 RETRO PŘEHLÍDKA - MÓDA PRVNÍ REPUBLIKY
Obec Silůvky pořádala začátkem roku v zasedací místnosti módní přehlídku.
Krásné šaty, klobouky a doplňky z období první republiky přivezla silůvská
rodačka p. Maruška Pávková (Škorpíková) a společně s p. ředitelkou školy
Mgr. Petrou Strádalovou je osobně i předvedly. Byla to velmi vydařená akce,
kterou navštívilo více jak 50 hostů a pro veliký zájem se v únoru opakovala.
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 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stejně jako skauti z celého světa, tak i skauti v Silůvkách roznášeli ve středu
23. 12. 2015 spoluobčanům Betlémské světlo.
Ne v každé obci nosí skauti Betlémské světlo až domů. Většinou musí občané
zajít pro betlémské světlo někam do kostela nebo na obecní úřad. Proto naši
silůvští skauti zaslouží uznání a poděkování.

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V neděli 10. ledna 2016 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Malí
koledníčci spolu se svými maminkami, tatínky či tetami se zhostili svého úkolu
báječně a vykoledovali na potřeby Charity Rajhrad úžasných 28.237,- korun.
Moc a moc jim za tuto jejich krásnou službičku děkuji. Poděkování ovšem patří
také vám všem, kdo jste koledníkům do kasiček přispěli. Je to krásný pocit
vědět, že pomoc druhým z našich srdcí ani v dnešní době nevymizela.

Lada
Badinová
2
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 ŠTĚDROVEČERNÍ HRA V EVANGELICKÉM KOSTELE
Ve středu 24. 12. 2015 v 15 hodin se konala štědrovečerní bohoslužba s
dětskou vánoční hrou s názvem: „Po nás potopa aneb tak trochu ze života
hmyzu“.

 TURNAJ NEREGISTROVANÝCH VE STOLNÍM TENISE
Jednota Orel Silůvky pořádala na Štěpána 26. prosince 2015 turnaj
neregistrovaných ve stolním tenise. Přišlo si zahrát 20 hráčů a to i z okolních
obcí. Po velkém boji zvítězil Tomáš Vyskočil. Druhý byl Roman Záděra a třetí
Roman Hudec. Všichni účastníci dostali drobné ceny. Byli spokojeni jak s
úrovní, tak i s vedením turnaje, který řídil Alois Záděra jako hlavní rozhodčí.

3
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 ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK
Jako již tradičně patřila druhá sobota v lednu zimnímu závodu dvojic ZIMNÍ
STOPOU OKOLO SILŮVEK, kterou již po 37. pořádal skautský oddíl Sokolík
společně s TJ Sokolem Silůvky.
Po několika letech se závod odehrával opět na sněhu, což mu přidalo na ještě
větší náročnosti trasy, která byla letos poněkud pozměněna (prodloužena) o
úsek na Kopci. Na start závodu se postavilo celkem 68 dvojic, z toho 25 přímo
ze Silůvek. Nejrychlejší závodníci překonali nástrahy trati „2,5km“ za 46 min a
„3,5 km“ za 1hod. 7 min. - naproti tomu těm nejvytrvalejším i přes 3 hodiny.
Odměnou kromě diplomů a drobných cen pro nejlepší bylo teplo sokolovny,
čaj s rumovou příchutí a originální připínací odznáček na památku.
Všem zúčastněným děkuji a na viděnou při dalším ročníku. Těšíme se na
Vás!!
Za pořadatele Ondřej „Oča“ Elsner

4
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 TVOŘENÍ Z KERAMICKÉ HLÍNY
Obec Silůvky pořádala 22.1. a 10.3. 2016 v zasedací místnosti OÚ keramickou
dílničku pro malé i velké. Účastníci měli možnost vytvořit něco pěkného z
keramické hlíny podle svých představ. Vedla paní Salneková z Ořechova.

 ORELSKÝ PLES
V sobotu 23. 1. 2016 pořádala Jednota Orel Silůvky tradiční Orelský ples.
Hrála Májovanka z Holíča.

