 SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Vítání občánků do života obce Silůvky proběhlo v sobotu 28. března 2015 od
15.00 hod. v 1. patře Obecního úřadu. Starosta obce Zdeněk Prax přivítal do
života obce 11 dětí za účasti rodičů, prarodičů a rodinných příslušníků. Na
začátku, jako doprovodný program této slavnostní chvíle předvedly krátké
pásmo děti z naší školy.
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 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stejně jako skauti z celého světa, tak i my v Silůvkách jsme roznášeli v úterý
23. 12. 2014 spoluobčanům Betlémské světlo. Při rozdávání Betlémského
světla se díky vaší dobrotě vybralo 9529 Kč. Celá tato částka poputuje na
NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK v Brně. Děkujeme všem,
kteří přispěli.

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 3. ledna 2015 se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka, vybráno
bylo 22 982 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
2
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 ŠTĚDROVEČERNÍ HRA V EVANGELICKÉM KOSTELE
Ve středu 24. 12. 2014 v 15 hodin se konala štědrovečerní bohoslužba s
dětskou vánoční hrou s názvem Na břehu řeky aneb Hledání úběžníku.

 HLINÍK SE SBÍRÁ DO NÁDOBY U KOSTELA
Popelnice na hliník je v naší obci už víc jak půl roku a jsme rádi, že nebývá
prázdná. Zpočátku jsme měli obavy, jestli si naši spoluobčané najdou čas a
snahu k třídění tohoto odpadu. Hliníku přece jenom neprojde naší domácností
moc velké množství, a proto jsme rádi, že přemýšlíte o tom, co kam „vyhodit“.
Vzhledem k tomu, že výkupní ceny hliníku nejsou příliš vysoké, bude ještě
chvíli trvat, než se investice do popelnice navrátí. Jaké jsou naše první
zkušenosti? Zakrátko jsme zjistili, že pro některé lidi, i pro nás samotné, je
problém rozlišit, co hliník je a co není. V popelnici se objevily pěkně pokovené
železné plechovky, ale také různé blýskavé plastové fólie a obaly od léků,
které obsahují víc plastu než hliníku. Takové příměsi nám ale ve sběrně
nepřijmou, a tak nezbývalo, než obsah popelnice přetřídit. Kromě dobrého oka
a hmatu (hliník lze snadno rukou zmáčknout) nám slouží i silný magnet na tyči,
kterým se železné předměty dají dobře „lovit“. Od jisté doby tedy na sloupu
nad popelnicí visí permanentní magnet, který vám poslouží k lepšímu
rozlišení, co hliník je a co není. Jistě si dokážete představit, že tohle třídění je
opravdová „chuťovka“. Byli bychom proto rádi, kdyby odpad neobsahoval
zbytky potravin. Abych shrnul, čeho si máme při třídění hliníku všímat, tak je
to: nejen barva (stříbrná), ale hlavně tvárnost (hliník je měkký a tvárný) a
hlavně HLINÍK NEREAGUJE NA MAGNET. Předem děkuji dalším dárcům
bílého kovu za příspěvky do hliníkové popelnice a už se těším, co tam příště
pěkného najdu ☺ …
Petr Matuška
3
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 TURNAJ NEREGISTROVANÝCH VE STOLNÍM TENISE
Tradičně na Štěpána 26. 12. 2014 pořádala Jednota Orel Silůvky turnaj
neregistrovaných ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 10 hráčů ze Silůvek
i sousedních obcí.
Na prvním místě se umístil Pavel Horák, druhý Roman Záděra a třetí skončil
Richard Slaný. Tito hráči byli dříve registrovaní a hrávali okresní soutěže.
Odměnou jim byly pěkné ceny a dobrá nálada. Turnaj řídil Alois Záděra.
Za rok zase na shledanou!
Kamil Záděra

