za bílého dne, ke krádeži mobilního 
WC stojícího u knihovny. Díky všímavosti občanů byla k dispozici SPZ 
inkriminovaného vozidla a předáno oznámení na trestný čin policii. 
Po pokusu policie případ odložit a následné stížnosti obce proti tomuto 
postupu zde vyšetřování pokračuje. Zastupitelstvo nicméně rozhodlo o 
nahrazení mobilního WC zděným přístavkem, který vytvoří obecní knihovně 
hygienické zázemí.  

Nabádáme tímto občany k pozornosti vůči tomu co se děje v jejich okolí. 
Můžete takto ochránit majetek obce i sousedů.  
 
• OBNOVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI OBCE 

Jednoduchým způsobem – levně a rychle byla 
opravena a v rámci možností rozšířena poničená 
cesta vedoucí k čistírně a sběrnému dvoru. Na 
konci srpna byly tryskovou metodou opraveny 
místní komunikace v naší obci. Tímto dojde 
k prodloužení životnosti obecních komunikací, 
kde zejména díky překopům v rámci budování 
rozvodných sítí již vznikaly výtluky a rozšiřovaly 
se spáry mezi záplatami a původním asfaltem. 
Nadále budeme průběžně udržovat a opravovat 
místní komunikace a chodníky. 
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• ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
V srpnu obec započala s úpravami 

veřejných prostranství, a to zejména v centru 
obce. Nejprve došlo k rozšíření parkoviště 
vedle ZŠ, aby zde bylo umožněno parkovat 
současně čtyřem autům. Zároveň s tím se 
provedla rekonstrukce chodníku mezi školní 
zahradou a potokem, kde docházelo k již 
značnému sesunu směrem do koryta. Obě 
práce byly dokončeny včas před započetím 
nového školního roku, takže nedošlo 
k narušení chodu školy a školky.  

Další na řadu přišlo prostranství před 
obecním úřadem. Zde jsme se rozhodli vyřešit 
problém se všemožně parkujícími auty. Při 

úpravách vzniklo několik parkovacích míst, což by mělo být dostačující. 
Současně s tím byly vybudovány zpomalovací prahy a upraveny chodníky 
tak, aby ulice Prachatičky 
splňovala podmínky označené 
obytné zóny.  

        K dalším drobnějším 
úpravám zlepšujícím kvalitu 
života obce patří instalace 
několika pěkných, brigádnicky 
vyrobených laviček po obci, 
basketbalového koše na hřišti 
Pod Lípami atd.  
 
• REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU 

Poněvadž byty v prvním patře 
budovy obecního úřadu již 
nesplňovaly podmínky moderního 
bydlení rozhodli jsme se 
k rekonstrukci tohoto patra. 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 (zbourání sádrokartonových 
příček) vytvořena zasedací místnost i se zázemím. Ta bude určena na 
jednání většího počtu osob např. veřejná zasedání zastupitelstva, jako 
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volební místnost, pro výstavy a besedy souvisejících s obcí, či k využití 
spolkovými organizacemi. Z důvodu snížení nákladů na vytápění dojde také 
k výměně starých oken. 

 
• PRODEJ HOTOVÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA 

Jak jsme avizovali, v září byl zahájen prodej palivového dřeva. Množství je 
omezeno na 5 pm (prostorových metrů) na rodinný dům a je stanovena velmi 
příznivá cena 660 Kč/pm včetně 10% DPH. Zájemci z řad silůvských občanů 
se hlásí do seznamu v kanceláři na obecním úřadě. Obecní zaměstnanci 
chystají dřevo průběžně v metrových kusech na hromady u bývalého kravína 
v areálu JZD. Po nachystání dřeva bude zájemce vyzván k vlastnímu odvozu. 
Po odvezení obec vystaví a doručí kupujícím fakturu k zaplacení. 

