 ANENSKÉ LETNÍ HODY
Anenské hody tradičně pořádal TJ Sokol Silůvky. Hody začaly v pátek 24. 7.
2015 za sokolovnou v Silůvkách stavěním máje. Na stavění přišlo hodně
chlapů, kteří za pomoci dobrého navigátora postavili máju rychle a bez úrazu.
Mája měřila necelých 30 m. Odměnou v tomhle parném dnu, bylo točené
chlazené pivo.
V sobotu 25. 7. 2015 za doprovodu dechové muziky Zlaťulka vyšel průvod od
sokolovny ve 14 hod. O večerní zábavu a krásnou výzdobu v sále se zasloužili
stárky a stárci, kterých bylo letos 14 párů. Návštěvníků přišlo hojný počet, a
tak se Anenské hody vydařily, i když počasí bylo večer chladnější.
Děkujeme všem, kteří pomáhali jak při stavění máje, tak i s přípravou sálu a u
sokolovny.
Altmanová Blanka

Anenské hody 2015- průvod stárků v ul. Pod Lipami
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Anenské hody 2015- společné foto stárků v parku ul.Nádražní

 HODOVÁ MŠE U ZVONIČKY
V neděli 26. července na svátek sv. Anny byla sloužena poutní hodová mše u
zvonice sv. Anny. Mši sv. sloužil ThMgr. P. Mariusz Sierpniak z Ořechova. Po
mši muzikanti ještě zahráli u Orlovny, k dobré náladě všech přítomných .
Přípravu mše zajišťovala Jednota Orel Silůvky.
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 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V sobotu 9. května 2015 sehrál Amatérský divadelní spolek ze Silůvek
žertovné divadelní představení Krakonošské pohádky po Silůvsku.
Představení se líbilo a před zcela zaplněným sálem sokolovny sklidili
účinkující veliký potlesk. Po skončení divadla ještě zahrála k poslechu i tanci
kapela Moraváci Zdeňka Břínka.

3
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 BESÍDKA KE DNI MATEK
Ve čtvrtek 14.května 2015 se konala besídka ke dni matek. Žáci naší základní
a mateřské školy připravili velmi pěkné pásmo sestavené z básniček, scének a
také tanečních a hudebních vystoupení.
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 SILŮVSKÉ MOTO KOLEČKO
V sobotu 30. května se konal v Silůvkách sraz motorkářů všech značek a
kubatur. K dobré pohodě všech přispěl i pan Horák s kolektivem z hospůdky
Orelský klub.

 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
V neděli 31. května 2015 od 14:00 hod. se uskutečnil na hřišti Pod Lipami pro
děti všech věkových kategorií tradiční Atletický čtyřboj. Pořádal TJ Sokol,
Skautský oddíl Sokolík, OREL, SDH, myslivecké sdružení a Obec Silůvky.
Myslivci připravili na závěr akce výstavu trofejí v přístřešku za hřištěm a
navařili na ochutnání výborný zvěřinový guláš.

5
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 HASIČSKÉ ZÁVODY NA HŘIŠTI POD LIPAMI
V neděli 7. června 2015 se konaly na hřišti Pod Lipami závody v požární
dovednosti mladých hasičů O pohár starosty Obce Silůvky a o putovní pohár
starosty SDH Silůvky. Jde o soutěž družstev mladších a starších žáků a žákyň
ve štafetě družstev a v požárním útoku. Výsledky Silůvky: Mladší žáci 2. místo
ze 12. soutěžících družstev. Čas požárního útoku 18,80s. Starší žáci 2. místo
z 8 soutěžících družstev. Čas požárního útoku 18,34s.