4
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 MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI
Vánoce jsou časem, kdy myslíme na své blízké a dáváme jim dárky. Tuto
radost z dárků prožívají nejvíce děti, avšak ne všechny mohou strávit vánoční
svátky doma se svou rodinou. Takové děti jsou i na Zámečku ve Střelicích.
A právě na tyto děti každým rokem myslela i paní Věra Konicarová. Společně
s Andělkou Zoufalou jim vždy napekly cukroví a krásné perníkové chaloupky.
A protože je tomu již pět let, kdy paní Věra Konicarová není mezi námi,
převzala po ní pomyslnou štafetu její dcera Andrea Kačírková. A tak děti na
Zámečku se už osmnáctým rokem mohou těšit ze sladkých dobrot. Nedávno
nás také opustila i paní Andělka Zoufalá. Nezbývá tedy než poděkovat.
Je krásné, že mezi námi byli a jsou lidé, kteří nemyslí jen na sebe.
Jan Rybníček
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 ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK
10. 1. 2015 se uskutečnil již 36. ročník tohoto zimního závodu kolem naší
obce. Dlouhodobá předpověď počasí a starosta sokola (mající na starost
zajištění sněhu) již od prosince slibovali bohatou sněhovou pokrývku, tudíž
ostatní pořadatelé přenechali sněžná děla kolegům dalšího tradičního závodu
konajícího se následující den, a to Jizerské 50. Ještě týden před startem, když
byly dolaďovány poslední nástrahy na trati, vše nasvědčovalo tomu, že Zimní
stopa se bude opět po několika letech odehrávat v kulise zasněžených lesů
kolem Silůvek a závodníci se budou moci kochat zimními panoramaty
nedalekého Karlova a Pálavy. Jenže ouha! Od středy začalo pršet a déšť
smazal i ty poslední zbytky sněhu a úsměv na tváři všem pořadatelům. Závod
se však i přes nepřízeň počasí konal, ale tentokrát na luxusním blátě.
To naštěstí neodradilo 60 dvojic z řad skautských oddílů, škol, hasičů, a
spoluobčanů, které se v sobotu ráno přihlásily ke startu a za symbolické
startovné také obdržely originální odznáčky. Všichni závodníci plní optimismu
a čistých oděvů postupně vyrazili na trať dlouhou 2,5 km (mladší) a 3,5 km
(starší a odvážní). Kontrolní stanoviště jako například střelba z praku,
poznávání starého nářadí, řezání polínek, lanové překážky, labyrint či jízda na
dvojlyži prověřily šikovnost, postřeh a koordinaci všech udatných a
odhodlaných dvojic.
Starší závodníky zavedla tzv. „slepá“ (nehlídaná) kontrola do vinohradu,
v němž bylo rozmístěno 6 indicií v podobě výseků z mapy se zakreslenými
body, jejichž spojením měly dvojice najít místo s ukrytým razítkem. Píši „měly“,
neboť vyluštit tento úkol se povedlo pouze polovině závodních dvojic. Častým
nešvarem závodníků se stala skutečnost, že při nalezení prvního výseku
z mapy běželi na dané místo a právě tam hledali již výše zmíněné razítko.
Bohužel úsek z vinohradu k čističce a zpět či na mělčanku a mazouchem zase
nahoru ubral na síle mnoha dvojicím. Tím pádem časy hlídek v této kategorii
kolem 2,5 hodiny patřily k těm rychlejším. Z chyb jsme se poučili, a již na příští
ročník plánujeme zařazení této oblíbené kontroly.
V cíli čekal na vyčerpané závodníky čaj s rumovou příchutí, sladká odměna či
párek v rohlíku. Slavnostní vyhlášení, předávání diplomů a drobných cen bylo
už pouze sladkou tečkou vydařeného závodu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu této
akce. Jedná se bezmála o 30 lidí, kteří nelitují obětovat svůj volný čas pro
ostatní. Trochu mne proto jen mrzí, že z celkových 60 dvojic patřilo pouze 11
k domácím. Doufám, že tak nízkou účast místních má na svědomí nepřízeň
počasí a ne jejich lenost. Zimní stopa podle mého názoru pomalu přestává být
jen pouhým závodem se systémem start-cíl-domů. Stává se něčím větším a
důležitějším. Místem pro setkání kamarádů a známých, kteří mají Silůvky a
Silůvčáky zaznamenány někde v srdci. Místem, kam se rádi vracejí a na které
s úsměvem vzpomínají. Právě ti všichni se mohou spolehnout, že zase za rok
se tu druhou sobotu v lednu opět potkají…
Ondřej „Oča“ Elsner
6
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 DĚKOVNÝ DOPIS ZA AKCI PŘEDVÁNOČNÍ „NE“ PEČENÍ
V Ostravě dne 17. prosince 2014

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych poděkovala Vám i občanům obce Silůvky, především
dobrovolníkům: paní Katce Marešové, Anetce Záděrové, Anně
Nešpůrkové, Barboře Záděrové, Lucii Nešpůrkové, Lence, Lucii a Romaně
Ondráškovým za uspořádání předvánoční akce spojené se sbírkou občanů
pro náš Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Veškeré dárky, ošacení
nejen pro děti i hračky byly od dobrovolníků osobně převzaty v sobotu 13.
12. 2014 u příležitosti divadelního pohádkového představení, které každým
rokem před Vánoci pořádáme pro naše dárce, spolupracovníky,
dobrovolníky a pro naše sousedy. Děkujeme za tyto vánoční dárky a za váš
podíl v našem společném díle pomoci matkám v tísni a jejich dětem.
Maminky i děti měly z vašich dárků radost, tak snad ten dobrý pocit zahřeje
i vás.
Ještě posílám pár informací, pokud by Vás to zaujalo – více najdete na
našich webových stránkách www.dlanzivotu.cz. V Azylovém domě pro
těhotné ženy v tísni našlo během šesti a půl let jeho provozu pomoc 103
dětí s jejich 79 matkami. Pracovnice domu klientkám pomáhají při řešení
jejich situace i při rozvíjení dovedností spojených s mateřstvím a s vedením
samostatné domácnosti, například s péčí o dítě, vařením, finančním
hospodařením. Klientky mají v azylovém domě v rámci projektu Začít znovu
možnost tréninkového zaměstnávání, a tím i možnost drobného přivýdělku
ke zlepšení své tíživé finanční situace. Takto si mohou osvojovat pracovní
návyky a učit se slaďovat péči o rodinu a práci.
Přikládám pro radost také magnetickou záložku, kterou kompletují naše
klientky z azylového domu v rámci této práce, snad z toho budete mít
radost. S vděčností za Vaši pomoc a přáním všeho dobrého do nového
roku.
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
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 SOKOLSKÝ PLES
Sokolský ples 17. 1 .2015 uspořádal TJ Sokol Silůvky ku příležitosti 105 let
založení tělovýchovné jednoty sokola v naší obci. Předtančení s naší silůvskou
mládeží nacvičila sestra Ladislava Praxová se svým vnukem, bratrem
Martinem Smetanou. Tančili valčík Maškaráda od skladatele Arama
Chačaturjana. Další vystoupení byla taneční skupina z Hustopečí Lady Stars,
několikanásobní mistři světa v show dance. Na závěr programu zatančila
taneční skupina Twista Sistas ukázku z pole dance tj. tanec u tyče, je to
cvičení se svojí vlastní vahou. K tanci a poslechu hrála skupina Family. Na
ples se přišlo pobavit spoustu lidi a při odchodu domů bylo vidět jejich velké
nadšení. Děkujeme všem za spolupráci a pomoc.
Blanka Altmanová