 
• DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

V rámci Programu rozvoje venkova se obci podařilo získat od 
Jihomoravského kraje účelovou dotaci na pokrytí úroků z úvěru akce vodovod 
Silůvky a úroků z úvěru akce Silůvky – rekonstrukce ČOV, a to v celkové výši 
144 000 Kč. Peníze, které by se musely vynaložit na úroky z úvěrů, takto 
budeme moci použít jinde.  

 
• OD ZÁŘÍ LZE TŘÍDIT I BIOODPAD! 

Obci se ve spolupráci s firmou 
van Gansewinkel, a.s., jež 
v Silůvkách sváží komunální odpad, 
podařilo nově zajistit i svoz 
bioodpadu. V rámci obce budou na 
pěti sběrných místech (3 dosavadní 
místa, kde jsou kontejnery – nádraží, 
vedle obchodu pana Hrdličky a za 
památníkem + na hřišti a u sběrného 
dvora 
vedle 

ČOV) umístěny 770 litrů velké kontejnery na 
bioodpad. Odváženy budou dvakrát týdně, 
měly by tedy být objemově dostatečné a 
nezpůsobovat zápach. Vše potřebné se dozvíte 
v přiloženém letáku. Firma Van Gansewinkel, 
a.s. v rámci dotačních programů a snížení 
množství komunálního odpadu kontejnery a 
jejich svoz zajistila obci zdarma.  

Rovněž byly u východů ze hřbitova nově 
umístěny dva odpadkové koše na drobný 
odpad. 
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• SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V sobotu 24. září od 08:00 do 11:30 hod. proběhne u autobusové zastávky 

svoz nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení. 
Firma van Gansewinkel, která v naší obci sváží komunální odpad, dále 

oznamuje, že pravidelný čtrnáctidenní pondělní svoz komunálního odpadu 
z popelnic bude opět prováděn v dopoledních hodinách.  

 
• ZÁMĚR OBCE VYBUDOVAT DŮM S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU PRO SENIORY (DPS)  
Myšlenkou potřebnosti výstavby DPS, domova důchodců či podobného 

zařízení se na Obci Silůvky zabýváme již delší dobu. Naskytla se nám 
jedinečná příležitost získat pozemek vedle hasičky, který je ke zmíněnému 
účelu velmi vhodný - takřka ideální. Pozemek je v blízkosti centra obce, odkud 
je všude blízko. Rozloha pozemku umožňuje umístění stavby přímo do krásné 
funkční zahrady. Pro seniory by vznikla možnost levného bydlení a navíc se 
zajištěnou péčí! Zastupitelstvo obce Silůvky odsouhlasilo v červnu nákup 
pozemku a v září i záměr výstavby DPS nebo podobného potřebného zařízení. 
Reakce Vás občanů na tento záměr jsou velmi pozitivní, jak jsme je  mohli 
zaznamenat i na veřejné schůzi. 

Realizace takového projektu však nebude snadná, ani levná záležitost. 
Stavba by se řádově mohla pohybovat okolo 20 mil. Kč. Bude záležet na 
velikosti a kapacitě. Vše, včetně budoucího provozu je nutno perfektně 
promyslet a naprojektovat. Bez dotací a podpory státu (např. ministerstva práce 
a sociálních věcí nebo ministerstva pro místní rozvoj) a současně 
Jihomoravského kraje, nejsme schopni výstavbu DPS financovat sami. Jednání 
na kraji o tom, jak by nás mohli podpořit, už probíhají. 

Do doby realizace schváleného záměru výstavby domu s péčí pro seniory 
budou oplocenou zahradu využívat ke hře i výuce děti z místní školy a školky 
(k jejich veliké radosti a nadšení).  