5
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 MAŠKARNÍ OSTATKY
V sobotu 13. 2. 2016 uspořádal TJ SOKOL Silůvky v sále sokolovny maškarní
ostatky. Pobavit se přišlo nečekaně mnoho lidí i masek bylo asi 45. Přiletěli k
nám kosmonauti, mimoni, létající balóny, hudební skupina Kiss a spousta
dalších masek. Výhra v soutěži o nejlepší masku patřila tříhlavé sani. O
dobrou náladu se postarali místní hasiči svou odvážnou kulturní vložkou.
Smuteční průvod po půlnoci pochoval basu s obsáhlou modlitbou. K tanci a
poslechu hrála Hudební skupina Fantajm, která vytvořila veselou atmosféru.
Uvidíme jaké masky nás navštíví příští rok.
Blanka Altmanová

 VYRÁBÍME Z PEDIGU
V úterý 16. února 2016 se v zasedací místnosti OÚ sešly ženy na milé
posezení, kde si vyzkoušely tvorbu z pedigu. Pod vedením lektorky Veroniky
Vítové vytvořily zdařilé výrobky, ze kterých budou mít radost.

6
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 KARNEVALOVÝ DEN VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 4. února 2016 jsme si udělali ve škole i školce vlastní karneval. Již
od rána jsme byli všichni v různých kostýmech, učili se v nich, hráli si.
Společně jsme se potom sešli ve třídě mateřinky, kde jsme si zahráli hry,
zatancovali si a děti svými znalostmi pohádek vysvobodily zakleté víly.
Bylo to krásné, barevné a zábavné dopoledne, které se už stává u nás tradicí.

