
 

 ROZSVÍCENÍ A KOLEDY U VÁNOČNÍHO STROMU 

Letos se vánoční strom slavnostně rozsvítil již v pátek 29. listopadu v  
17:00 hod. V průběhu rozsvěcování bylo zajištěno  občerstvení, horké nápoje 
a pro děti dárečky. Pod vánočním stromem vystupovali silůvští žáci 
z Umělecké školy Ořechov a žáci ZŠ a MŠ  Silůvky s programem koled. 

http://www.siluvky.cz/uzivatelske_soubory/aktuality/2011/strom.jpg
http://www.siluvky.cz/uzivatelske_soubory/aktuality/2011/strom.jpg
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 KŘEST KALENDÁŘE 

Představení a křest kalendáře pro rok 2014 s názvem "Do Silůvek po kolejích 
v obrazech Jiřího Zoufalého" se konalo v sobotu 12. října od 14:00 hod. 
v orlovně. Kalendáře můžete získat na obecním úřadě Silůvky. 

 

 DRAKIÁDA 

Letošní ročník drakiády pořádaný Skautským oddílem Sokolík se uskutečnil 
v sobotu 19. října na letišti od 13:00 hod.  
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 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Vítání občánků do života obce Silůvky proběhlo v sobotu 19. října 2013 v 
silůvské orlovně. Starosta obce Zdeněk Prax  přivítal opět malé děti za účasti 
rodičů, prarodičů a rodinných příslušníků. Na začátku, jako doprovodný 
program této  slavnostní chvíle, předvedly krátké pásmo děti z naší školy pod 
vedením paní ředitelky Mgr. Petry Strádalové. V letošním roce bylo celkem 
přivítáno 18 nových občánků. 
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 ODPOLEDNE SE SVĚTÝLKEM 

Ve čtvrtek 31. října se děti a žáci společně s rodiči a prarodiči sešli ve školce. 
Na samém začátku si děti prohlédly, jak se vydlabává dýně, aby se večer 
krásně rozsvítila. Své umění a šikovnost jim přišla předvést Eliška Jandová. 
Poté se všichni přesunuli do třídy, kde si vytvořili svoje vlastní světélka. 
Po setmění jsme v krásně rozsvíceném lampičkovém průvodu vyrazili na 
hřiště, kde už na děti čekalo překvapení. Ve dvojicích procházely světelnou 
cestičkou, na které na ně čekala čtyři zastavení, na nichž musely plnit 
strašidelné a tajuplné úkoly. Na těchto stanovištích nám pomohli místní junáci, 
kterým také moc děkujeme. Děti po zvládnutí cesty a překonání svého strachu 
byly sladce odměněni.   

Celé odpoledne a podvečer byl v duchu kouzel, strašidel a tajemství. Přesto 
se nikdo nebál, ba naopak se nám podařilo malým i velkým vykouzlit na 
tvářích úsměvy. 

 Mgr. Petra Strádalová 
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 MARTINSKÉ HODY 

V sobotu 9. listopadu 2013 se konaly v orlovně tradiční Martinské hody. Tato 
akce se vydařila a návštěva hostů byla velmi dobrá. Výborně zahrála dechová 
hudba Liduška z Bojanovic. 

 

 ADVENTNÍ KONCERT 

První adventní svíčku jsme si společně zapálili při poslechu Cimbálové muziky 
z Milotic. Koncert se konal 1. prosince 2013 v 16:00 hod. v sále sokolovny, kdy 
pořadatelem byl TJ Sokol Silůvky. Muzikanti vytvořili sváteční i veselou náladu 
a lidé si při vínečku s elánem zazpívali. Adventní koncert se uskutečnil čtvrtým 
rokem a stává se již tradicí. 

Adventní čas nastal a my bychom rádi popřáli všem pohodu o Vánocích a v 
Novém roce 2014. Hodně zdraví, lásky a porozumění. 

  TJ SOKOL SILŮVKY 
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 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

4. prosince 2013 pořádali Obecní úřad a TJ Sokol Silůvky pro děti Mikulášskou 
besídku. Andílci pomáhali při soutěžích, které děti plnily s nadšením, a pak 
přišli na řadu dva pekelní páni se svatým Mikulášem a andělem. V sále 
sokolovny bylo rázem ticho a všechny děti byly ty nejhodnější a slibovaly i věci 
nemožné. Každý dostal balíček. Balíčků zbylo hodně! Že bychom měli v naší 
vesnici tolik zlobivých dětí, které se bojí přijít do sokolovny za Čertem a 
Mikulášem? Snad příště. 