 
• ČOV BUDE UVEDENA DO TRVALÉHO PROVOZU 

Rekonstrukce ČOV byla k 30. červnu 
2011 definitivně dokončena a dobíhá 
její roční zkušební provoz nutný 
k ověření projektovaných výstupů. 
Vzorky vyčištěných odpadních vod 
jsou každý měsíc prověřované 
akreditovanou laboratoří Labtech. 
Laboratorní protokoly a zkoušky 
předčily očekávané výsledky čištění a 
osvědčují perfektní účinnost nové 

technologie. ČOV Silůvky po rekonstrukci splňuje s obrovskou rezervou přísné 
limity znečištění dané zákonem. 
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Veškeré naše závazky vůči poskytovatelům dotací Mze a Jm. Kraj, stejně tak i 
vůči dodavatelům jsou splněny, dotace vyčerpány a vše zaplaceno. Nebrání 
proto nic závěrečnému kolaudačnímu zápisu a uvedení díla do trvalého 
provozu. Cena stočného a vodného v Silůvkách by se v budoucnu výrazně 
neměla zvyšovat, jestliže zůstaneme jako obec i nadále samostatným 
provozovatelem. Mrzuté je jedině to, že spoluvlastník ČOV, sousední obec 
Prštice, která musí také ze zákona odvádět a čistit odpadní vody a používá 
ČOV stejně, ba dokonce více jako my, doposud odmítá dobrovolně uhradit svůj 
zákonný spoluvlastnický podíl cca 4 mil. Kč z celkových 20 mil. Kč nákladů na 
dílo. Uhradili jsme je prozatím za ně, abychom nepřišli o společné dotace, 
ovšem v rozpočtu nám logicky chybí. Problém se zaplacením podílu Prštic, ať 
už dobrovolně či soudně, s jistotou vyřeší náš právní zástupce JUDr. Hrouzek. 

 
• KONTROLA SILŮVEK AŽ Z MINISTERSTVA VNITRA  

Nepíše se o tom zrovna dobře, ovšem skutečnost je taková, že ministerská 
kontrola z Prahy na naši obec byla poslána od členky vlastního zastupitelstva! 
Cit.: “Žádám o prošetření stávající situace v obci Silůvky“. Kontrola tří úředníků 
z pražského ministerstva byla velmi hloubková a důkladná. S rozsáhlým 
protokolem byli seznámení všichni členové zastupitelstva a přítomní občané na 
veřejné schůzi zastupitelstva obce v září, kde byly výsledky a závěry kontroly 
také projednány. 

Velmi nás těší, že zjištění kontroly jsou pro obec a obecní úřad Silůvky 
nakonec výborným vysvědčením fungování našeho obecního úřadu a obce 
Silůvky jako takové. Drobné nedostatky (navíc ihned opravené), které musí 
vždy každá kontrola najít, jako je třeba výtka, že veřejné schůze zastupitelstva 
se konaly za 3. měsíce a 1, 6 nebo 8 dní (nikoliv jen za 3 měsíce), nebo 
vyvěšení poskytnuté informace podle inf. zákona č.106 na internetu až po lhůtě 
15 dnů, či poskytnutí požadované informace člence zastupitelstva až po lhůtě 
30 dnů s ohledem na volnost praktické aplikace ustanovení § 82 zákona o 
obcích, jsou tak nepodstatné a malicherné, že nemají žádný vliv na spokojený 
život v obci Silůvky. 

Důležité pro nás je zjištění, že ve všech těch podstatných oblastech 
samostatné působnosti obce jsme obstáli na výbornou, jedná se např. 
o hospodaření a nakládání s movitým i nemovitým majetkem, vedení agendy 
úřadu, podacích deníků a úřední desky, informování občanů, průběhy jednání a 
zasedání zastupitelstva a kontrolních výborů včetně zápisů, usnesení a 
ověřování, zákonnost a platnost obecních vyhlášek, zadávání veřejných 
zakázek a ostatních povinností obce. Ve všech kontrolovaných oblastech 
kontrola shledala postupy a jednání obce a obecního úřadu naprosto v pořádku 
a v souladu se zákonem. Když se k tomu přidají každoroční závěry auditu 
Jihomoravského kraje, - vždy bez závad a nedostatků, je to opravdu skvělá 
vizitka obce. 