 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Asi 45 dětí přišlo v maškarních kostýmech na maškarní karneval do sokolovny
v neděli 13. března 2016. Princezny, zvířátka, piráti ti všichni si užívali svůj
den. Programem je provázela žirafa, zebra a princezna Anna. Nechyběla
promenáda masek, soutěže a bohatá tombola. Všem maminkám děkujeme za
výborný bufet a těšíme se na krásné masky příští rok. Pořádá Sokol Silůvky.
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 ROZHOVOR S FARÁŘKOU MARTINOU KADLECOVOU
 Od kdy bydlíte s manželem v Silůvkách ?
Přistěhovali jsme se v říjnu 1993, tři dny po svatbě. Já z Jeseníku a můj muž
Petr z Brna, původem je ale napůl ze Svitav a na půl ze Strachujova. Oba
máme příbuzné v Brně, a tak jsme byli rádi, že se pro nás našlo bydlení na
evangelické faře v Silůvkách. Sbor tehdy hledal spíš kostelnickou rodinu než
faráře, protože do kostela chodilo málo lidí a byla otázka, jestli sbor v
Silůvkách bude mít v budoucnu svého faráře. V Silůvkách žijeme už 22 let,
narodily se nám tu naše tři děti, zapustili jsme tu kořeny, máme tady přátele a
oblíbené cesty za humny, známe se s lidmi ve vesnici, jsme tu doma.
 Co tě přivedlo k myšlence stát se farářkou?
Jako malá jsem byla pokřtěná v Brně, v katolickém kostele v Zábrdovicích.
Vyrůstala jsem v agresívně ateistickém státě. Režim se snažil různými
způsoby věřící od víry odradit a zastrašit. Moji rodiče byli od mých pěti let
rozvedení. Maminka, která se o mě a moji mladší sestru starala sama, by jistě
bývala do kostela chodila, protože z dětství byla zvyklá chodit se svým
tatínkem v Brně do Červeného kostela. Ale v 70. letech chodit do kostela
znamenalo, vystavit sebe a svoje děti těžko předvídatelným nepříjemnostem
ze strany zaměstnavatele a učitelů. Měla svých starostí dost a nechtěla si
přidělávat ještě další. Tak jsem do kostela nechodila a z Bible nic neznala. To
se změnilo v mých 13 letech. Asi když maminka viděla mou pubertu, řekla si,
že by mě měla vychovávat také nějaká vyšší moc. K nám domů začal chodit
evangelický farář Milan Mrázek z Husovic. Měl na Lesné víc dětí z
evangelických rodin, připravoval nás ke konfirmaci. Já jsem se tomu snažila
vzdorovat, protože jsem si myslela, že Bůh není a víra je blbost. A taky jsem
měla strach, že když ho v našem dvanácti patrovém paneláku někdo uvidí, tak
se mi budou děcka ve škole posmívat. Od něho jsem slyšela vyprávět první
příběhy a podobenství z Bible, docela mě to zaujalo. Taky jsme začaly chodit
skoro každou neděli do kostela. V době dospívání bývá člověk často zapálen
pro ideály a dospělým vyčítá, že žijí jen všedními starostmi a velké ideály jako
pravda, svoboda a spravedlnost jdou stranou. O to více v totalitním státě.
Hlavně z písniček, které se zpívaly na schůzkách evangelické mládeže, jsem
cítila, že tady o ty ideály jde. Ale kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu farářkou,
tak to by mě pobavil. V páté třídě jsem chtěla být cirkusovou hvězdou, a
později jsem chtěla, jako James Herriot, léčit zvířata. Moje vysněná škola byla
zemědělská. Vystudovala jsem střední veterinu v Kroměříži a 10 let (1983 1993) dělala veterinární kontrolu na porážce na jatkách v Jeseníku - zástěra,
gumáky, nůž, pajšle, střeva a řezníci se svým: „Veterinářky, běžte do pr….“
Marně jsem čekala, až se uvolní místo na jedné ze dvou veterinárních
ošetřoven na okrese Šumperk. Tehdy docela brzo jsem začala přemýšlet, co
bych tak dělala jiného. Jako svobodná jsem měla v Jeseníku dost času.
Chodila jsem hodně do sboru, taky bydlela v podnájmu na naší a husitské
faře. Bez zázemí evangelického sboru a křesťanských přátel, jen se psy, které
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jsem chovala a s krásnou přírodou, kvůli které jsem se také do Jeseníku z
Brna odstěhovala, bych tam asi 10 let nevydržela.
 Jak dlouhá byla cesta k ustanovení farářkou v Silůvkách?
V roce 1992 jsem začala při práci na jatkách dálkově studovat evangelickou
teologii v Praze na Karlově universitě. Studovala jsem 11 let a při tom se nám
rodily naše děti. Někdy se mi na teologické knihy špatně soustředilo, když
jsem slyšela, jak děti v jiné části domu volají: „Já chci za mámou!“ Když jsem
