 ROZSVÍCENÍ A KOLEDY U VÁNOČNÍHO STROMU

Slavnostní rozsvícení s koledami u vánočního stromu se konalo v pátek 28.
11. 2014. Všechny přítomné přivítal starosta obce pan Zdeněk Prax. Za hojné
účasti občanů zazpívaly děti ze silůvské školy a školky koledy. Poté zazpíval
silůvský smíšený sbor. Krátce promluvila i paní farářka Martina Kadlecová.
Pro zahřátí byly připraveny horké nápoje a výborný guláš. Ještě dlouho po
ukončení programu postávaly hloučky známých a přátel, aby si mohly
popovídat, na chvíli se zastavit a odpočinout od každodenního shonu.
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 ADVENTNÍ KONCERT V SOKOLOVNĚ
První adventní neděli 30. 11. 2014 jsme prožili při cimbálové muzice Slovácko
Mladší z Mikulčic. Koncert pořádal TJ Sokol Silůvky v sále sokolovny, již
pátým rokem. Zapálená první svíčka na adventním věnci nás naladila do
předvánoční adventní nálady. Při dobrém vínku, výborné domácí bábovce a
skvělé náladě jsme si společně všichni zazpívali a zapomněli na všední
starosti. Připomněli jsme si význam slova advent a zvyků v této předvánoční
době. Myslím si, že lidé odcházeli domů spokojeni a správně naladěni.
Děkujeme všem členům a členkám sokola za pomoc a za výborné domácí
bábovky. Přejeme všem pěkné, klidné vánoce a zdraví v novém roce 2015.
Altmanová Blanka
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 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Obecní úřad a TJ Sokol Silůvky uspořádali pro děti ve čtvrtek 4. 12. 2014
Mikulášskou besídku. Nejprve si děti zasoutěžily pod dozorem andělů, aby
zapomněly na příchod pekla. Svatý Mikuláš se čtyřmi čerty a pěti anděly
rozdávali dětem balíčky pod podmínkou, že už nikdy nebudou zlobit. V sále
sokolovny bylo velké ticho a jen se rozléhaly do mikrofonu básničky a písničky,
které děti říkaly sv. Mikuláši, a ten slíbil dětem,že se příští rok přijde
podívat,jak slib dodržely. Tak uvidíme kolik dětí za rok přijde.
Altmanová Blanka

3

Informační list obce Silůvky, č. 3 (79) – zima 2014

 PARNÍ VLAK MIKULÁŠ
České dráhy připravily v sobotu 6. prosince 2014 ve spolupráci s městem
Oslavany a Divadlem na Mýtině parní vlak Mikuláš, který jel z Brna do Oslavan
a zpět. V čele vlaku jela parní lokomotiva 475.101 Šlechtična vyrobená v roce
1947 v Plzni. Za lokomotivou byly zařazeny historické vozy ze 40. a 50. let.

 CHARITATIVNÍ (NE)PEČENÍ
Několik dobrovolníků a rodičů ze Silůvek pořádalo v sobotu 6.12.2014 v sále
místní Orlovny novou akci s názvem Charitativní předvánoční “Ne” pečení
nejen pro děti. Během této akce probíhala sbírka hraček pro Kliniku dětské
onkologie Brno, Černopolní 9 a také sbírka hraček a drobného ošacení pro
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, Hamry 107, Hlinsko.
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 VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 14. prosince 2014 pořádala Obec Silůvky společně s Jednotou Orel
Silůvky tradiční Vánoční koncert. Skvěle hrála dechová hudba Šohajka z
Dolních Bojanovic, která vytvořila nádhernou předvánoční atmosféru. Asi
nejvíce nadchla zcela zaplněný sál orlovny paní Jožina Ducháčková
nádhernou skladbou Slyšíš jak zvoní, kterou musela opakovat. Jako
poděkování dostaly zpěvačky a děti krásné kytice. Paní Sládková věnovala
celé kapele nádherné zdobené perníčky a paní Fráňová z Mělčan darovala
krásné háčkované ozdoby na stromeček.