 ORELSKÝ PLES
V sobotu 31. ledna 2015 pořádal Orel Silůvky tradiční Orelský ples. Ples
zahájilo opět skvěle nacvičené předtančení silůvské mládeže. Zatančili valčík
Maškaráda, který nacvičili pod vedením paní Laďky Praxové a Martina
Smetany. Všem zúčastněným se předtančení velice líbilo a odměnili tanečníky
velkým potleskem. Na plese k tanci a poslechu hrála dechová hudba
Dubňanka. Velká tombola i výborné občerstvení dodalo plesu pěkný ráz. Ještě
nesmíme opomenout na krásnou květinovou výzdobu na pódiu i na stolech.
Parket k tanci byl stále plný, i když návštěva byla menší než v letech
dřívějších.
8
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 TRADIČNÍ MAŠKARNÍ OSTATKY
V sobotu 14. 2. 2015 pořádal TJ Sokol Silůvky Maškarní ostatky. Za
doprovodu hudební skupiny Benny-Q vstoupilo do sálu sokolovny 32 masek,
které soutěžily o putovní pohár za nejlepší a nejhezčí masku roku 2015. Na
prvním místě se umístily Barbie (Barbíny), druhé místo obsadili Hurvínek,
Mánička a Spejbl, třetí byly Akvabely a mouchy. Akvabely nám zacvičily za
velkého potlesku v mořských vlnách složitou sestavu. O půlnoci jsme všichni
společně pochovali basu. Tak zase za rok se, doufám, všichni sejdeme v
hojném počtu, jako to bylo letos.
.
Blanka Altmanová
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 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V neděli 8. 3. 2015 uspořádal TJ Sokol Silůvky v sále sokolovny dětský
maškarní karneval. Maškarní průvod zahájila vysoká žirafa ze zoologické
zahrady z Brna (byla to krásná maska). Všem dětem kostýmy slušely, hodně
si je užívaly. I žirafu si děti oblíbily, skotačily a tančily s ní, jak jen to šlo.
Po soutěžích a tombole děti odcházely s rodiči i prarodiči domů spokojeny.
Dlouze se loučily s roztomilou žirafou. Děkujeme všem maminkám za moc
dobrý bufet a všem, co nám pomáhali.
Blanka Altmanová