někdy uvažovala, že studium vzdám, tak mi Petr důrazně řekl: „To se opovaž!“
Díky tomu, že často děti hlídal a všelijak mi pomáhal, se mi podařilo školu
dodělat. Po promoci jsem byla ještě tři roky v domácnosti, děti byly ještě malé.
J. A. Komenský v Informatoriu školy mateřské říká, že škola mateřská má trvat
do šesti let. Školou mateřskou myslí domov, především mámu, ale
samozřejmě taky tátu, sourozence, širší rodinu. S dětmi jsem byla doma
celkem 13 let a byly to moc krásné roky. Paradox dnešní doby je, že si žijeme
materiálně nejlépe, jak si tu kdy člověk žil, a jako bychom si nemohly dovolit
ten luxus, být doma se svými dětmi, dokud jsou malé.
Pak jsem absolvovala ještě povinnou roční praxi u faráře Štěpána Hájka v
Brně – Husovicích. Pak si mě od října 2007 sbor v Silůvkách zvolil za farářku
na 10 let.
 Co všechno práce farářky obnáší?
Jak stručně odpovědět? Farář sice žije ve skleněném domě, jak se říká, ale
mnoho jeho práce není vidět. Četba, snaha být informována, co se týče
teologie, ale i politického a společenského života, rozhovory, přípravy a
administrativa, to zabere hodně času. Fara a kostel je v Silůvkách, ale obvod
našeho sboru je docela velký, nějakých 40 vesnic kolem a města Ivančice,
Rosice, Oslavany, Zbýšov, Zastávka. Být všude tam farářkou tak, jak jsem v
Silůvkách, to asi nejde. Vymýšlím způsoby, jak to naplnit aspoň částečně.
 Co si kladeš za cíle ve svém úřadu farářky?
No to asi všichni v Silůvkách nějak tuší, ne? Cíl je jediný: kázat evangelium
všemu stvoření:) slovy i celým způsobem života. Zvěstovat radostnou zprávu:
Bůh v Ježíši Kristu přišel mezi nás, aby nám ukázal, co je dobrý život v tom
nejhlubším slova smyslu a nejširším ohledu. Sám, bez společenství Božího
lidu a bez znalosti Bible, se k tomu člověk ale jen těžko dobere. Že několik
generací už z Bible nic nezná, to je veliká škoda nás všech, protože to
znamená být odstřihnut od naprosto jedinečného zdroje
etického a kulturního. Na Bibli pracovala zhruba tisíc let
myšlenková elita té které doby. Jsou to texty maximálně
promyšlené a promodlené. Odložit tuto knihu znamená
úpadek společnosti ke konzumu a sobectví třeba
rodinnému nebo státnímu, taky vnitřní vyprahlost a
nenacházení smyslu života. Takže si kladu za cíl, aby
kostel v Silůvkách byl místem atraktivním a přitažlivým,
kde se srozumitelně a dobře svědčí o Bohu, neboť
věřím, že to pomáhá pravé lidskosti v nás všech.
9
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 VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ
Kostelní zvony (kromě umíráčku) znějí vždy radostně, protože oznamují
radostné události: zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají nový rok.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme věci smutné: Pán Ježíš byl zrazen a zajat.
Na Velký pátek ještě smutnější: byl za nás mučen, ukřižován a pohřben. V
hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto 3 dny nezvoní zvony,
ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Toto nařízení vydal papež,
proto se lidově říká, že zvony uletěly do Říma. Ani v kostele nezvoní
ministranti malými zvonky, ale místo nich používají takzvané klepače. Zvon
zaznívá z věže a je slyšet po celé obci. Hrkačky dělají velký rámus, ale není je
tolik slyšet, proto se s nimi obchází všechny domy. Hrkání začíná na Zelený
čtvrtek večer po bohoslužbách a končí v na Bílou sobotu večer před
bohoslužbami. Hrká se ráno, v poledne a večer a na Velký pátek ještě ve tři
hodiny odpoledne. Ke všem zvykům se připletou i pověry. Byli lidé, kteří se
domnívali, že když zjara udělají velký rámus na polích, budou mít na celý rok
pokoj od hlodavců. Proto se kdysi hrkalo a řehtalo o sto šest. Je pravda, že
hlodavci před hrkači sice okamžitě utekli, ale brzy se spokojeně vrátili. Dnes
bývá křesťanský význam tohoto zvyku odmítán. Mnozí jej berou jen jako
příležitost k pořádnému rámusu. Při nejlepším řeknou, že jdou vítat jaro.
V každém případě je to krásný lidový zvyk. Uchovávejte jej a předávejte
dalším generacím.
Proto chlapci nezapomínejte. Velikonoce nejsou jen pondělní pomlázka, ale
patří k nim i hrkání. Zatímco minulý rok v pondělí vás chodilo docela hodně, při
hrkání to bylo slabší. Nedopusťte, aby tato krásná tradice u nás v Silůvkách
zanikla.
Jan Rybníček