 OTEVÍRACÍ DOBA KONTEJNERŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Kontejnery budou přes zimní období otevřeny od 10:00 hod. do 11:00 hod. v
tyto dny: 10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21. února, 7. března, 21. března,
4. dubna 2015.
Poté již každou sobotu od 09:00 hod. do 11:00 hod.
Velké kontejnery jsou určeny pouze pro občany a na větší odpad, který nelze
dát do popelnic. Pokud ale máte komunální odpad, který lze dát do popelnic
využívejte toho. Není třeba jezdit se vším k čističce. Můžete mít i více
popelnic, platíte stále stejně. K popelnicím lze přistavit i pytle s odpadem, který
firma také odveze. Velkoobjemové kontejnery nejsou určeny pro firmy.
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 ADVENTNÍ KONCERT V EVANGELICKÉM KOSTELE

V neděli 21. prosince 2014 se konal v prostorách evangelické modlitebny
Silůvky adventní koncert. Pěvecký sbor, složený ze 14 dospělých a 10 dětí
převážně ze Silůvek vedený kantorkou Martinou Matuškovou, zazpíval
vícehlasé úpravy písní jako Světlo jsi oblažující, V tmách čekáme tvůj Kriste
jas, Anděle Boží, strážce můj, Velebí má duše Hospodina, Poslůchajte
Křesťané, Láskou noc se chvěla, Pochválen budiž Pán Bůh náš a další,
včetně vánočních koled. Bylo to krásné zastavení v předvánočním čase. Dík
patří všem účinkujícím.

 NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Vzhledem k tomu, že odpadů je stále víc, přidala obec několik nových
kontejnerů na tříděný odpad. Abychom nemuseli zvyšovat cenu za odvoz
komunálního odpadu, žádáme všechny občany, aby odpady třídili. Zatímco za
odvoz komunálního odpadu a velkých kontejnerů musíme platit, tak za tříděný
odpad naopak nějaké peníze dostaneme.
Kde všude můžete tříděný odpad uložit:
Za obchodem pana Bučka (ul. Sokolská), U pomníku padlých (za obchodem
na ulici Anenské), Na nádraží (u parkoviště), U hřiště Pod Lipami
Nová místa na tříděný odpad jsou Na Nivách (nad obecními sklepy) na ulici
Prachatičky (točna) a na ulici Anenské (u cestičky vedoucí k nádraží – u domu
pana Šoustala)
Co všechno můžete dávat do tříděného odpadu? Plasty, nápojové kartony,
sklo bílé, sklo barevné, papír. U evangelického kostela je zvláštní popelnice na
hliník.
Papír doporučujeme dávat do velkého kontejneru, který bývá přistaven u
obchodu pana Bučka. Peníze za tento papír jsou pak použity na nákup věcí
pro naše děti do školy. Zde je také kontejner na textil a obuv. Budete - li odpad
třídit nebudeme muset zvyšovat ceny za odvoz komunálního odpadu a ještě
pomůžete životnímu prostředí.
6

Informační list obce Silůvky, č. 3 (79) – zima 2014

 TOPENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Také se vám stalo, že jste chtěli vyvětrat, ale okno jste museli hned zase
zavřít pro štiplavý zápach. Stále se totiž objevuje nešvar spalování PET lahví v
domácích kotlích. Nejen že z takového odpadu moc tepla nemáte a ještě si
zalepíte kotel. Hlavně pak tyto zplodiny musíme všichni dýchat. Zamyslete se
a zkuste využít jiné možnosti topení. Pokud už z jakéhokoliv důvodu netopíte
plynem jsou i další možnosti. Obec Silůvky nabízí k topení dřevo. Cena je
velmi dobrá, zeptejte se na obecním úřadě.

 ŠMOUHA NA PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
Předvánoční čas – čas lásky, přátelství, pohody, ….. Ale asi ne vždy a ne pro
všechny toto platí.
V předvánočním čase je krásné udělat radost i ostatním. Maličkostí. Třeba i
tím, že nazdobíme svůj dům, svoji předzahrádku, okna, stromy…. Také jsme
chtěli takto zpříjemnit prostředí před naším domem, ozdobili jsme strom
světelnou sítí, postavili jsme pod okno keramického sněhuláka. Nebyl zrovna
levný – stál skoro tisícovku. Dovnitř se zapálila svíčka a v noci krásně svítil.
Děti, když šly na procházku s maminkami, se zastavovaly a koukaly, nemohly
se odtrhnout. Měly radost…. Až do včerejška. Dnes ráno jsme nevěřícně
koukali – sněhulák je pryč. Že by utekl sám …? To snad ne. Tak potom mu asi
někdo pomohl. Ten někdo využil toho, že v noci nešla elektřina, byla černá
tma a nehrozilo, že by jej někdo viděl. Jenže co si teď pomyslí děti, až se
přijdou podívat na sněhuláka? Co jim odpoví maminka, když se zeptají, kde je
sněhulák…? Pochopí, že mezi námi jsou lidé, kteří nemyslí na druhé, kteří
myslí jen na sebe, i za cenu krádeže, za cenu toho, že způsobí bolest
jiným…?
Co víc dodat… Snad jen popřát tomu sněhulákovi, ať alespoň udělá radost
jiným dětem někde jinde. A co popřát tomu dobrákovi bez svědomí a bez
zábran, který jej zcela sprostě ukradl? Popřejte mu alespoň v duchu každý
sám, co uznáte za vhodné.
Vám všem ostatním přeji, ať Vám žádné předvánoční šmouhy nepokazí
sváteční čas, ať máte pohodu v duši i na srdci. Šťastné a veselé
2. prosince 2014