 BESEDY S PANEM LIBOREM SMEJKALEM
V sobotu 1. listopadu 2014 se uskutečnila v zasedací místnosti obecního
úřadu zajímavá beseda s panem Liborem Smejkalem o Etiopii. Pan Smejkal je
silůvský rodák, a tak na úvod nejprve řekl několik slov o sobě a jeho vztahu k
Silůvkám. Poté promluvil o své cestě do Etiopie. Následovalo promítání filmu
a po něm byl čas i na dotazy. Zúčastněným se beseda líbila, a proto jsme
domluvili další besedu, která se konala v pátek 20. března 2015. Tentokrát to
bylo na téma Aljaška. Přestože se někteří nemohli zúčastnit kvůli odstraňování
následků požáru, byla účast velmi dobrá a přítomné film a vyprávění pana
Smejkala zaujalo. Proto projevili zájem ještě o další pokračování. Tak možná
někdy na podzim na shledanou při další besedě.
Jan Rybníček
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 ROZHOVOR S PANÍ JIŘINOU ZDRAŽÍLKOVOU
Již po mnoho let je v Silůvkách knihovnicí paní Jiřina Zdražílková. Položili jsme
jí proto několik otázek :
Jak jste se k půjčování knížek dostala? Kdo byl Váš předchůdce?
Ráda jsem pomáhala v knihovně panu Luďkovi Svačinovi, a když na podzim
v roce 1951 odešel na vojenskou vysokou školu, tak jsem jeho práci převzala.
Kde všude jste knížky půjčovala?
Nejprve v roce 1951 to bylo v Restauraci u Škorpíků, kde je dnes obecní úřad.
Od roku 1952 do roku 1959 to bylo v Pastoušce, od roku 1960 do roku 1971
na tehdejším MNV (dnešní orlovna). A od podzimu 1971 až do dnešních dnů v
budově knihovny, kde předtím bylo holičství.
Jak dlouho už knihy půjčujete?
V letošním roce budu v knihovně již 64 let.
Co Vás na této práci baví?
Práce s knihami mě těší a doufám, že se jí ještě nějaký rok budu moct
věnovat.
Říká se, že mladí moc nečtou a zajímají je spíš elektronická média.
Pozorujete to i v knihovně?
V současné době moc nečtou ani děti, a mládež si půjčuje jen povinnou četbu
ke svému studiu. Začínají ale svým dětem hodně číst mladé maminky, a tak
doufám, že dětských čtenářů brzy přibude.
Co všechno může v současnosti knihovna nabídnout?
Máme velký výběr cestopisů, románů a detektivek i jiných zajímavých knih.
Velký zájem je o historické romány. Velkým přínosem jsou balíky knih v tzv.
regionu, který organizuje Okresní knihovna Kuřim. Každého čtvrt roku se tyto
balíky vymění mezi dalšími knihovnami. Ročně je takto pro čtenáře možné
vypůjčit si cca 400 knih, které obecní knihovna nemusí zakupovat do svého
fondu. Navíc se zde objevují rovněž tituly, které osloví i užší zájmové skupiny.
Jaká je Vaše oblíbená
knížka?
Nemám jednu oblíbenou knihu.
Ráda čtu například životopisy
zajímavých osobností.
Před nedávnem oslavila paní
Zdražílková významné životní
jubileum. Přejeme paní
Zdražílkové do dalších let
dobré zdraví a mnoho
spokojených čtenářů.
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 ZÁSAHY A ČINNOST OBECNÍ HASIČSKÉ JEDNOTKY
JSDH SILŮVKY V ROCE 2014
15.4.2014 Tři členové JSDH se zúčastnili fyzicky náročné soutěže
"O železného kačera" v Mělčanech. V kategorii 18-40 let Jan Ondrášek
obsadil 16.místo ze 30 soutěžících. V kategorii 40-99 let Radim Kominacký
4.místo z 8 soutěžících a Jaromír Fráňa 5.místo z 8 soutěžících.
15.5.2014 Bylo vyhlášeno starostou obce a velitelem JSDH hasičské cvičení.
Zkoušela se dálková doprava vody k bývalému vepřínu na Horce. Natáhlo se 9
ks hadice "B", 5 ks hadice "C", 2 ks hadice "D"+ čerpadlo Heron. Cvičení
proběhlo úspěšně a schopnost dopravy vody na odlehlé místo byla prověřena.
3.8.2014 Vtrhla do obce "velká voda" a bahno. Ve dvou domech na ulici
Anenská jsme odčerpávali vodu ze sklepů. Občané pomáhali bahno odklízet s
námi. Byl nám vyhlášen poplach na záchranu 3 ovcí "Na samotě" (bývalý dům
p. Bryndy). Dvě byly zachráněny, bohužel jedna uhynula.
2.12.2014 Naši obec zasáhla nebývalá ledovka. Polámala spousty stromů,
proto nefungovala dodávka el. energie. Zasahovali jsme na odstranění dvou
spadlých stromů na silnici Silůvky - Mělčany. Zajišťovali jsme vytápění školy
pomocí elektrocentrály.
13.12.2014 Byl vyhlášen poplach na požár terária v RD na ulici Prachatičky.
Bylo přivoláno 5 jednotek (KŘ HSZ
Jmk, PS Lidická, PS Lišeň, PS
Ivančice, SDH Ořechov a SDH
Silůvky.) Plaz to sice nepřežil, ale dům
byl zachráněn téměř beze škody.

7.-.11.3.2015 Velitel jednotky a velitel družstva absolvovali úspěšně týdenní
školení v Tišnově.
20.3. 2015 Vyhlášen poplach požár rodinného domu v ulici Pod Lipami č.p.80
Na závěr bych připomněl, že nejjednodušší přivolání pomoci je na čísle 150
nebo 112. Naše jednotka je v neustálém kontaktu přes SMS.
Velmi důležité upozornění! Parkujte auta na ulicích tak, aby vždy mohla
projet hasičská auta, a to i cisterny.
Radim Kominacký – velitel obecní jednotky JSDH
12
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 POŽÁR CHALUPY V ULICI POD LIPAMI Č.P. 80
V pátek 20.3.2015 po zatmění slunce cca od 11.00 hodin se rozpoutal oheň od
vadného elektrického světla ve stodole jedné z nejstarších chalup v Silůvkách
na ulici Pod Lipami č. p. 80. Oheň se rozšířil po celé střeše, která nakonec
lehla popelem. Včasný zásah hasičů zamezil rozšíření požáru na okolní
rodinné domy. Do večera byla pak celá střecha včetně ohořelých trámů
odklizena a odvezena. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Veliké poděkování a úctu
od rodiny Horákovy, od sousedů a od celé obce si zaslouží obecní jednotka
hasičů a dobrovolníci, kteří pomohli při likvidaci požáru a jeho následků.
Zdeněk Prax - starosta obce

• VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 10. ledna 2015 se uskutečnila v Orelském klubu výroční valná
hromada členů SDH Silůvky. Zúčastnilo se 30 členů a 7 hostů. Letošní rok byl
rokem volebním a valná hromada do dalšího období zvolila následující výbor.
Starosta sboru:
Pavel Dvořák
Náměstek:
Josef Šedrla
Jednatel a hospodář:
Květoslava Dvořáková
Kronikář:
Jiří Průša
Preventista:
Rostislav Cesar
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• STOLNÍ TENIS OREL JEDNOTA SILŮVKY
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ MUŽSTEV - SEZÓNA 2014/15 (PROSINEC)
Divizní soutěž Jihomoravský kraj – mužstvo "A"
Hráči mužstva „A“: David Kolbert, Luboš Záděra, Ladislav Železný a Radek
Pikula.
Mužstvo
1 TTC Sokol Znojmo B
2 SK Slatina - Brno A
3 TTC Moravská Slavia Brno D
4 TJ Sokol Kobylí A
5 SKST Hodonín C
6 TJ Sokol Hlubočany A
7 TJ Sokol Brno I B
8 TTC Moravská Slavia Brno E
9 TTC Koral Tišnov B
10 Orel Silůvky A
11 TJ Agrotec Hustopeče B
12 KST Oltec Brno A

Utkání Výhry
11
10
11
10
11
8
11
6
11
6
11
4
11
4
11
4
11
4
11
3
11
1
11
1

Remízy
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
2
1

Prohry
0
1
3
4
4
6
6
6
7
7
8
9

Body
42
41
35
30
30
24
24
24
23
21
16
15

Krajská soutěž II. třídy – mužstvo "B"
Hráči mužstva „B“: Záděra František, Vašulín Karel, Telecká Jana, Pikula
Tomáš, Škorpík Jan.
Mužstvo
1 MK Řeznovice B
2 TJ Sokol Křepice A
3 SK Slatina - Brno D
4 TTC Sokol Znojmo D
5 KST Oltec Brno B
6 Orel Ivančice B
7 TJ Sokol Rebešovice A
8 TJ Sokol Nové Bránice A
9 Orel Silůvky B
10 Orel Únanov B
11 TTC Sokol Znojmo C
12 TJ Jiskra Hrušovany u Brna A

14

Utkání Výhry
11
8
11
7
11
7
11
6
11
6
11
5
11
5
11
4
11
3
11
3
11
3
11
1

Remízy
2
1
0
1
0
2
1
2
3
2
1
1

Prohry
1
3
4
4
5
4
5
5
5
6
7
9

Body
37
33
32
30
29
28
27
25
23
22
21
15
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Okresní přebor I. třídy
Hráči mužstva „C“: Škorpík Jan, Kolbert Radek, Paták Zdeněk, Slezák Pavel,
Slezák Petr.
Mužstvo
1 Orel Silůvky C
2 Nové Bránice B
3 Rebešovice B
4 Nedvědice A
5 Lažánky A
6 Telnice A
7 Mokrá B
8 Oslavany A
9 Řeznovice D
10 Tišnov C
11 Ořechov A
12 Radostice A

Utkání Výhry
11
11
11
9
11
8
11
7
11
5
11
4
11
3
11
3
11
3
11
3
11
2
11
1

Remízy
0
0
0
0
2
1
3
2
1
1
2
2

Prohry
0
2
3
4
4
6
5
6
7
7
7
8

Body
44
38
35
32
28
24
23
22
21
21
19
16

Mužstvo „D“ je v okresním přeboru II. třídy na 11. místě.
Žákovská kategorie
Naše odchovankyně Linda Záděrová, hrající za TTC Moravskou Slavii Brno
posbírala v druhé polovině roku 2014 tyto úspěchy:

- na turnaji STIGA MASTERS
MINIMES 2014 v belgickém
Blegny Linda obsadila 4.
příčku. Toto umístění je
z českého pohledu nejlepším
umístěním
našich
hráčů
v devítileté
historii
tohoto
turnaje a myslím si, že je nutno
jej považovat za pěkný úspěch.
- v říjnu 2014 se konal
výběrový kemp ETTU mladých
stolních tenistů v německém Saarbrückenu. Linda prošla do užšího výběru
projektu Eurotalents.
- na turnaji Euro Mini Champ's ve francouzském Štrasburku, což je
neoficiální mistrovství Evropy nejmladšího a mladšího žactva ve stolním
tenisu obsadila Linda 18. místo.
- mezinárodní turnaj mládeže ve stolním tenisu Velká cena Prahy 2014 se
Linda ve své kategorii umístila na 1. místě.
Linda má tedy skvělé výsledky a držíme jí palce do dalších zápasů.
15
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 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V pondělí 19. 1. 2015 jsme přivítali v naší třídě rodiče, prarodiče, ale i budoucí
prvňáčky s rodiči. Naši žáci jim předvedli svoje znalosti, dovednosti a
šikovnost v hodinách českého jazyka a matematiky. Na začátku dne se vždy
přivítáme společnou básničkou spojenou s pohybem a potom si „zahrajeme“
hru. Poté následuje již práce v rámci jednotlivých tříd, kdy děti používají buď
učebnice, pracovní sešity, nebo plní úkoly na interaktivní tabuli. Často také
pracujeme ve skupinkách nebo používáme jiné pomůcky. Smyslem naší výuky
je děti co nejvíce naučit zábavnou, motivující hrou a především, aby rády
chodily do školy.

 ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Ve středu 28. 1. 2015 se přišlo do naší školičky v doprovodu svých rodičů
zapsat 9 dětí. Atmosféra byla velmi příjemná, děti se ničeho nebály a skvěle
splnily všechny úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily. Vázaly mašličku,
poznávaly geometrické tvary, určovaly počty, vyhledávaly stejné tvary,
obkreslovaly atd. Za svou snahu byly náležitě odměněny. Dostaly dárečky od
našich současných žáků, které jim vlastnoručně vyrobili, a také sladkost na
cestu. Doufáme, že se jim u nás líbilo a že se na ně můžeme v září těšit
v lavicích.
Mgr. Petra Strádalová
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 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Silůvky, okres Brno - venkov,
příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem školy Obcí Silůvky a v
souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovila následující upřesnění pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok
2015/2016.
Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Silůvky, Sokolská 81, 664 46
Silůvky
Termín a čas: čtvrtek 21. května 2015 v době od 14.00 do 16.00 hod.
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží
zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému
pravidelnému očkování. Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí od 1. 5. 2015 ve
třídě MŠ, nebo je lze stáhnout na www.zsamssiluvky.cz
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Třída MŠ je naplňována do maximálního počtu 28 dětí. O zařazení dítěte do
MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě žádosti rodičů o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a níže uvedených kritérií:
 Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky (školský
zákon)
 Děti s trvalým pobytem v Silůvkách od dovršení 3 – 6 let k celodenní
docházce do MŠ
 Děti 3 – 6leté, které mají již jednoho sourozence ve školce, škole, k
celodenní docházce do MŠ
 Děti s trvalým pobytem v Silůvkách od dovršení 3 – 6 let k polodenní
docházce do MŠ
 Děti z jiných obcí od dovršení 3-6 let k celodenní docházce do MŠ
 Děti mladší než 3 roky ve výjimečných případech, na základě vyjádření
pediatra a pokud není naplněna kapacita třídy MŠ
 Děti budou seřazeny podle věku od nejstarších k nejmladším.
Mgr. Petra Strádalová
ředitelka školy

17

Informační list obce Silůvky, č. 1 (80) – jaro 2015

 BAZÁREK OBLEČENÍ
V sobotu 7. 3. 2015 proběhl v prostorách 1. patra OÚ Silůvky Minibazárek.
Sešlo se nám mnoho pěkných a hlavně kvalitních věcí, které byly nabízeny za
velmi příznivé ceny. Příjemně nás překvapil velký zájem prodávajících.
Prodávalo se dětské, dámské i pánské oblečení, od triček až po bundy, obuv a
sportovní potřeby, např. kola, brusle.
Bazárek měl úspěch, zvažujeme opakování na podzim. Některé věci jsme po
dohodě s prodávajícími předali na charitu. Tímto děkujeme OÚ za poskytnutí
prostor a paní Mileně Dobrovodské za pomoc.
Holky hasičky

 OBECNÍ ARCHIV FOTEK A VIDEÍ
Vážení spoluobčané, obec Silůvky a zejména kronikář pan Radek Neužil
shromažďují všechny zajímavé staré fotografie z minulosti. Pomozte rozšířit
tyto archivy o vaše fotky, negativy, diapozitivy, které máte možná někde
zastrčené v krabici na půdě. Třeba si myslíte, že ty fotky nejsou nijak
zajímavé. Možná se ale budete divit, jak právě tyto fotky jsou po letech
zajímavé. Než něco vyhodíte, dobře si to rozmyslete. Přineste tyto fotky
kronikáři Radku Neužilovi nebo Janu Rybníčkovi. Budou naskenovány a v
pořádku vráceny. Ještě k tomu zdarma obdržíte soubory s naskenovanými
fotkami. Pomozte uchovat historii Silůvek.
Můžete také přinést staré filmy. (8 mm filmy, kazety z videokamer, VHS
kazety) Nezáleží na formátu. Vše bude převedeno do digitální podoby a
uloženo na DVD.
Jan Rybníček

 SILŮVKY V ČESKÉ TELEVIZI
V pondělí 23. února 2015 v pořadu Dobré ráno odvysílala Česká televize
reportáž o místních rozhlasech v obcích. Natáčelo se v Radosticích a
Silůvkách. Video z pořadu najdete na obecních stránkách v části videogalerie.

