Informační list obce Silůvky, č. 5 (84) – zima 2015

 MARTINSKÉ HODY A SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ KLÍČŮ OD
NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA JEDNOTCE JSDH
V sobotu 14. listopadu 2015 pořádala Jednota Orel Silůvky tradiční Martinské
hody. Při zastávce průvodu stárků po 14 hodině bylo členům obecní zásahové
jednotky předáno slavnostně u DPS nové hasičské auto. Po předání klíčů a
přípitku si stárci zatančili s členy zásahové jednotky. Poté pokračoval průvod
stárků ke starostovi Orla bratru Josefu Záděrovi. I večerní zábava se vydařila a
účast byla hojná. Výborně hrála dechová hudba Sokolka ze Šakvic.
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 VÁNOČNÍ JARMARK S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO
STROMU A PŘEDSTAVENÍM KALENDÁŘE PRO ROK 2016
Obec Silůvky pořádala v sobotu 28. 11. 2015 od 13:00 hodin na návsi Vánoční
jarmark. K prodeji byly nabízeny rukodělné výrobky, šperky, voňavá mýdla,
krabičky decoupage, výrobky z krajky, pletené košíky z pedigu, bylinkové
polštářky, keramické výrobky, textilní hračky, svíčky, vánoční dekorace,
výrobky ze dřeva, med a medové výrobky. V 17:00 hodin se představily děti
ZŠ a MŠ Silůvky se svým vystoupením a poté následovalo rozsvícení
vánočního stromu. Na jarmarku byl představen nový nástěnný kalendář obce
Silůvky pro rok 2016, který sestavil ze své sbírky starých pohlednic Radek
Neužil. Kalendáře si můžete stále ještě zakoupit na OÚ Silůvky. Pro mlsné
jazýčky byla připravena domácí zabíjačka a zabíjačkové pochoutky, gulášek,
tlačenka, SILŮVČÁČEK od Radka Horáka, svařák, grog, čaj, káva, punč,
svařené víno, sladké i slané pečivo, domácí cukroví, perníčky zpestřením bylo
také čerstvé SUSHI od Marka Chalupy. Akce se vydařila a účast byla velmi
hojná. Poděkování patří všem organizátorům a účastníkům jarmarku. Vypadá
to, že v Silůvkách vznikla nová a pěkná tradice.
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 BESEDA A PROMÍTÁNÍ FILMU O KANADĚ
V sobotu 7. listopadu 2015 v 18 hodin se uskutečnila v zasedací místnosti OÚ
v 1. patře další beseda s panem Liborem Smejkalem. Tentokrát na téma
Kanada. Povídání a film byly velice zajímavé.
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 ADVENTNÍ KONCERT
První adventní neděle 29. 11. 2015 patřila v naší sokolovně cimbálové muzice.
Koncert pořádá TJ Sokol Silůvky již šestým rokem. Letos (i loni) nám hrála
cimbálová muzika SLOVÁCKO MLADŠÍ z Mikulčic. Hráli a zpívali písně
známé, neznámé i koledy. Překvapili nás skladbami z pohádek např. Popelka,
Jak se budí princezny, Mrazík a Ruský valčík. Těchto pět muzikantů sklidilo
velký potlesk ve stoje. Lidé odcházeli domů s dobrou náladou a nasyceni
dobrým štrůdlem, který upekly naše členky, moc jim za to děkujeme.
Přejeme všem občanům pohodový adventní čas, pěkné vánoce a hodně
zdraví a sil v Novém roce 2016.
Blanka Altmanová

 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V SOKOLOVNĚ
V sále sokolovny v pátek 4. prosince 2015 bylo malé peklo. Rodiče a
prarodiče přivedly svoje malé ratolesti, aby si nejen pohrály, ale i zpytovaly
svoje malé i velké hříchy před svatým Mikulášem, čerty a krásnými andílky.
Podle fotografií se bylo čeho
bát. Jen nás mrzí, že dětí
nepřišlo více (malí i velcí).
Balíčky jsou pro všechny děti.
Že by u nás v Silůvkách bylo
tolik zlobivých dětí, které se
bojí přijít?
Mikulášskou besídku pořádali
společně Obec Silůvky a T. J.
Sokol Silůvky.
Blanka Altmanová
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 MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Mezi zvyky adventu patří také svátek sv. Mikuláše, který navštěvuje děti
společně s čertem a andělem. Celý den – pátek 4.12. - se nesl v duchu této
tradice a školička byla plná malých čertíků, kteří společně s velkými čerticemi
čekali na jeho příchod.
Svatý Mikuláš před ně předstoupil se svou knihou, ve které měl zapsané
všechny děti z naší školičky. Pokud se náhodou u některých objevil černý
puntík za chování, anděl se za ně u svatého muže přimluvil a společně slíbili,
že se do příštího roku polepší. Po celou dobu všechny děti bedlivě poslouchal
a pozoroval čertík a pověděl jim, že je bude během roku pozorovat, zda dodrží
své sliby.