Blanka Altmanová 

 

 VÁNOČNÍ KONCERT 
V neděli 15. prosince 2013 pořádala Obec Silůvky společně s Jednotou 
Orel Silůvky tradiční vánoční koncert. Hrála dechová hudba Mistříňanka. 
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 UKÁZKA VYBAVENÍ JSDH SILŮVKY A NÁCVIK EVAKUACE 
ZŠ SILŮVKY 

 

Dne 16. října zazněl na ZŠ Silůvky cvičný signál „HOŘÍ“ a proběhla 
evakuace žáků základní a mateřské školy ven z budovy. Před budovou 
školy byla provedena ukázka vybavenosti JSDH Silůvky, děti si prohlédly 
zásahové vozidlo a byly seznámeny s  vybavením tohoto vozidla. Poté 
následovala prohlídka Hasičského domu, kde je uloženo zbylé vybavení 
jednotky. Z řad mladých hasičů jim Vojtěch Capyk a Mariana Kisoová 
předvedli své dovednosti ze štafety. Na závěr si děti vyzkoušely spuštění 
hasících přístrojů. Dětem se ukázky velice líbily.  
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 STAVÍME DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS 

Již v minulém zpravodaji jsem Vás informoval o tom, že Ministerstvo pro 
místní rozvoj poskytlo obci Silůvky ještě pro letošní rok podporu na výstavbu 
domu s pečovatelskou službou ve výši 4,8 milionu Kč. Vítěz veřejné zakázky 
firma DIRS Brno s.r.o proto okamžitě započala koncem října s výstavbou a 
DPS-ka roste doslova před očima. Staví se 1. etapa, v níž bude realizováno 
12 malometrážních bytů (jeden byt cca 35m2). Celková investice do 1. etapy 
je 12 mil. Kč bez DPH. Chybějící finance na projekty a výstavbu celé 1. etapy 
obci Silůvky poskytl osobním darem silůvský rodák pan Ing. Josef Pikola.  

Díky tomu bude už v roce 2014 stavba 1. etapy dokončena. 

 

Co tedy je a jak funguje Dům s pečovatelskou službou? 

Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je domem zvláštního určení.  

Nájemní pečovatelské byty v DPS jsou určeny k bydlení osob v nepříznivé 
sociální situaci způsobené věkem, nebo jejich zdravotním stavem, které 
dosáhly starobního nebo invalidního důchodu a jejichž celkový zdravotní stav 
je takový, že nepotřebují komplexní zdravotní péči. Jedná se především o 
seniory ve věku nad 70 let, nebo mladší se zdravotním stavem, kdy je osoba 
závislá na pomoci jiné fyzické osoby.  

Cílem a smyslem výstavby DPS v Silůvkách je umožnit obyvatelům získání 
nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti vedením poměrně 
samostatného života tím, že je jim poskytováno vhodné ubytování a další 
služby, převážně pečovatelského charakteru. V malých bytech v DPS bude 
zajištěn smluvně výkon pečovatelské služby rajhradské Charity dle 
individuálních požadavků nájemníka. Nebude 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, doprovod k lékaři apod. Důležité 
a přínosné je také současné umožnění efektivního poskytování terénních 
služeb sociální péče pro obyvatele po celé obci.  

 

Každý byt v  DPS Silůvky bude mít vlastní sociální zařízení, kuchyňskou linku 
s elektrickým vařičem a balkon, nebo terasu do zahrady. Ostatní vybavení 
bytu a nábytek si každý nájemník bude zařizovat sám. 

Budoucí provoz DPS a administrativu bude zajišťovat vlastník – obec Silůvky. 
Pravidla provozu a bydlení v podporovaných bytech jsou dána cílem, 
parametry a podmínkami dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.  

Několik základních údajů: 

Malometrážní byty v DPS budou poskytovány k užívání občanům z cílové 
skupiny na základě nájemní smlouvy s limitovaným nájemným. Pro rok 2013 
činil limit 57,20 Kč /m2. Limit nájemného vyhlašuje a zveřejňuje ministerstvo 
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vždy nově pro každý rok. Podmínkou pro příjemce dotace je, že uzavře 
nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud tato osoba k 
datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém 
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit 
i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.  