M. a R. Pikolovi
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 NEBEZPEČÍ PRO DĚTI NA INTERNETU
Nebezpečí dětského chatování
 Internet je v dnešní době samozřejmostí téměř pro každého člověka.
Čím dál častěji se stává, že je nedílnou součástí života i pro děti a
mládež. Děti mohou internet využívat jako zdroj cenných informací, ale
také jako komunikační prostředek. Často hledají přes internet nové
přátele, vztahy a zážitky, ale neuvědomují si, jakému riziku se mohou
vystavit.
 Rodiče by měli vědět, jaké internetové stránky jejich děti navštěvují, a
vysvětlit jim, jaké riziko může komunikace s „neznámými“ lidmi přinést.
 Velké nebezpečí v dnešní době skrývá anonymita sociálních sítí, jako je
například Facebook. Za skrytými identitami se vyskytují lidé, kteří se
snaží komunikovat s dětmi na sexuální a jiná škodlivá témata, kterých by
ještě děti měly být uchráněny. I zkušení kriminalisté uvádějí, že by na
sociální sítě měly mít děti přístup až od patnácti let. Tíha zodpovědnosti
a správného postoje v těchto případech ale leží plně na rodičích.
Doporučte dětem desatero bezpečného chatování
1. Chraň si své soukromí, nesděluj cizím lidem své jméno, telefon,
adresu, heslo ani další osobní údaje. Vystupuj například pod
přezdívkou.
2. Neprozrazuj citlivé a soukromé informace ani o dalších lidech.
3. Vyhni se tématům konverzace, o která nestojíš nebo která ti
nejsou příjemná.
4. Anonymita není důvod k tomu, abys odhodil zábrany a slušné
chování.
5. Respektuj názory a práva druhých a vyžaduj respekt i vůči sobě.
6. Pokud se cítíš ohrožen, svěř se někomu, komu důvěřuješ
v reálném světě.
7. Nenechávej sebou manipulovat - navádění k něčemu špatnému
8. Odmítni komunikovat s lidmi, se kterými komunikovat nechceš.
9. Dodržuj pravidla provozovatele služby, kterou používáš.
10.Chraňte i své okolí a přátele, aby se nestali obětí útočníka
(pomozte druhým s jejich problémy).
A na závěr jeden případ z praxe. Muž z Brněnska se na sociální síti Facebook
vydával za čtrnáctiletou dívku a lákal děvčata z celé jižní Moravy ve věku 11
až 16 let k natáčení pornofilmů za úplatu. Děvčatům popisoval, že je to
8
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neškodná zábava a doporučoval svého známého (tedy sám sebe), který vše
zařídí. Je až neuvěřitelné, kolik mladých dívek se nechalo zlákat a kolik jich
nakonec na osobní schůzce zneužil.
Převzato se souhlasem ze zpravodaje Dolních Bojanovic, autor Petr Zámečník

 KDE SE VZALY VÁNOCE
Křesťané zavedli svátek – Adventus Domini neboli Příchod Páně. Poprvé ho
slavili v roce 354.
Jmelí patří vedle stromečku také k vánocům. Této věčně zelené rostliny si
povšimli již naši předkové. Připadala jim tajemná – vždyť roste vysoko
v korunách stromů a její plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají
právě v prosinci. A protože bylo tajemné, mělo i kouzelné účinky. Věřilo se
tedy, že chrání před ohněm a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu
čarodějnicím a zlým duchům. Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem, z jehož
dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl,
aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ní
projdou. Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo
si jej koupí sám.
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj
vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6.století, narodil
se v Irsku, ale misionářská činnost ho zavedla do Bretaně a Burgundska.
Obyvatele Burgundska byli pohané a proto Kolumbán, aby jim přiblížil svátek
narození Krista, ozdobil zapálenými pochodněmi do tvaru kříže v ten slavný
den starobylý jehličňan, který domorodci uctívali o zimním slunovratu jako svoji
modlu. Zář ohně přilákal zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání o
narození malého Ježíška v dalekém městě Betlémě, chlévu s oslíkem a
volem, chudém Josefovi a vyvolené Marii.

 POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ HRU
Srdečně Vás zveme na štědrovečerní bohoslužbu s dětskou vánoční hrou dne
24. 12. 2014 v 15.00 evangelickém kostele v Silůvkách.
Téma letošní hry bude ČAS. Starým filosofickým symbolem plynutí času je
řeka. Proto letošní hra má název Na břehu řeky.
Rybáři na pódiu (břehu řeky) nahazují udice, ale taky probírají, jak jde život....a
diváci, jako ryby z vody, budou účastni podívané hravé, místy až rozpustilé,
ale ovšem i vážné:) Třeba právě naše hra pomůže dát Vašemu času ten
správný směr a cíl, který tu bude i po nás.
Součástí hry je i doprovodná výstavka obrázků a citátů k tématu. Můžete si ji
prohlédnout od 14.30 a pak po celou dobu vánoc při bohoslužbách.
Není málo času, který máme, ale mnoho, který dobře nevyužijeme. (Seneca)
Přeji Vám do nového roku, ať na to to dobré si vždycky nějaký ten čas najdete.
Za všechny účinkující Martina Kadlecová, farářka
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 CESTIČKA SE SVĚTÝLKEM
Ve čtvrtek 30.10.2014 jsme společně s dětmi a jejich rodiči prožili krásné
odpoledne, kdy jsme společným průvodem od školy došli na hřiště Pod
Lipami. Po celou cestu nám svítily krásné lucerničky, které si děti vyrobily
dopoledne s paními učitelkami.
Po příchodu na hřiště se děti rozdělily do skupinek a musely projít osvícenou
cestičkou, na které na ně čekaly čtyři zastavení s tajemnými postavami, u
nichž musely splnit úkol. Všechny děti chválíme, protože se nebály a
statečně prošly úspěšně celou trasu a za svůj výkon byly náležitě odměněny
sladkými dobrůtkami.
Rádi bychom poděkovali místním skautům, kteří pod vedením pana Elsnera
ztvárnili nádherné tajemné bytosti a pomohli nám s organizací tohoto
odpoledne.
Petra Strádalová – ředitelka školy

 ČERTOVSKÝ DEN VE ŠKOLE
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V pátek 5. prosince 2014 jsme s dětmi v ZŠ i MŠ prožili krásný a zábavný
„čertovský den“ plný zábavy, pekelného učení, her a tance. Na krátkou
návštěvu za námi přišli Mikuláš, čert a skřítek pomocníček, kteří děti za jejich
básničky, písničky odměnili sladkým a zdravým dárečkem.

• INFORMACE ZE ŠKOLY
1) Kontejner na papír a karton bude přistaven na obvyklém místě vedle
obchodu v době od 5. 1. do 14. 1. 2015
2) Den otevřených dveří v ZŠ – 19. 1. 2015 – ve třídě ZŠ v době od 7.50
do 9.30 hod. Srdečně zveme všechny rodiče našich žáčků, ale i
předškoláčky se svými rodiči a přátele naší školy.
3) Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/16 se uskuteční dne 28. 1. 2014 v
době od 15.30 do 17.00 hod. ve třídě ZŠ. Rodiče si přinesou občanský
průkaz a rodný list dítěte.

 LÍPY NA HŘIŠTI POD LIPAMI
Hřiště „Pod Lípami“ dostalo název podle zde rostoucích lip. Čtyři lípy zde byly
vysazeny ke zrušení roboty roku 1848. První z nich byla odstraněna při stavbě
transformátoru roku 1965, druhá roku 1990 kvůli špatnému stavu kmene, torzo
třetí shodil velký vítr v roce 2012 a poslední rostoucí před domem rodiny
Capyků byla kvůli neutěšenému stavu pokácena v letošním roce. Název hřiště
však může být zachován. Za poslední pokácenou lípu již pan Petr Capyk
zasadil náhradu. Nová lípa byla rovněž slavnostně vysazena v roce 2010
ke stému výročí TJ Sokol Silůvky a další dvě vysadila obec u silnice vedoucí
kolem hřiště.
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 CHODNÍK U OBCHODU

V říjnu byla opravena štěrkovým povrchem zaplavená blátivá cesta naproti
obchodu a vybudován nový chodník podél domu pana Pavla Souchopa.

 ROZPIS CVIČEBNÍCH HODIN TJ SOKOL SILŮVKY
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 POMOC PŘI ODKLÍZENÍ SNĚHU
V zimním období, kdy napadne více sněhu, obecní zaměstnanci začnou ihned
s jeho odklízením. Není ale v jejich silách udělat všechno hned. Proto
prosíme, abyste pokud můžete, pomohli s úklidem sněhu u vašich nemovitostí.