 ROZDÍL MEZI JSDH A SDH
Drtivá většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDH a SDH vůbec neví,
nebo ani nepostřehnou dostatečný rozdíl.
Ne jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto "dělení" ví, ale
ne vždy přesně chápou, v čem přesně tento rozdíl je. Pokusím se pro vás tyto
pojmy vysvětlit co nejpřesněji.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce ( JSDH) - je povinně zřizována
obcí. Jednotka požární ochrany jejíž členové se účastní zásahů, podrobují se
každoročně speciálním školení, a jsou podrobeni lékařským prohlídkám. Obec
se také stará o materiální vybavení jednotky a pojištění členů.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) - je občanské sdružení pracující na úseku
požární ochrany. Sdružení pracující s mládeží, pořádající kulturní a
společenské akce, hasičské závody, nábor nových členů, a mnohé další. Ve
většině případů probíhá mezi těmito subjekty tak těsná spolupráce, že oba
spojuje v jeden celek. Většina členů JSDH je zároveň i členem SDH. V drtivé
většině případů je sídlo obou subjektů totožné (Hasičský dům, Zbrojnice).
Nutno poznamenat že členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím v
subjektu druhém.
Jan Rybníček
6
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 VÝSTUP NA HORU DACHSTEIN
Nejznámějším vrcholem Severních vápencových Alp je bezesporu, s téměř
třítisícovou výškou, Hoher Dachstein (2995 m). Pohled do jeho bělostných
vápencových stěn a ledovců patří k nejúchvatnějším alpským scenériím. Proto
je
také
okolí
Dachsteinu
turisticky
velice
atraktivním
cílem.
Proto se i Robert Fiala s dcerou Adrianou vydali zdolat tento vrchol.
Ve středu 6. 5. 2015 ve 3 hodiny odpoledne jsme vyjeli do Ramsau, který se
nachází pod Dachsteinem. Kousek od Edelbrunn (chaty) jsme nechali auto a
vyrazili asi cca okolo půl deváté večer za Dachsteinhaus, kde jsme postavili na
cestě stan. Ráno se ukázalo sluníčko a pokračovali jsme k Südwanhütte. U
Südwanhütte jsme strávili půlku dne a potom jsme tam i přespali. Další den
jsme se pokusili o vrchol, ale díky sněhu, který byl velice náročný, jsme
skončili pod skálou, na které končila lanovka. Dosáhli jsme cca 2500m.n.m.
Vzhledem k nevydařenému prvnímu výstupu minulý měsíc jsme zkusili štěstí
nyní. Předpověď počasí nám přála a tak jsme 3. 7.2015 vyjeli znovu směr
Ramsau pokořit horu Dachstein. V sobotu 4.7. jsme vyrazili na výstup a v
neděli 5.7. ve 13.45 jsem já s Adrianou pokořil vrchol Dachsteinu 2995m.n.m.
Kolega Ruda pokořil 2700m.n.m.
Adriana a Robert Fialovi a Rudolf Ambrozek