 VÁNOČKÍ KONCERT

 PUBLIKACE ŠKOLA V SILŮVKÁCH V SOUTĚŽI
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 VÁNOČNÍ KONCERT V ORLOVNĚ
Obec Silůvky a Jednota Orel Silůvky pořádali v Orlovně v neděli 13. 12. 2015
tradiční Vánoční koncert. Výborně hrála dechová hudba Straňanka ze Strání.
Koncert začal známými lidovými písničkami a postupně přešel k nádherným
vánočním skladbám. Posluchači odcházeli domů s krásným zážitkem.

 ZPÍVÁNÍ V DPS
Ve čtvrtek 17. prosince 2015 přišli zahrát a zazpívat obyvatelům DPS malí i
velcí muzikanti ze Silůvek. Zazpívali známé i méně známé koledy a písničky.
Milé bylo vystoupení dětí. Bylo nachystáno i malé občerstvení. Vystoupení se
líbilo a obyvatelé DPS ještě dlouho po skončení vystoupení setrvali ve
společenské místnosti a povídali.
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CHARITATIVNÍ „NE“ PEČENÍ

V sobotu 19. 12. 2015 se uskutečnil v sále Orlovny druhý ročník zajímavé
akce Charitativní předvánoční "NE" pečení nejen pro děti. Sál orlovny
bezplatně zapůjčila Jednota Orel Silůvky.
Během charitativní akce děti zdobily perníčky, vytvářely ozdoby na stromeček
a všichni se příjemně naladili na blížící se Vánoce. Během akce proběhla také
Veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu. Jedná se o Nadační
fond Betlém nenarozeným podporující provoz Azylového domu pro těhotné
ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. Děkujeme všem dobrovolníkům a
účastníkům za podporu.

 DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY NA NÁVŠTĚVĚ V DPS
V pondělí 21. prosince 2015 děti z mateřské školky navštívily obyvatele DPS.
Zazpívaly jim několik písniček a předaly malé dárky, které vlastnoručně
vyrobily. Bylo to sice krátké, ale milé setkání a obyvatelům udělalo radost.
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 POZVÁNÍ NA DĚTSKOU VÁNOČNÍ HRU
Po nás potopa aneb tak trochu ze života hmyzu se jmenuje letošní
štědrovečerní hra.
Její autor je evangelický farář Pavel Dvořáček. Inspiraci si vzal především ze
slavné divadelní hry Ze života hmyzu od bratří Čapků. Ale vynechat nemohl
ani Broučky Jana Karafiáta, Bibli a náš život. Napsal ji pro vánoce 1999. Nic
ale neztratila na aktuálnosti stejně jako geniální hra bratří Čapků. Ta když se
hra začala v roce 1922 hrát, strhl se mezi kritiky povyk kvůli nehoráznosti líčit
lidi jako hmyz a kvůli údajně pesimistickému konci. Kvůli tomu museli bratři
Čapkové napsat ještě jiný závěrečný akt. Museli vzkřísit Tuláka, protože
někteří spatřovali málo nadějný konec v tom, že dřevorubec jde dál za svou
prací a tetka nese ke křtu sestřino miminko.
„Hra bratří Čapků nastavuje křivé zrcadlo poživačnosti, nenasytnosti a
rodinnému sobectví. V pinožení čapkovského hmyzu se dá dobře rozpoznat
pinožení naše. Nechceme‐li tomuto srovnání přitakat, musíme se ze všeho
nejvíc pochlapit...“ píše se v programu Divadla Husa na provázku, kde Ze
života hmyzu hrají. Hru v Huse mohu doporučit, je to skvělá PODÍVANÁ. Také
se hodí si před tím přečíst hru samu. Paní Zdražílková ji má v knihovně:)
„Člověk je víc než hmyzí havěť...“ říká na jednom místě Tulák. Člověk má sny,
má vize, má schopnosti nemyslet pořád jen na sebe. A to všechno díky Bohu,
který přichází s dychtivou velebností ke svému lidu v Ježíši Kristu. Jeho v
adventu s nadějí vyhlížíme a o vánocích s tichou radostí v srdci slavíme.
Srdečně vás za všechny aktéry divadla i za celý evangelický sbor zvu na
štědrovečerní bohoslužbu.
Martina Kadlecová
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 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milý spoluobčané, jako již tradičně i v roce 2016 proběhne v naší obci
Tříkrálová sbírka. Uskuteční se v sobotu 9. ledna od 14 hodin. Tímto se na
Vás obracím s prosbou o pomoc. Máte-li chuť a čas připojit se ke skupinkám
koledníků, ozvěte se mi na telefonní číslo: 775 696 694 nebo e-mail:
lada.badinova@email.cz.
Děkuji Lada Badinová
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 VÝPRAVA SOKOLÍKU SILŮVKY DO BESKYD
(29.10.2015 – 1.11.2015 podzimní prázdniny)