Spotřebované vlastní energie si bude hradit každý nájemník sám.  

Dále se budou hradit poměrné náklady za společné služby, energie ve 
společných prostorech, výtah, atd.  

Platby za úkony pečovatelské služby budou účtovány podle individuálních 
požadavků sjednaných v samostatné smlouvě. Podmínkou obce je, aby 
provoz DPS byl ekonomicky soběstačný.  

Počátkem roku 2014 zpracujeme veškeré podmínky a kritéria do dokumentů, 
směrnic, provozních řádů a přihlášek tak, abychom všechny zájemce o bydlení 
v DPS včas informovali.  

 

Jsem rád, že stavba DPS Silůvky už není jen virtuální projekt a že se stává 
realitou, která stejně jako třeba nádraží nebo škola pozvedne celkovou životní 
úroveň v Silůvkách. 

Zdeněk Prax - starosta obce 
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 ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI 
 

Myslivecké sdružení Babí hora Silůvky oznamuje zájemcům o složení zkoušky 
z myslivosti, že do kurzu myslivosti se mohou přihlásit v kanceláři Okresního 
mysliveckého spolku Brno-venkov, Sirotkova 2b, Brno v termínu 
do 24. 1. 2014. Bližší informace o kurzu myslivosti naleznete na webových 
stránkách http://omsbrnovenkov.webnode.cz/. Informace případným 
zájemcům o členství v Mysliveckém sdružení Babí hora Silůvky podá 
Ing. Rostislav Beránek, tel.: 606 620 639. 

 

 SILŮVŠTÍ FUTSALISTÉ V OKRESNÍM PŘEBORU 
 

1. kolo: FC Bratčice – FC Silůvky, 4:0 (2:0) / Zajíc Jan 2, Vacula Marek 2,  

2. kolo: Žaves Nebovidy – FC Silůvky, 2:3 (1:1) / Parys Dominik 2, - Kopal 
Lukáš 4, Sedláček Jiří 

3. kolo: FC Silůvky – Pitchpunti FC, 4:1 (3:1) / Kolbert Radoslav 3, Putna 
Zdeněk – Příhoda  

4. kolo: FC Silůvky – MSC Jablíčko Letkovice, 4:1 (1:0) / Kolbert Radoslav 2, 
Sedláček Jiří, Kopal Lukáš - Dvořák Petr 

5. kolo: DRAM Team Budkovice – FC Silůvky, 5:0  - kontumace 

6. kolo: TJ Sokol Trafo Padochov – FC Silůvky, 2:5 (0:3) / Juříček Ondřej 2 - 
Kolbert David 3, Cesar Martin 2 

7. kolo: Remos Oslavany „B“ – FC Silůvky, 2:3 (0:2) / Kolář Pavel 2 - 
Sedláček Jiří, Kopal Lukáš, Cesar Martin 

8. kolo: SK Veselka – FC Silůvky, 6:4 (4:2) / Dvořáček David 4, Dvořáček 
Jaroslav, Komínek Radim - Sedláček Jiří 2, Kolbert David, Kopal Marek 

9. kolo: AC Sokol Tetčice – FC Silůvky, 6:4 (3:2) / Sobotka Michal 2, Štoss 
Roman, Hajdín Miloš, Loucký Martin, Šrajtl Jakub - Sedláček Jiří, Kolbert 
Radoslav, Kolbert David, Kopal Marek 
 
 

Poř. Tým Záp. + 0 - Skóre Body 

1. SK Veselka 9 7 1 1 50:24 22 

2. FC Bratčice 9 7 0 2 53:29 21 

3. Žaves Nebovidy 9 6 0 3 54:41 18 

4. FC Silůvky 9 6 0 3 32:24 18 

5. MSC Jablíčko Letkovice 9 4 2 3 34:30 14 

6. DRAM Team Budkovice 9 4 0 5 33:46 12 

7. AC Sokol Tetčice 9 3 1 5 38:52 10 

8. Remos Oslavany „B“ 8 3 0 5 22:32 9 

9. Pitchpunti FC 9 1 0 8 27:45 3 

10. TJ Sokol Trafo Padochov 8 1 0 7 19:39 3 

 

http://omsbrnovenkov.webnode.cz/
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• STOLNÍ TENIS TJ OREL SILŮVKY 

 PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ MUŽSTEV - SEZÓNA 2013/14 (PROSINEC) 

Divizní soutěž Jihomoravský kraj – mužstvo "A" 
 

 

  Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Body 

1  TJ Sokol Brno I B 11 8 2 1 37 

2  MK Řeznovice  A  11 8 0 3 35 

3  TJ Agrotec Hustopeče  A  11 7 1 3 33 

4  TJ Orel Silůvky  A  11 6 2 3 31 

5  TTC Sokol Znojmo  B 11 6 1 4 30 

6  TJ Slovan Hodonín  A  11 6 1 4 30 

7  KST Oltec Brno  A  11 5 1 5 27 

8  TJ Sokol Kobylí  A 11 5 0 6 26 

9  TTC Koral Tišnov  B  11 3 2 6 22 

10  SK Slatina – Brno  B 11 3 2 6 22 

11  SKST Hodonín  C 11 3 0 8 20 

12  TJ Brno - Bystrc  A 11 0 0 11 11 

 
Mužstvo „A" po loňské sezóně postoupilo do divize a vede si velmi dobře, 4. 
místo je pro náš klub historický úspěch. 
 
Hráči mužstva „A“: David Kolbert, Luboš Záděra, Radek Pikula a Ladislav 
Železný. 
 
Krajská soutěž II. třídy – mužstvo "B" 
 

 

 Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Body 

1  TJ Holásky  A  11 11 0 0 44 

2  TJ Orel Silůvky  B 11 8 2 1 37 

3  TTC Sokol Znojmo  C 11 8 1 2 36 

4  SK Slatina - Brno  C 11 7 0 4 32 

5  TJ Sokol Křepice  A  11 5 3 3 29 

6  KST Oltec Brno  B 11 5 1 5 27 

7  TJ Sokol Nové Bránice  A  11 5 0 5 25 

8 
 TJ Jiskra Hrušovany u 
Brna 

11 4 1 6 24 

9  TJ Sokol Rebešovice  A 11 4 1 6 24 

10  MK Řeznovice  C 11 2 3 6 20 

11  TJ Brno – Bystrc  B 11 1 0 10 14 

12  Orel Únanov  B  11 0 0 11 11 

 
Mužstvo „B" si před sezónou stanovilo cíl v podobě umístění ve středu 
tabulky. Zatím je 2. místo příjemným překvapením. 
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Hráči mužstva „B": František Záděra, Karel Vašulín, Jana Telecká a Ondřej 
Novák 
 
Okresní soutěže 
 
Mužstvo „C“ se po deseti kolech okresního přeboru I. třídy drží na 4. místě, 
mužstvo „D“ v okresním přeboru II. třídy na 11. místě. 
 
Chtěl bych také poděkovat firmě Českomoravský beton - TGB Betonmix 
a.s., která nám koupila pro celý klub dresy. 
 
Žákovská kategorie 
 

Členkou naší jednoty Orel 
Silůvky je i Linda 
Záděrová, narozená 29. 5. 
2003. Stolní tenistka, která 
figuruje na 1. místě 
republikového i krajského 
žebříčku nejmladších 
žákyň (u krajského 
žebříčku hraného i s 
chlapci), se stolním 
tenisem začala v naší 
jednotě v roce 2009 na 
okresní úrovni. Od roku 
2010 je členkou klubu TTC 
MS Brno, kde trénuje 
čtyřikrát týdně pod 
vedením klubových trenérů 
p. Mikulce, p. Sikmunda a 
pí. Blatné.  Za tento klub 
hraje republikové a krajské 
žebříčkové turnaje, také 
ženskou soutěž Divize 
ženy JMK a mužskou 
soutěž Městský přebor. Je 
členkou olympijských 
nadějí ve stolním tenise. 
Zúčastňuje se tréninkových 

kempů po celé ČR i v zahraničí (Francie - Lyon, Slovensko - Bratislava). 
Na tyto naděje dohlíží republikoví trenéři p. Linert, p. Vrňák a bývalí 
republikoví hráči p. Pytlík a p. Plachý (trenér mužské reprezentace). Z 
posledních úspěchů bylo vítězství na republikovém turnaji v Blansku 
konaném v termínu 16. - 17. 11. 2013 v jednotlivcích i ve čtyřhře. Linda již 
oblékla reprezentační dres ČR v kategorii nejmladších žákyň. 
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 KONEČNÁ ÚPRAVA KNIHOVNY A OKOLÍ 
 

Letos na podzim došlo ke konečné úpravě okolí knihovny. 