 ZÍDKA V ZAHRADĚ DPS
Domov s pečovatelskou službou je již obsazen nájemníky a zbývá dokončit
úpravy zahrady a zídku, která oddělí zahradu DPS od sousedů. Stavbu
provedl pan Jiří Kříž a je vidět, že zídka nejen splní svůj účel, ale je i pěkná.
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 ROZHOVOR SE STAROSTOU ORLA
Starostou Jednoty Orel Silůvky je již 22 let bratr Josef Záděra. Položili jsme
mu několik otázek. Co je to vlastně Orel a kdy vznikl ?
Orel je sportovní organizace založená na křesťanských principech. Byla
založena na počátku 20. století katolickými sportovci. Jednota Orel Silůvky
byla založena v roce 1919.
Co je cílem činnosti Orla ?
Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a
ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je
věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je
férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. V tom mu pomáhají pevné základy,
které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Prioritou
činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. Celou svojí činnosti
chce Orel dávat sportu smysl.
Co všechno dělá Jednota Orel v Silůvkách ?
Naše organizace se nejvíce zaměřuje na stolní tenis. Naši sportovci dosahují
velmi dobrých výsledků, jak v celostátních soutěžích (hraje se Divize mužů, 2x
Krajský přebor), tak i v orelských soutěžích (mistrovství Orla ČR, Propinkejte
se na Velehrad). Největší radost nám dělá naše členka a odchovankyně Linda
Záděrová, která dosahuje na celostátních turnajích přední umístění. Dále
reprezentuje ČR i v zahraničí. Také se ve velkém zúčastňujeme Orelské
běžecké ligy. Máme starty téměř na všech závodech po celé České republice.
Orel se ve své činnosti věnuje také kultuře. Naše Jednota každoročně pořádá
Orelský ples, Martinské hody. Spolu s Obcí Silůvky už tradiční Vánoční
koncert s dechovou hudbou. A také spolupracuje s ostatními organizacemi na
dalších akcích většinou pro děti. Také jsou zde duchovní akce. Pořádáme
hodovou mši svatou u kapličky sv. Anny. Zúčastňujeme se poutí v blízkém i
vzdáleném okolí. Např. v Moravském Krumlově pouti u Floriánka nebo na sv.
Hostýně.
Naše Orlovna byla v roce 2003 rekonstruována a je v dobrém stavu. Sál i
další místnosti slouží nejen sportu, ale jsou připraveny na pořádání kulturních
akcí, výstav apod. Sál nebo jiné místnosti si můžete také pronajmout na různé
oslavy, narozeniny, výročí a svatby.
V přední části Orlovny je "Hospůdka Orelský klub", kterou provozuje pan
Radek Horák. V Orlovně se také nachází posilovna, kterou využívají lidé ze
Silůvek i okolí. Orlovna je otevřena všem. Orel není totéž co KDU – ČSL i když
mnohdy spolupracují.
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 VÝROBA PEDIGU VE ŠKOLE
Ve středu 22. dubna se ve třídě ZŠ sešly maminky, které měly chuť si vyrobit
vlastní košík nebo tácek z pedigu pod vedením paní Vítové. Atmosféra byla
úžasná, skvěle jsme se pobavily, odreagovaly a užili si příjemné chvíle. Na
závěr každá odcházela s originálním vlastnoručním výrobkem a dobrým
pocitem, že to dokázaly Naší snahou bylo i maminky potěšit a dát jim
příležitost si příjemně odpočinout.
Mgr. Petra Strádalová –ředitelka školy

VÝLET DO ZOO JIHLAVA
Ve středu 3.června jely děti z mateřinky společně s MŠ Prštice na výlet do ZOO
Jihlava. Sluníčko je provázelo celý den, a tak si děti mohly prohlížet všechna
zvířátka, o kterých jim paní učitelky předem povídaly. Výlet zvládly na výbornou a
přijely s úsměvem na tváři a malou hračkou v ruce.
Mgr. Petra Strádalová –ředitelka školy
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 ŠKOLNÍ VÝLET DO PRAHY
Ve čtvrtek 20. 5. 2015 naši žáci 1. a 2. ročníku společně se ZŠ Prštice jeli na
výlet do hlavního města. I když nám počasí nepřálo a celý den nám pršelo,
užili jsme si ho skvěle. Prvním zážitkem byla jízda metrem k divadlu Hybernia,
kde jsme shlédli muzikálové představení Sněhová královna. Poté jsme se
procházkou vydali na Staroměstské náměstí, k Orloji. Dále jsme pokračovali
přes Karlův most k Pražskému hradu. Díky výletu, z kterého si děti odnesly
krásné zážitky, si zároveň upevnily všechny poznatky, které se dozvěděly
v rámci výuky během celého školního roku.
Petra Strádalová

 POHÁDKOVÝ LES
Již tradičně se uskutečnil ve čtvrtek 11. 6. 2015 Pohádkový les, na kterém
s námi skvěle spolupracovali rodiče pod vedením paní Kolové. Připravili si pro
děti krásnou procházku okolní přírodou a čekali na ně převlečeni za
pohádkové postavy. Děti u nich plnily různé úkoly, za které byly také
odměněny drobnými dárky.
Poté následovalo naše oblíbené pasování předškoláčků na školáky, prvňáčků
na čtenáře a loučení s druháky. Celou akci jsme ukončili společným opékáním
špekáčků.S organizací celého odpoledne nám také velice pomohla „rychlá
rota“ pod vedením paní Renaty Záděrové a paní Milena Dobrovodská
s panem starostou Zdeňkem Praxem.
Prožili jsme velmi příjemné společné odpoledne plné zábavy, smíchu a
spokojenosti.
Mgr. Petra Strádalová –ředitelka školy
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Na snímku zleva: Jana a Radek Neužilovi, p. Kolová, Škorpíková, Pánovcová,
Rosí, Reboková, Mostecká, Uhlířová