Na závěr kontroly při odjezdu nám poklonu vysekli sami ministerští úředníci 
s tím, že nás budou dávat za vzor i ve městech a popřáli Silůvkám mnoho 
úspěchů při rozvoji obce, klidnou a skvělou budoucnost. 
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• SILŮVŠTÍ FUTSALISTÉ V KRAJSKÉM PŘEBORU 
V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst, jak silůvští futsalisté 

suverénně vyhráli Okresní přebor Brno-venkov. Po zvážení situace se 
rozhodli, že přijmou možnost postoupit do Krajského přeboru jižní Moravy. 
Tato soutěž je již mnohem náročnější a lze zde očekávat těžší zápasy. 
Nehraje se formou turnajů na venkovních hřištích, nýbrž v hale, a to téměř 
každý víkend. Jako „domácí hřiště“ si silůvští hráči vybrali halu v Ivančicích.  

Jedná se za sezónu celkem o 26 kol (13 mužstev), kdy níže 
zveřejňujeme údaje o prvních 10 kolech, která se uskuteční do konce roku.  
1. kolo: FC Silůvky - Arsenal Taurito Kuřim, 18.09. (neděle) 10:00 hod., Ivančice  
výsledek: 6:4 (1:0) / Záděra Kamil 2, Kolbert David 2, Freiberg Lukáš 2 – 
Eliáš Lumír 2, Baňa Martin 1, Baňa Tomáš 1 
2. kolo: Sapporo Manerov - FC Silůvky, 24.09. (sobota) 10:30 hod.,Vyškov 
3. kolo: FC Silůvky - Slovan Brno, 01.10. (sobota) 20:00 hod., Ivančice 
4. kolo: Tornádo Brno - FC Silůvky, 07.10. (pátek) 19:00 hod., Pohořelice 
5. kolo:  volný termín 
6. kolo: FC Silůvky - Sokol Bučovice, 29.10. (sobota) 20:00 hod., Ivančice 
7. kolo: Technika Brno - FC Silůvky, 05.11. (sobota) 20:15 hod., Pohořelice 
8. kolo: FC Silůvky - Amor Vyškov, 19.11. (sobota) 20:00 hod., Ivančice 
9. kolo: Bosonohy Brno - FC Silůvky, 26.11. (sobota) 13:00 hod., Brno-Bohunice 
10. kolo: FC Silůvky - Agromeli Brno B,04.12. (neděle) 17:30 hod., Ivančice 
 
• „ADOPTUJTE OKNA V SOKOLOVNĚ“ 

Vážení členové, přátelé a příznivci TJ Sokol Silůvky, obracíme se na 
Vás s prosbou o finanční výpomoc při 1. etapě výměny oken v sokolovně, 
kdy budou vyměněna všechna okna ve velkém sále sokolovny. Stávající, 
mají již svá nejlepší léta za sebou – při prudkých deštích zatéká dovnitř a o 
velkém úniku tepla v zimních měsících nemluvě. Několik let jsme se snažili 
získat finanční prostředky na výměnu oken z různých dotačních programů 
Jihomoravského kraje, MMR, MŠMT a Zelená úsporám, bohužel marně. 
I přes nepříznivou finanční situaci jsme se rozhodli na doporučení valné 
hromady výměnu oken zrealizovat. Nová okna se budou podobat těm, která 
byla na sokolovně před rekonstrukcí v 70. letech, venkovní barvy zlatý dub. 