 

 SKLEP U JAKŠOVÝCH OPATŘEN DVEŘMI 
 

Nově zrekonstruovaný sklep byl osazen dveřmi a je již využíván pro 
uskladnění potravin pro školní jídelnu. 
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 OSVĚTLENÍ KAPLE SVATÉ ANNY 
 

V letošním roce byla nově osvětlena kaple sv. Anny. 

 
 

 PRODEJ HOTOVÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA 2014 

Stále pokračuje prodej palivového 
dřeva. Nabízíme množství  3 pm 
(prostorové metry) na rodinný dům. 
Dřevo k  odběru máme měkké 
(smrk + bor.) a je stanovena velmi 
příznivá cena 690,-Kč/pm včetně 
15% DPH nebo směs tvrdé + 
měkké (smrk + dub) za cenu 920,-
Kč/pm včetně 15% DPH. Zájemci 
z řad silůvských občanů se hlaste 
(osobně, mailem, tel. i SMS)  do 
seznamu v kanceláři na obecním 
úřadě. Obecní zaměstnanci a 

brigádníci 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. Občané, kteří si odebrali dřevo v roce 2013, se mohou hlásit 
opětovně.  



Informační list obce Silůvky, č. 4 (76) – prosinec 2013 

 15 

 OTEVÍRACÍ DOBA KONTEJNERŮ NA ODPAD 
 

Kontejnery budou přes zimní období odevřeny od 10:00 hod. do 11:00 hod. 
v tyto dny: 
14. prosince 2013  8. února 2014  22. března 2014 
11. ledna 2014  22. února 2014  4. dubna 2014 
25. ledna 2014  8. března 2014 
Poté již každou sobotu od 09:00 hod. do 11:00 hod. 
 

 PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH 
 

- 22. 12. 2013 – Vánoční koncert skupiny Louže 

TJ Sokol Silůvky pořádá koncert skupiny Louže v neděli 22. prosince 2013 v 
17:00 hod. v sokolovně. Srdečně zveme všechny k poslechu a zpěvu. 

- 23. 12. 2013 – Betlémské světlo 

Členové skautského oddílu Sokolík budou den před Vánocemi od 16:00 hod. 
roznášet všem spoluobčanům Betlémské světlo. Zájemci nechť si připraví 
svíčku nebo lampičky na odpálení světélka. 

- 24. 12. 2012 – Štědrovečerní hra v evangelickém kostele 

Tradičně na Štědrý den v 15:00 hod. v evangelickém kostele Pod Lipami se 
bude konat štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou „Když se čas 
naplnil“. 

- 26. 12. 2013 – Turnaj ve stolním tenise 

Jednota Orel Silůvky pořádá od 9:00 hod. (ve čtvrtek na Štěpána) turnaj 
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. 

- 05. 01. 2014 – Tříkrálová sbírka 

V neděli 5. ledna se uskuteční tradiční tříkrálová sbírka.  

- 11. 01. 2014 – Zimní stopa 

35. ročník tradičního závodu dvojic okolo 
Silůvek se bude konat v sobotu. Start, po 
vydání startovních čísel, proběhne 
za sokolovnou cca od 9:00 hodin. Srdečně 
zve skautský oddíl Sokolík a TJ Sokol. 

- 18. 01. 2014 – Orelský ples 

Orelský ples se uskuteční v sobotu 18. ledna. K poslechu a tanci bude  hrát 
Májovanka z Holíča. 

- 01. 03. 2013 – Maškarní ostatky 

Sobotní rej masek v sokolovně proběhne od 20:00 hodin. Neváhejte, a přijďte 
za zábavou v netradičním kostýmu. Hraje skupina Tremolo. Masky vstup 
zdarma. 

Více se můžete vždy aktuálně dozvědět na obecních stránkách: 
www.siluvky.cz 
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                                                                                     Zimní borovice na Kopci 

 

Příjemné prožití svátků vánočních, šťastný nový rok, 

mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2014 

Vám přeje zastupitelstvo obce a obecní úřad 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. 03. 2014. 