Foto z roku 2009
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 ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU
Ve středu 27. ledna 2016 proběhl zápis předškolních dětí do 1. ročníku pro
školní rok 2016/17. Celkem přišlo v doprovodu rodičů i sourozenců 11 dětí,
z toho 2 požádaly o odklad školní docházky.
Děti při plnění různých úkolů dokázaly svými znalostmi a dovednostmi, že jsou
připravené na vstup do školy. Určovaly geometrické tvary a barvy, skládaly
podle předlohy, hledaly rozdíly, určovaly počty, skládaly příběh a povídaly o
něm, obkreslovaly jednoduché tvary písmen a na závěr přednesly buď
básničku, nebo zazpívaly písničku.
Jejich snaha byla náležitě odměněna drobnými dárečky, upomínkovým listem
a myškou, kterou jim vyrobili žáci 1. a 2. ročníku.
Všem přejeme, aby jim ten poslední půlrok ve školce pěkně uběhl, naplno si
ho užily a v září se na ně budeme těšit ve školních lavicích.
na fotkách někteří budoucí prvňáčci
David Imramovský

Matěj Chalupa

Julie Rosí

11

Informační list obce Silůvky, č. 1 (85) – jaro 2016

 ZÁSAHY A ČINNOST OBECNÍ HASIČSKÉ JEDNOTKY
JSDH SILŮVKY V ROCE 2015
20. 3. 2015 Požár rodinného domu v ulici Pod Lipami. Doposud největší požár
za mého působení v zásahové jednotce. Likvidaci požáru se zúčastnilo 6
sborů: Ivančice, Rosice, Brno-Lískovec, Brno-Lidická, Ořechov a Silůvky.
Podařilo se uchránit v řadové zástavbě oba vedlejší rodinné domy. Všem, kdo
se zúčastnili ještě jednou velké díky nejen za hašení, ale i za následovné
úklidové a likvidační práce.
22. 8. 2015 JSDH Silůvky se zúčastnila v Nové Vsi u Oslavan soutěže
zásahových jednotek v disciplínách, které souvisí s činnosti jednotek. Ze 4
družstev jsme byli na 2. místě.
10. 10 .-17. 10. 2015 Jednotka provedla revizi hydrantové sítě v celé obci
Silůvky. Každý hydrant jsme otevřeli, nasadili nástavec, pustili vodu a označili
jsme reflexní barvou. Byly zkontrolovány vizuálně i všechny 3 požární nádrže.
29. 10. - 30. 10. 2015 Do jednotky byli přijati dva noví členové: Jan Ondrášek
a Jakub Toman. Oba dva úspěšně absolvovali školení strojníků v Tišnově.
14. 11. 2015 Předání nového zásahového vozidla Opel Movano. Obec Silůvky
získala pro JSDH dotaci z kraje ve výši 500 000,-Kč, obec přidala 300 000,-Kč
a mohlo být zakoupeno
nové auto. Ještě budou
potřeba nějaké finance na
vybavení
vozidla,
má
představa nádrž na vodu o
obsahu 1m3+vysokotlaké
čerpadlo, regál do vozidla,
pochůzná
rampa
na
střechu atd. Za nové
vozidlo obci děkujeme,
bude sloužit Vám všem.
Staré hasičské vozidlo
přenechala
obec
za
symbolickou cenu místnímu Sboru dobrovolných hasičů k dalšímu využití.
29. 11. 2015 v neděli byla jednotka povolána starostou obce na pomoc při
likvidaci stanů po jarmarku z důvodů vydané výstrahy na silný vítr. Stany se
podařilo sklidit v pořádku a bez újmy.
5. 12. 2015 Od ledna 2016 budeme disponovat dvěma kusy dýchací techniky,
získanou z Ořechova a dvěma kusy vysílaček. Zúčastnili jsme se prvního
seznámení s tímto zařízením v Ořechově. V lednu nás čeká vyšetření na
spirometru a polygon v Tišnově.
18. 12. 2015 byl vyhlášen poplach záchrana osob z hloubky. Za místním
obchodem potravin došlo k nešťastné události, kdy prodavačka spadla do
studny, hloubka cca 6m. Naše jednotka pomáhala na místě a vyproštění ze
studny provedli profesionálně hasiči z Ivančic. Zraněná osoba byla předána
záchranné službě.
Radim Kominacký, velitel JSDH
12