K příležitosti podzimních prázdnin dětí jsme se rozhodli podniknout
výpravu do Beskyd. S přihlédnutím k příznivé ceně, kterou nám domluvil náš
bývalý táborový kuchař Roman, shodou okolností pracující právě v
Beskydech, jsme měli jasno o tom, kam letos vyrazíme.
Cesta vlakem přes Brno a Ostravu až do Mostů u Jablunkova byla sice
dlouhá, ale utekla poměrně rychle. Děti cestou hrály spoustu her, které je
přímo ve vlaku napadaly. Po příjezdu do Mostů nás vítal Roman a odvezl nám
batohy na chatu Skalku, kde jsme byli první dvě noci ubytovaní. Celá skupina
skautíků se vydala do příkrého kopce směr Skalka po svých. Na Skalku jsme
dorazili až po setmění, to ovšem nikomu nebránilo v tom, abychom se pustili
do dalších, teď už deskových her.
Druhý den jsme vstávali už v 7 hodin a hned po snídani jsme vyrazili na
první výlet po okolí. Šli jsme okolo rozhledny Tetřev na kterou jsme se šli
podívat až zpáteční cestou, což byla možná škoda, protože k večeru padla
mlha. Cestou jsme hráli pochodové hry. Naše cesta směřovala k malé kapličce
asi 5 km vzdálené od Skalky. U kapličky bylo pěkné posezení, tak jsme ho
využili a uvařili si oběd. Po obědě přišla na řadu další hra, tentokrát spíše pro
siláky, ovšem díky vyrovnaně rozděleným družstvům nevyhrál nikdo a souboj
skončil remízou. Cestou zpět jsme se zastavili na výše zmíněné rozhledně a
příchod na chatu se protáhl opět až do pozdních odpoledních hodin.
Druhý den probíhal naprosto jinak. Ráno se všichni účastníci výpravy
sbalili, rozloučili s chatou Skalkou a vydali na přesun do nového záchytného
tábora v podobě největšího srubu v České republice s názvem Grůň. Na Grůň
jsme dorazili hodinku před obědem a tak jsme si všichni dali dvacet a šli na
oběd. Odpoledne jsme se moc těšili na bobovou dráhu, která je součástí srubu
a každý obyvatel srubu má jednu volnou jízdu v ceně ubytování. Následně
jsme chtěli vyrazit na výlet k nedalekému sesuvu půdy. Tyto plány nám
překazila menší havárie na bobové dráze. Naštěstí všichni aktéři havárie byli
nakonec v pořádku, až na malé oděrky. Pro jistotu jsme však další výlet
nepodnikli a zůstali v areálu hotelu. Děti se zabavily hraním deskových a
dalších společenských her. Poraněným se zlepšoval zdravotní stav. Vedoucí
na vše dohlíželi a nominovali se
do rolí rozhodčích.
Třetí den byl ve znamení
návratu do Silůvek. Cesta po
stejné ose jako před několika
dny do Beskyd probíhala opět ve
smyslu hraní her a potom také
odpočinku po aktivně prožitém
prodlouženém víkendu.
Marek „Mara“ Kopal
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 NOVÉ OKAPY NA SOKOLOVNĚ
Letos se naše Tělocvičná jednota Sokol Silůvky přihlásila do dotačního
programu Jihomoravského kraje – vzdělání, sport a volný čas, oblast
zkvalitnění sportovního prostředí v JMK s neinvestičním projektem „Sokolka
v suchu“, který se týkal výměny okapů a okapových svodů na budově
sokolovny. Původní okapy byly na sokolovně od roku 1976,i přes údržbu byly
zkorodované a v mnoha místech dírami zatékalo na zdi budovy.
Jak si mohli kolemjdoucí všimnout na sokolovně svítí nové titanzinkové rýny,
což znamená, že po 3 letech, kdy se nám se stejným projektem nepodařilo
uspět, se vše obrátilo a v letošním roce nám byla Jihomoravským krajem
přidělena dotace, která činí 70% z ceny díla, zbytek hradíme z našeho
rozpočtu.
Poptávka byla rozeslána 5 klempířstvím, z nichž nejlepší cenovou nabídku,
včetně dodacích podmínek podal pan Leoš Kola ze Silůvek, který výměnu
okapů a svodů kvalitně a velmi rychle provedl. Tímto děkujeme panu Kolovi
za spolupráci a Jihomoravskému kraji za finance, které nám pomohly zlepšit
technický stav naší sokolovny.
Vladimír Stehlík
starosta T.J. Sokol Silůvky
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 OTEVÍRACÍ DOBA KONTEJNERŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Kontejnery budou přes zimní období otevřeny od 10:00 hod. do 11:00 hod. v
tyto dny: 12. prosince 2015, 9. ledna 2016, 23. ledna, 6. února, 20. února, 5.
března, 19. března a 2. dubna 2016.
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.