Jakoukoliv finanční podporu rádi uvítáme. Na všechny dotazy týkající 
se výměny oken, rádi odpovíme. Děkujeme za Vaši vstřícnost. 
Kontaktní osoby:  
Sedláček Jiří, Nádražní 246, Silůvky, tel. 728 123 239 
Elsnerová Renata, Na Rybníkách 210, Silůvky tel. 721 872 059   
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• CVIČEBNÍ HODINY TJ SOKOL SILŮVKY 
 
 

1700-1800 1800-1900 1900-2000 2000-2100 

Po     Florbal - muži   

Út Rodiče s 
dětmi Žákyně Relaxační 

cvičení 
Aerobic  

(od1.1.2012) 

St Mladší žáci Starší žáci Badminton I   

Čt     Relaxační 
cvičení 

Aerobic 
 (od1.1.2012) 

 1630-1730 1730-1830 1830-1930 1930-2030 

Pá Mladší žáci Starší žáci Pilates Badminton II 

 
 

• PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH 
 

- Představení nového nástěnného kalendáře 
Obecní úřad Silůvky si Vás dovoluje pozvat ve středu 28. září od 14:00 hod do 
sálu orlovny, kde bude představen nový nástěnný kalendář s obrazy Jiřího 
Zoufalého pro rok 2012. Více v pozvánce na zadní straně.  
- Ninja faktor 
Proběhne 28. září od 14:00 hod na hřišti pod Lípami. K dispozici budou lanové 
překážky pro děti. Pořádá skautský oddíl Sokolík  
- Pochod slováckými vinohrady 
8. října pořádá TJ Sokol Silůvky Pochod slováckými vinohrady. 35. ročník se koná 
z Rohatce do Mutěnic. Doprava ze Silůvek vlakem.  
- Drakiáda 
Soutěž draků a dračic proběhne 15. října od 14:00 hod. na letišti v Silůvkách. 
Pořádá skautský oddíl Sokolík. 
- Martinské hody 
Tradiční Martinské hody se v orlovně uskuteční v sobotu 12. listopadu. 
K poslechu a tanci hraje Bílovčanka z Velkých Bílovic. 
- Adventní koncert s cimbálem 
V sokolovně se uskuteční druhý ročník advetního koncertu. Ve večerních 
hodinách na první adventní neděli zahraje cimbálová muzika. Termín i muzika 
budou upřesněny.  
- Mikulášská besídka 
Na počátku prosince uspořádá TJ Sokol Silůvky ve spolupráci s Obcí Silůvky 
tradiční Mikulášskou besídku v sokolovně. Proběhnou soutěže v různých 
dovednostech a Mikuláš s čerty rozdá jistě hodným dětem i balíčky s dobrotami. 
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- Osvětlení vánočního stromu 
16. prosince od 17:00 hod. dojde k osvětlení vánočního stromu na návsi za 
čekárnou. Při této příležitosti zazpívají děti z místní školky a školy pásmo koled a 
písniček. Občerstvení (punč, čaj, svařák atd.) zajištěno.  
- Betlémské světlo 
Členové skautského oddílu Sokolík budou v předvánočním čase roznášet všem 
spoluobčanům Betlémské světlo. Přesný termín bude včas sdělen. 
 

- Vánoční koncert 
V neděli 25. prosince Jednota Orel Silůvky společně s obcí Silůvky pořádá 
každoroční vánoční koncert, který se uskuteční v orlovně od 17:00 hod. Hraje 
Májovanka z Holíča. 
- Turnaj neregistrovaných stolních tenistů 
26. prosince pořádá Jednota Orel Silůvky v orlovně turnaj neregistrovaných 
stolních tenistů.  
 

 

 

• SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ 
V září oslavily významné životní jubileum: 

 

 
   90 let paní Marie Stehlíková  
 
 

   91 let paní Antonie Vostálová. 
 
 
 
 

Za všechny občany Silůvek srdečně blahopřejeme a přejeme 
životní pohodu a stálé zdraví. 

 

 

 
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: Rolf2@seznam.cz) do 10. 12. 2011. 

mailto:obec.siluvky@siluvky.cz
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