 PLATBA POPLATKŮ
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili faktury za vodné a stočné roku 2014
a poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů 2015, aby tak učinili co nejdříve.
Platby možno uhradit hotově na obecním úřadě Silůvky nebo bezhotovostně
na účet obce Silůvky.
Děkujeme - OÚ Silůvky
 STATISTIKA POČTU OBYVATEL
Silůvky jsou podle počtu obyvatel středně velká obec. Těší nás, že počet
obyvatel stále mírně narůstá a o bydlení je v Silůvkách zájem. K 1. 1. 2014
žilo v Silůvkách 762 obyvatel .Pro zajímavost uvádíme i další údaje. V roce
2014 se přihlásilo k trvalému pobytu 22 občanů. Odhlásilo se 8 občanů.
Narodilo se 6 dětí. Zamřeli 4 občané. Sňatky v roce 2014 byly 4. K 31. 12.
2014 měly Silůvky 778 obyvatel. Poslední vydané číslo popisné: 286
V souvislosti s novým způsobem získávání dat z centrální evidence
ministerstva vnitra žádáme rodiče, kteří mají trvalý pobyt v obci Silůvky, aby
nahlásili na obecní úřad narozené děti v roce 2015 a předložili rodný list dítěte
Také žádáme novomanžele, aby změnu stavu nahlásili předložením oddacího
listu na obecní úřad Silůvky.
Děkujeme za pochopení – OÚ Silůvky
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 FLORBALOVÉ OKÉNKO
Jistě Vám, jako poctivým čtenářům obecního zpravodaje neunikl článek o
historii a současnosti florbalu v Silůvkách. Dnes bych Vás chtěl seznámit
s jeho úspěchy, kterých bylo ve cvičebním roce 2014/2015 více než dost.
Česká obec sokolská (dále jen ČOS), pořádá každoročně postupové
turnaje ve florbalu pro členy jednotlivých tělocvičných jednot, kteří nejsou
registrováni v žádném florbalovém klubu. Na podzim roku 2014, se naši starší
žáci pod vedením „trenéra“ Davida Juráně zúčastnili prvního ze 4 kol turnaje
určeného pro družstva z Brněnského regionu, na kterém obsadili 1. místo.
Malý dárek k Vánocům si kluci nadělili i na turnaji 20.12., kde rovněž zůstali
neporaženi. Po novém roce se družstvo složené převážně z hráčů ze Silůvek
potýkalo s chřipkovou epidemií, jež se projevila i na herních výsledcích, a to
posunem o jednu příčku níže, což ale nikterak neohrozilo postup družstva TJ
Sokola Silůvky do přeboru Moravy. Na turnaji 2.5. se „naši“ utkali se
zkušenějšími borci z Frýdlantu a Zábřehu. Díky obětavým zákrokům brankáře
Dana Slaného a všech obránců se podařilo udržet nízký počet obdržených
branek a na základě skóre postoupit až na přebor ČOS ve florbalu, konaném
17.5. 2015 v Praze.
Rozepisovat všechny zážitky a podrobnosti spojené z cesty Silůvky-Praha
a zpět je takřka nemožné a v některých případech i nevhodné. Každopádně
všichni již z doslechu poznali, z které části republiky přijíždíme.
První zápas turnaje se zpočátku pro nás nevyvíjel příliš dobře.
Velká nervozita, velké hřiště a měkký povrch, na kterém nezvykle skákal
míček,
nám
dělaly
větší
potíže
než
soupeři
z Frýdlantu.
V druhé 15-ti minutovce se již kluci plně koncentrovali na hru a díky rychlým
protiútokům s důrazným zakončením si vybudovali jednobrankové vedení,
které ještě statečně drželi 1 min. před koncem. Bohužel nám v závěru zápasu
rychle docházely síly a soupeř, který měl 2x tolik střídajících hráčů, skóre
otočil. Silůvky: Frýdlant; 4:5. Další zápas, ve kterém kluci již více dbali pokynů
trenéra (David Juráň) a asistenta (Radek Sedláček) se podařilo udržet
soupeře mimo gólové šance. Za remízu 1:1 jsme byli velice vděčni. Poslední
zápas proti Chocni, jsme dokonce započali 3 gólovým vedením. Avšak
zkušení hráči, kteří se účastní tohoto turnaje pravidelně, neponechali nic
náhodě a nakonec nás přehráli 7:4.
Po sečtení všech získaných bodů, vstřelených a obdržených branek
obsadilo družstvo starších žáků ze Silůvek krásné 3. místo, což je jak jistě
uznáte v celorepublikové konkurenci přeboru ČOS veliký úspěch.
Závěrem bych chtěl poděkovat výboru TJ Sokol Silůvky za uhrazení
startovného na všech turnajích, ubytování, dopravu a stravu na závěrečném
turnaji v Praze. Dále děkuji všem hráčům a „realizačnímu týmu“ za vzornou
reprezentaci naší TJ i obce a přeji do budoucna mnoho dalších malých i
velkých sportovních úspěchů.
Nazdar!
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Ondřej Elsner – náčelník TJ Sokol Silůvky
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Stojící zleva: Jan Capyk, Jiří Průša, Dan Slaný, Petr Burian, Tomáš Šperka,