 FLORBAL – BRNĚNSKÝ REGION STARŠÍ ŽÁCI
V neděli, 23. listopadu 2014 v brněnské hale Hattrick, se uskutečnil florbalový turnaj
starších žáků brněnského regionu.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Hrálo se systémem 4+1, každý s každým. Naši
borci vyhráli všechna utkání a obsadili tak 1. místo.
Výsledky jednotlivých zápasů:
Silůvky – Znojmo 5:0
Pozořice - Silůvky 0:3
Wien – Silůvky 0:2
Syrovice – Silůvky 0:3
TJ Sokol Silůvky reprezentovali: Kadlec Petr, Průša Jiří, Capyk Jan, Sedlák Martin,
Šperka Tomáš, Prax Roman a Slaný Daniel.
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• TÁBOR SOKOLÍKU – OCMANICE 2014
Tradicí skautského oddílu Sokolík je prožít začátek letních prázdnin na táboře,
vyměnit televizi a počítač za nezapomenutelné zážitky s kamarády v přírodě,
peřinu za spacák a obývací pokoj za indiánské tee-pee. Letošní rok tomu nebylo
jinak a tábor jsme stejně jako v loňském roce strávili v krásné přírodě nedaleko
obce Ocmanice na Vysočině. Tábora se zúčastnilo 23 dětí, 5 vedoucích
a 3 kuchaři.
Během našeho pobytu nás doprovázely 2 celotáborové hry. Pro Berušky a
Vlčata (1. - 4. třída) to byl příběh o Noemově arše, ve kterém nejprve museli
postavit onu archu a později nalodit a zachránit co možná nejvíce zvířat. Pro
Amazonky a Havrany (5. – 9. třída) to byl příběh třech indiánských kamarádů,
kteří byli svým kmenem vysláni do posvátných hor pro hlínu na výrobu kalumetů
(ozdobně vyřezávaná dýmka).
Jak už z podstaty zvolených celotáborových her plyne, hlavním cílem programů
obou družin bylo vzbudit v dětech zájem o přírodu a její poznání a ochranu.
Začátkem léta bylo ještě krásné počasí, a proto jsme velkou část programu
vymezili také outdoorovým aktivitám jako např. slaňování, jízdě na kanoích a
orientaci v terénu podle map. Během tábora se děti naučily novým dovednostem
a dokázaly využít znalosti, které pochytily během roku na oddílových schůzkách.
Z pozice hlavního vedoucího tábora bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli
na stavbě, průběhu a bourání tábora. A především vám rodičům, kteří nám
svěřujete své děti. Bez vás všech by náš oddíl a hlavně tábor nikdy nefungovaly.
Fotografie najdete na http://sokolik.siluvky.cz/
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autor Jiří Zoufalý, olej na sololitu. Tento obraz věnoval pan Zoufalý obci.

 PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH
23. 12. 2014 Stejně jako skauti z celého světa, tak i my, budeme
spoluobčanům v Silůvkách roznášet Betlémské světlo od 15.30 hodin.
24. 12. 2014 v 15.00 - dětská vánoční hra s názvem Na břehu řeky
evangelický kostel v Silůvkách.
24. 12. 2014 – vánoční bohoslužby
V Ořechově, kostel Všech svatých – 21.30, 25.12. v 9.15, Prštice 10.30
Dolní Kounice, kostel Petra a Pavla – 21.00, 25.12. v 7.45
V sobotu 3. ledna 2015 proběhne od 14. hodin tradiční Tříkrálová sbírka.
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10. 01. 2015 – Zimní stopou okolo Silůvek
Skautský oddíl Sokolík Silůvky a TJ Sokol Silůvky zvou všechny kamarády na
36. kolo běžeckého závodu dvojic Zimní stopou okolo Silůvek. Sraz v sobotu
10. ledna 2015 v 9:00 hod. v sokolovně. Startovné 10,- Kč.
17. 01. 2015 – Sokolský ples
Sokolský ples se uskuteční v sobotu 17. ledna 2015. K poslechu a tanci bude
hrát hudební skupina Fantazie.
31. 01. 2015 – Orelský ples
V sobotu 31. ledna 2015 pořádá Orel Silůvky tradiční Orelský ples. Hraje
Dubňanka z Dolních Dubňan.
14. 02. 2015 – Ostatky v sokolovně
Sokol Silůvky pořádá v sobotu 14. února 2015 tradiční maškarní ostatky.
Začátek ve 20 hodin.
17. 02. 2015 - Farní ples v Orlovně v Ořechově

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 přinést na obecní úřad osobně nebo zaslat
na e-mail: rybnicek@siluvky.cz do 15. 3. 2015.
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