 TEPLÝ POPEL
Obecní úřad prosí občany, kteří topí pevnými palivy, případně v krbu, aby
sypali do nádob (kovových) pouze studený popel. V případě, že bude při
svozu identifikován horký popel v nádobě, nebude popelnice svezena.
Důvodem je možnost vznícení obsahu KUKA vozu. Někteří občané nasypou
do nádoby popel „na poslední chvíli" před svozem, kdy osádka nezjistí, že je
nádoba zahřátá a po výsypu začne doutnat auto. V lepším případě se podaří
hasičům prolít obsah vodou a není nutné jej vysypat z KUKA vozu. Případnou
vzniklou škodu by pak svozová firma vymáhala po původci žhavého popela.
Také žádáme občany, aby topili jen takovými palivy, která zbytečně
neznečišťují ovzduší v naší obci. Když už nechcete topit plynem, jsou i jiné
možnosti. Třeba dřevo. Rozhodně ale ne PET lahve naplněné vším možným.
Vždyť takový otrávený vzduch pak dýcháme všichni.

 OZNÁMENÍ ÚŘADU PRÁCE
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno –
venkov oznamuje, že ve dnech 28.12. až 31.12.2015 bude oddělení hmotné
nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně postižené Šlapanice,
pracoviště Opuštěná 9/2 v Brně, z důvodu stěhování uzavřeno.
V nevyhnutelných případech budou ve dnech 28.12. a 29.12.2015 na
pracovišti Opuštěná pouze převzaty žádosti o dávky pracovníkem podatelny
v kanceláři č. 342. Ve dnech 30.12. a 31.12.2015 budou žádosti o dávky
pouze převzaty na podatelně, na pracovišti Koliště 17, Brno.
Dne 31.12.2015 je celá budova Městského úřadu Šlapanice, pracoviště
Opuštěná 9/2, uzavřena.
Prvním úředním dnem oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek
pro osoby zdravotně postižené Šlapanice, bude pondělí 4.1.2016 na nové
adrese ÚP Brno – venkov, Šujanovo nám. 3, 660 35 Brno, 4. patro.
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 SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Sběr starého papíru bude opět na školním
dvoře od 4. 1. 2016 do 13. 1. 2016.
Peníze za sběr poslouží pro nákup
potřebných věcí pro děti z naší školy.
Proto doporučujeme starý papír doma
ukládat a raději jej pak odvést do tohoto
velkého kontejneru než do kontejnerů
malých rozmístěných po obci. Děkujeme.

 POMOC PŘI ODKLÍZENÍ SNĚHU (POKUD NAPADNE ☺)
V zimním období, kdy může napadnout více sněhu, obecní zaměstnanci a
dobrovolníci začnou ihned s jeho odklízením. Není ale v jejich silách udělat
všechno hned. Proto prosíme o pomoc s úklidem sněhu u vašich nemovitostí.
Sníh sice letos ještě nebyl, ale možná v lednu se dočkáme.