Informační list obce Silůvky, č. 1 (85) – jaro 2016

 NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU
Chodci jsou povinni v šeru, mlze či ve tmě mimo obec používat na oděvu
reflexní prvky. ( např. reflexní pásek na rukáv, bunda s reflexními nášivkami )
Užitím takového oděvního prvku dojde k významnému zviditelnění chodce,
přičemž tím automaticky dochází k větší bezpečnosti pro všechny účastníky
silničního provozu. Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního
oděvního doplňku (nejde tedy o povinnost nosit reflexní vestu jako takovou).
Cenové náklady pořízení těchto prvků se pohybují v řádu desítek korun.
Určitě nebude na škodu používat tyto reflexní prvky i v obci. Baterka se mezi
reflexní prvky nepočítá.

 ZMĚNY V ROCE 2016 U OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A PASŮ
Od ledna začnou obecní úřady vydávat seniorům občanské průkazy s
prodlouženou platností. Dosavadní platnost je deset let bez ohledu na věk.
Nově budou mít občanky pro lidi nad 70 let věku platnost 35 let.
Novinkou je také to, že lidé mohou požádat o cestovní pas na kterémkoliv
úřadu s rozšířenou působností a tam si jej také vyzvednout. U občanských
průkazů to platí již delší dobu. Doposud mohli žádat a dostat pas pouze tam,
kde mají trvalé bydliště. Lidé si navíc budou moci pasy i občanské průkazy
vyzvednout i na jiném úřadu, který uvedou v žádosti. Za takovou službu si ale
připlatí stokorunu.
Další změnou je výrazné zdražení pasů vydávaných na přání žadatele
expresně. Expresní pasy budou výhradně se strojově čitelnými biometrickými
údaji a nebudou mít omezenou půlroční platnost jako nyní. Cestovní doklady
bez biometrických údajů se nebudou vydávat vůbec, kvůli jejich malému
zabezpečení. Lidé nově zaplatí za expresní pas 4 000 korun místo
dosavadních 1 500 korun. Děti do 15 let budou mít „rychlý“ pas za 2 000 korun
místo současné tisícikoruny. Vydání těchto dokladů potrvá nejvýše šest
pracovních dní, dosud na to úřady měly 15 dní. Základní cena pasu, pro jehož
vydání je měsíční lhůta, zůstane na 600 korunách. Změny přinese novela
souboru příslušných zákonů.
Předloha zavede také poplatek 200 korun za vydání nového občanského
průkazu kvůli zápisu titulu nebo vědecké hodnosti, případně z jiných osobních
důvodů. Trvalé bydliště se stane volitelným údajem od roku 2017.
 STATISTIKA POČTU OBYVATEL
K 1. 1. 2015 žilo v Silůvkách 778 obyvatel .Pro zajímavost uvádíme i další
údaje. V roce 2015 se přihlásilo k trvalému pobytu 14 občanů. Odhlásilo se 9
občanů. Narodilo se 8 dětí. Zemřelo 10 občanů. Sňatků v roce 2015 bylo 6 .
K 1. 1. 2016 měly Silůvky 781 obyvatel. Poslední vydané číslo popisné: 286.
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 FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2015
Oznamujeme občanům, že faktury za vodné a stočné za rok 2015 je možno na
Obecním úřadě v letošním roce zaplatit podle jednotlivých ulic a to
následovně:
Ve středu 23. března v době 10.00-19.00 hod: Anenská, Kopaninky, Na
Nivách, Pod Lipami, Samota, Úvoz
Ve středu 30. března v době 10.00-19.00 hod: Nádražní, Na Rybníkách,
Na Vývozech, Prachatičky, Sokolská, Trávníky
Faktury je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce dle dispozic na
faktuře, variabilní symbol je číslo faktury.