Patrik Ptáček, Petr Kadlec. Uprostřed zleva :Ondřej Elsner, Radek Sedláček,
David Juráň, ležící vpředu : Roman Prax.
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 SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁDRAŽÍ
V roce 2010 bylo kompletně opraveno silůvské nádraží. Díky spolupráci SŽDC
s obcí byl zachován vzhled staniční budovy podle původní stavby. Tím se
stalo jedním z nejhezčích nádraží v širokém okolí. Obec Silůvky se o něj stará,
aby bylo pořád pěkné. Byl vybudován přístřešek pro čekající, přibylo vlaků. Již
jednou jsme se přihlásili do soutěže o nejkrásnější nádraží. Tenkrát nám
sdělili, že je nádraží příliš nové a máme se do soutěže přihlásit po nějaké době
znovu. Domníváme se, že nyní nastala vhodná doba. Proto jsme se přihlásili a
byli jsme odbornou porotou vybráni mezi 10 finalistů. Proběhlo hlasování a
nyní očekáváme výsledky, které
budou vyhlášeny 11. 11. 2015
v Senátu
České
republiky.
Budeme se snažit vzhled a čistotu
nádraží ještě vylepšit. Záleží také
na
vás.
Udržujte
čistotu,
neodhazujte papírky a nedopalky.
Vždyť jsou všude koše. Buďme
hrdi na takové pěkné nádraží, na
možnost pohodlně cestovat
a
važme si toho.
foto nádraží. v Silůvkách z roku 2014
 OKÉNKO DO HISTORIE

Fotka nádraží. v Silůvkách asi z roku 1935
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 PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE ŠKOLA V SILŮVKÁCH (Dějiny
školství v obci od roku 1783 do současnosti)
Ve čtvrtek 11. června 2015 od 18.00 hod. jsme na hřišti Pod Lipami za velkého
zájmu veřejnosti představili naši společnou publikaci zachycující historii školství
v Silůvkách od postavení staré budovy školy v roce 1783 do současnosti.
V brožované knize formátu B5 tištěné na křídovém papíru je na 176 stranách
obsažen podrobný text o historii i současnosti školy, seznam všech učitelů školy,
tabulky počtu žáků v jednotlivých letech, historie staré i nové školní budovy
a především spousta obrazového materiálu (ročníkové fotky, podobenky učitelů,
fotky z různých akcí školy, otisky starých razítek, obálky knih, vysvědčení, staré
pohlednice, novinové výstřižky a další).
Předkládáme vám tuto knihu s nadějí, že si zde všichni, kdo jste silůvskou školu
nebo školku v minulosti navštěvovali, najdete to svoje období školní docházky a
vy ostatní, že se dozvíte spousty zajímavých informací z pestrého života školy.
Přejeme si, aby si naše kniha našla trvalé místo ve vašich knihovničkách.
Radek Neužil a Petra Strádalová
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