 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané. Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen
nový ceník vodného a stočného. Cena vodného se nemění a zůstává 30,Kč /m3. Cena stočného se mírně zvyšuje a bude 26,- Kč/m3. Zvýšení ceny je
nutné z důvodu vytvoření rezervního fondu, z kterého budou financovány
budoucí opravy a rekonstrukce. I tak je to cena jedna z nejnižších v širokém
okolí. Tato nová cena se projeví až ve faktuře v roce 2017 za rok 2016.
Také byla projednána cena za odvoz komunálního odpadu. Ta se nemění a
bude i nadále 550,- Kč za osobu a rok. V této ceně jsou i kontejnery u čističky,
kam můžete velkoobjemový odpad vyvážet. Ke zvýšení ceny nedošlo i proto,
že se zvýšil podíl tříděného odpadu, za který ze systému EKOKOM naopak
obec nějaké peníze dostane zpět.
Tak jen tak dál – třiďte odpad i nadále.

 KALENDÁŘE PRO ROK 2016
Vážení spoluobčané. Až do rozprodání nákladu si můžete na OÚ Silůvky
koupit kalendář pro rok 2016 „Silůvky na starých pohlednicích“ ze sbírky
Radka Neužila.
Cena 100,- Kč.
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 ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK
YMCA-skautský oddíl Sokolík
Silůvky
a
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky
zvou všechny kamarády a kamarádky
na 37. ročník zimního závodu dvojic

ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK
Kdy:

v sobotu 9. ledna 2016 od 8.30 hod.

Kde:

u sokolovny v Silůvkách.

S sebou: jídlo na celý den, náhradní ponožky, přezůvky
Startovné 10kč.
Co tam:

Dvojice vybíhají na trasu 2,5 a 3,5 km
(dle věku), která vede krajinou v okolí
naší obce a na které je čeká několik
jednoduchých úkolů. Závodu se mohou
zúčastnit i rodiče s dětmi a prarodiče s
vnoučaty. Pokud nehodláte běžet, přijďte
se alespoň podívat a povzbudit ostatní,
nebo si projít trať a udělat si tak pěknou
vycházku do zimní přírody.

 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Vzhledem k tomu, že na Vánoce věřící i nevěřící chodí více do kostelů na
bohoslužby a nebo se jen podívat na jesličky, připravili jsme pro vás přehled
bohoslužeb.
Štědrý večer 24.12. – Silůvky, evangelický kostel v 15. hodin
Dolní Kounice, kostel sv. Petra a Pavla ve 21. hodin
Ořechov, kostel Všech svatých ve 21.30
Tikovice, kostel sv. Jiří v 17. hodin
Hod Boží vánoční 25.12 – Silůvky, evangelický kostel v 8.30
Dolní Kounice, kostel sv. Petra a Pavla v 7.45
Ořechov, kostel Všech svatých v 9. hodin
Kaple Prštice v 10.30
Tikovice, kostel sv. Jiří ve 14.30
14
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 SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁDRAŽÍ V ČR
V soutěži o Nejkrásnější nádraží v ČR dostalo
nádraží Silůvky „Zvláštní ocenění za cennou
spolupráci
obce
a Správy železniční
dopravní cesty (SŽDC) na citlivé rekonstrukci
budovy a odpovědné péči o budovu a její
okolí“. Diplom je nyní také umístěn v okně
nádražní budovy a můžete si jej prohlédnout.
V současnosti máme nejčastější spojení
v historii této tratě. Pro porovnání se podívejte
na historický
jízdní řád z
roku 1930.
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 CHYSTANÉ AKCE
24. 12. 2015 v 15 hod. – Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou
26. 12. 2015 od 10 hod. – Turnaj neregistrovaných ve stolním tenise
9. 1. 2016 od 9 hod. - Zimní stopou okolo Silůvek – tradiční závod dvojic
9. 1. 2016 – od 14.hod. Tříkrálová sbírka
23. 1. 2016 - Orelský ples – hraje Májovanka z Holíča (SK)
11. 1. 2016 v 17 hod. – Retro módní přehlídka - první republika – OÚ 1. patro
22. 1. 2016 v 17. hod. - Tvoření z keramické hlíny – OÚ 1. patro
13. 2. 2016 – Maškarní ostatky v sokolovně - hraje skupina Fantajm
13. 3. 2016 – Dětský maškarní karneval
19. 2. 2016 – Lyžařský zájezd na Stuhleck. Pořádá TJ Sokol Silůvky.

Příjemné prožití svátků vánočních,
šťastný nový rok, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2016
Vám přeje zastupitelstvo obce
a obecní úřad Silůvky

PF 2016
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