 POPLATKY NA ROK 2016
Oznamujeme občanům, že poplatky se budou na Obecním úřadě v letošním
roce vybírat:
Ve středu 18. května v době 9.00-19.00 hod.
Poplatky jsou následující:
 za likvidaci komunálního odpadu - 550 Kč za osobu trvale hlášenou v
obci/rok
 za likvidaci komunálního odpadu - 550 Kč za rekreační objekt nebo rodinný
dům nebo byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok
 za psa - 50 Kč za prvního psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok
 za umístění reklamy - 200 Kč/rok
Poplatky je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce Silůvky č.
2053697349/0800. Variabilní symboly budou:
 pro platby za likvidaci komunálního odpadu bude ve tvaru 1340+číslo
popisné domu
 pro platby ze psů bude 1341+č. popisné domu
 pro platby reklam 1343+ č. popisné domu.
(Příklad – odpad za 3 osoby a jednoho psa v rodinném domě 39 bude
uhrazen na účet obce Silůvky následovně: Kč 1.650 variabilní symbol 134039
a Kč 50 variabilní symbol 134139).
VŠECHNY PLATBY (VODNÉ, STOČNÉ I POPLATKY) JE MOŽNÉ
ZAPLATIT V JEDNOM Z UVEDENÝCH TERMÍNŮ SPOLEČNĚ.
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel: 547 225 127 nebo pište na mail:
obec.siluvky@siluvky.cz.
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 TŘÍDÍME ODPAD !
Vzhledem k narůstajícímu zájmu občanů třídit odpad, je od konce ledna v obci
rozmístěno 10 nových kontejnerů na papír a plast. Celkově je k dispozici na 9
sběrných místech 10 kontejnerů na papír, 15 kontejnerů na plast a 8 sběrných
nádob na sklo (bílé a barevné). U ČOV bude připravený kontejner na
bioodpad, o termínu jeho umístění budete informováni prostřednictvím
internetových stránek obce a v rozhlase. Sběrný dvůr, kde je možno odvést
velkoobjemový odpad, stavební suť, železo, dřevo je v zimních měsících
otevřen jednou za 14 dnů a od dubna jednou týdně.
Pro zajímavost jsme v Silůvkách vytřídili v roce 2015 následující množství
odpadu: 7,58 t papíru a lepenky, 5,25 t plastů, 7,1 t skla. Z vytříděného papíru,
plastů a skla se do rozpočtu obce vrátila z Eko-komu nemalá částka 47 647
Kč. Občané v roce 2015 vyprodukovali necelých 111,63 t směsného
komunálního odpadu (popelnice), 189,93 t cihel a stavební suťi, 54,46 t
velkoobjemového odpadu, 69,2 t bioodpadu a necelou 1 t nebezpečného
odpadu. Náklady na svoz všech odpadů v roce 2015 byly 647,30
Kč/osoba/rok. Místním poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 550 Kč/
osoba/rok. Z toho vyplývá, že z obecního rozpočtu doplácíme 97,30 Kč za
osobu.
Nebudu sem psát žádné srdceryvné a ohromující dílo o tom, jak třídění
odpadu pomáhá přírodě, atd., nemá to význam a je to několikráte omílané
klišé. Podívejte se na čísla, která jsou uvedena ve článku, kolik odpadu
vyprodukuje jedna malá obec kousek od Brna. V roce 2015 se nám podařilo
vytřídit bezmála 20 tun plastů, skla a papíru, které najdou uplatnění a neskončí
někde na skládce. Kdo netřídíte, nehledejte výmluvy a raději se přidejte k nám
„třídičům“, kterým není líno zajít s plastem nebo papírem ke kontejneru.
Sběrný dvůr je místo, kam mohou občané uskladnit velkoobjemový odpad,
suť, dřevo, železo a další neskladné věci. Mnozí z nás si ho bohužel pletou
s popelnicí! Takto vypadá bezohledně zaplněný kontejner odpadem, který do
něj nepatří (fotka vlevo). Tento sobotní