 UZAVÍRKA SILNICE V OBCI MĚLČANY
Až do 31. května 2015 bude v Mělčanech uzavřena hlavní silnice směrem od
Silůvek po křižovatku na Dolní Kounice. Objížďka do Mělčan vede přes
Ořechov. Důvodem je výstavba kanalizace.
18
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 NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Na podzim minulého roku byla k účelové komunikaci vedoucí k čističce z obou
stran umístěna dopravní značka „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“
doplněna dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“ Zmíněným zákazem
není omezen vjezd do oblasti za značkou
vozidel taxislužby, vozidel, jejichž řidiči,
popřípadě provozovatelé mají v místech za
značkou bydliště, sídlo nebo garáž, dále vozidel
přepravující osobu zdravotně postiženou,
vozidel zajišťující zásobování nebo vozidel
lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální
a podobné služby. Často se ptáte, zda tam můžete jezdit autem ke
kontejnerům s odpadem, nebo k vlastním, či pronajatým pozemkům vč.
lesních? Ano - samozřejmě můžete, protože se v tomto případě jedná také o
dopravní obsluhu a tato místní účelová komunikace slouží převážně k tomuto
účelu. Smyslem umístění značky bylo omezit bezdůvodné projíždění,
parkování a odpočívání cizích řidičů motorových vozidel v místech kolem
čističky a kolem stanoviště kontejnerů.
Zdeněk Prax

 O PEJSCÍCH A JEJICH MAJITELÍCH
V blízkosti chodníků a cest se objevují nevábné hromádky, které zde zanechali
vaši čtyřnozí přátelé. Není to nic příjemného šlápnout do
takové nadílky. Ještě horší je, když je to na dětském hřišti.
Buďte ohleduplní k ostatním spoluobčanům a zejména k
dětem. Obec poskytuje občanům možnost k odstranění
exkrementů, které váš pes zanechá na vaši společné
vycházce. Po obci je rozmístěno několik speciálních košů na
psí exkrementy. Neváhejte je použít. Snažte se, aby byly
naše společné veřejné prostory upravené a čisté. Když si
někdo pořídí psa, tak je za něj také zodpovědný. A psí
hromádky svědčí o tom, jaký je jeho pán! Pes za to nemůže!
Jan Rybníček

 ÚKLID KOLEM DOMŮ
Silůvky jsou pěkná obec, zasazená uprostřed lesů. To tvrdí většina
návštěvníků, kteří k nám přijedou. Mohly by ale být ještě hezčí. Mnohdy stačí
málo. Porozhlédněte se kolem svých domů, zda se tam nepovalují zbytky
stavebního materiálu, odpadky, na chodníku zapomenutá hromádka písku,
nebo palivové dřevo na zimu. To vše se dá uklidit. A když pak ještě přidáte do
předzahrádky nebo na parapety nějaké květiny, určitě si toho hned všimnou
vaši sousedé a i vy budete mít dobrý pocit. Také bylo kdysi dobrým zvykem v
sobotu uklidit celý dům a nakonec i zamést na dvoře a před domem. Nebylo
by špatné si na to občas vzpomenout a třeba v tomto období udělat jarní úklid.
Někdy by bylo vhodné i přistřihnout keříky a stromky které příliš zasahují do
chodníku nebo silnice a tím brání chůzi (hlavně s kočárkem)
a nebo zakrývají výhled motoristům.
Jan Rybníček
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 SVOZ BIOODPADU
Od letošního dubna bude organizován svoz bioodpadu novým způsobem. V
obci již nebudou rozmístěny hnědé kontejnery, které byly malé a neustále
plné. Obec Silůvky uzavřela smlouvu s Ing. Josefem Tesařem, který bude
odvoz a zpracování bioodpadu zajišťovat. U čističky je přistaven
velkoobjemový kontejner, který bude trvale přístupný. Tam bude možné
kdykoliv od dubna do listopadu bioodpad vyvážet. Co vše je vhodné do tohoto
kontejneru dávat, najdete v samostatné příloze zpravodaje.


 SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
OBECNÍ ÚŘAD SILŮVKY SPOLU S DIAKONIÍ BROUMOV VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ












Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

Sbírka se uskuteční
v pátek 17. dubna 2015 od 8 do 12 hodin a v sobotu
18. dubna 2015 od 9 do 11 hodin na dvoře u Obecního úřadu v Silůvkách
 MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz proběhne 25. dubna 2015 od 9 do 11 hodin na autobusové zastávce
Silůvky. V rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat: oleje,
brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů
z těchto odpadů. Dále akumulátory, tužkové a další baterie, monočlánky,
hnojiva, čistící prostředky, lepidla, kosmetiku, teploměry a léky. V rámci
zpětného odběru je možno odevzdat: velké domácí spotřebiče -ledničky,
mrazáky, atd. Malé domácí spotřebiče - mixéry, žehličky, fény atd. Televizory,
videa, rádia a veškerá další spotřební elektronika. Monitory, počítače a jejich
příslušenství, telefony. Elektrické a elektronické nástroje – vrtačky, brusky, šicí
stroje atd. Osvětlovací zařízení – žárovky, zářivky, výbojky atd.
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 TUNÝLEK POD TRATÍ
Po „velké vodě“ začátkem srpna loňského
roku došlo k vyčištění tunýlku a ořezání
náletových dřevin pod tratí pracovníky SŽDC,
aby se zabránilo jeho ucpání v případě průtoku
více vody.

 ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU AUTOBUSU LINKY 510
Na základě požadavků obcí, podnětů cestujících a vyhodnocení dopravní
obslužnosti došlo od neděle 1. března 2015 k drobným úpravám v jízdním
řádu autobusové linky 510 IDS JMK. Zavádí se nový spoj v pracovních dnech
s odjezdem ve 13:41 hod. ze zastávky Ořechov, Jeřábkova do zastávky
Modřice, Olympia; tento spoj nebude v provozu v období letních a vánočních
prázdnin.
Spoj
hlavně
pro
školáky
s odjezdem ve 13:16 hod. ze zastávky
Modřice, Olympia se prodlužuje z Ořechova
přes Silůvky až do zastávky Prštice, u
zámku. Odjezd ze zastávky Ořechov,
Jeřábkova do Silůvek je stanoven na čas
13:47 hod. Ve dnech letních a vánočních
prázdnin je spoj i nadále ukončen v zastávce
Ořechově.
 KONCERT SKUPINY OBOROH
Na Velký pátek dne 3. dubna 2015 ve 20.00 se v evangelickém kostele v
Silůvkách konal koncert skupiny OBOROH.
Program vystoupení: Pašijové písně, Šel přes potok Cedron k hoře.
Strastiplnou cestu, kterou prošel Kristus z Jeruzaléma přes potok Cedron do
zahrady Getsemane a zpět, a posléze z Jeruzaléma na Golgotu, zpřítomňuje
Oboroh písněmi v rozpětí od středověkých anonymů po autory současné (Petr
Eben, Svatopluk Karásek, Zdeněk Čep) i písněmi vlastními.
Martina Kadlecová
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 PLÁNOVANÉ A CHYSTANÉ AKCE
- 4. 4. 2015 Velikonoční schůzka Koná se 4. dubna od 13:00 do 16:00 hod.
za sokolovnou v Silůvkách. Přijďte si vyzkoušet pletení pomlázky nebo
velikonoční rukodělky. Všechny srdečně zve vedení oddílu Sokolík.
- 5.4.2015

Brigáda na hřišti Pod Lipami od 8.00 do 12.00 hod

- 24.04.2015 Kolona historických vojenských vozidel u pomníku
- 9.5.2015 Žertovné představení amatérského silůvského divadelního spolku
Krkonošské pohádky po Silůvsku v sokolovně od 16.00.hod.
- 14.5.2015 Besídka ke Dni matek
Na čtvrtek 14. května od 16:00 hod. připravuje Obec Silůvky společně se
Základní a mateřskou školou Silůvky besídku ke Dni matek, která se uskuteční
v orlovně. Zveme tímto srdečně všechny maminky a babičky.
- 21.5.2015 Zápis do MŠ pro šk.r. 2015/16 (více na www.zsamssiluvky.cz)
- 23.5.2015

Hasičské závody o pohár starosty obce a starosty SDH

- 30.5.2015 – Pochod Náměšť – Čučice Sraz v sobotu 30. května v 6:20 na
nádraží v Silůvkách. Po dlouhých letech půstu se opět zúčastníme známého
pochodu krásnou přírodou Vysočiny. Všechny zdatné turisty srdečně zve
vedení oddílu Sokolík. Více informací naleznete na www.sokolik.siluvky
- 31.5.2015 Atletický čtyřboj (oslava Dne dětí)
V neděli 31.5.2015 od 14 hodin proběhne na hřišti Pod Lipami tradiční atletický
čtyřboj. Disciplíny - skok do dálky, hod míčkem, běh na krátkou a na dlouhou
trať.
- 11.6.2015 Pohádkový les + Představení publikace Škola v Silůvkách
- 13.6.2015 Zájezd do Beskyd (pořádá TJ Sokol)
Více se můžete vždy aktuálně dozvědět na obecních stránkách: www.siluvky.cz

Krásné prožití Velikonočních svátků
a pohodu do jarního období
Vám všem občanům přeje
Obecní úřad a zastupitelstvo OBCE
SILŮVKY
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Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce.
Obec a Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 www.siluvky.cz
tel.: 547 225 127, 724 174 352 E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz
Příspěvky, náměty a nápady pro příští číslo lze přinést na OÚ osobně nebo zaslat na e-mail:
rybnicek@siluvky.cz do 15. 6. 2015.
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