uklízecí amok stojí obec Silůvky od 2500 –
3000 Kč v závislosti na váze kontejneru.
Tímto apelujeme na občany Silůvek, aby
před návštěvou sběrného dvora vytřídili
papír, plasty, sklo a vhodili je do kontejnerů
do toho určených. Drobné věci, které se
Vám nevejdou do popelnice, dejte do
igelitových pytlů a můžete je v den svozu
komunálního odpadu položit vedle nich.
Popeláři je vyvezou. Fotka vpravo je ten
stejný kontejner po vytřídění a poslední
fotka je vytříděný odpad (plast, papír,
železo, suť).
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Při odpadovém hospodaření používejte selský
rozum a nejezděte do sběrného dvora s každou
hloupostí jenom proto, abyste si mohli odepsat další splněný úkol ze seznamu
sobotních povinností.
Jiří Sedláček
 INFO – KONTEJNERY, PAPÍR, NEBEZPEČNÝ ODPAD….
Od letošního dubna bude opět přistaven u čističky kontejner na bioodpad.
Kontejnery u ČOV budou otevřeny 2. dubna 2016 od 10 - 11 hodin a poté
již každou sobotu od 9 do 11 hodin.
Kontejner na starý papír přistaven na školním dvoře ve dnech 4. 4. – 13 .4.
2016
V sobotu 23. dubna 2016 od 9 - 11 h u autobusové zastávky proběhne svoz
nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení.
Firma AVE komunální služby a.s., která sváží z naší obce komunální odpad,
oznamuje, že pravidelný svoz odpadu proběhne na velikonoční pondělí dne
28.3.2016, i když je tento den svátek.
ZŠ a MŠ sbírá víčka pro Jakuba Smejkala a jeho sestru. Získané peníze
použije jejich maminka na rehabilitace a pomůcky, které děti potřebuji.
Prosíme Vás také o pomoc. Víčka z PET lahví můžete nosit do školy.
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 TÁBOR NA YUKONU SE SOKOLÍKEM
… náhle se zastavil, odložil těžký batoh na velký kámen, který tu ležel už tisíce
let a pravil: ,,Tady to půjde Steve, zde se utáboříme.“ Nelenil jsem ani minutu
a začal sbírat dříví na oheň.
Chladnou ranní mlhou nad obloukovitým údolím, které tu vytvořilo slepé
rameno řeky Yukon, začaly pomalu prosvítat první paprsky slunce
vystupujícího nad vrcholky hor. Mezi mnou a sluncem rozvážným krokem
spoza kopce vystoupil muž. Podle siluety jsem v něm poznal Jacka. Zastavil
se na kopci, stál hrdě s jednou nohou na kameni a rukama založenýma na
prsou. Dlouho se rozhlížel po řece, než se zhluboka nadechnul a spustil: ,,Zde
zůstanu po zbytek života, ať
už zlato najdu nebo ne,
nikdy jsem během svých
čtyřiceti let neviděl kus
světa jako je tento.“ A měl
pravdu. Řeka se klikatila
ještě dobrý kilometr mezi
zalesněnými kopci, kde se
náhle vlila do obrovského
blankytně modrého jezera,
kouzlo tomu místu dodávaly
ostré štíty hor zasněžené
zbytky sněhu, které jsme
měli tou dobou v zádech ...
… jak sám úryvek napovídá, téma letošního tábora se bude odehrávat v
rozlehlých kopcích kanadsko americké hranice. Právě v počátcích minulého
století tam vypukla zlatá horečka, která přinesla nesmírné bohatství těm
nejodvážnějším dobrodruhům. Sokolíci však nepojedou až do Ameriky, nýbrž
na Vysočinu a řekou Yukon se jim stane řeka Oslava.
Pokud znáte Sokolík Silůvky, tak jistě víte, že je to skautský oddíl a léty
prověřená kvalita s dlouhou historií a jakmile vaše dítě jednou pojede se
Sokolíkem na tábor určitě už nebude chtít jet jinam.
Pokud Sokolík neznáte nevadí, o naší činnosti se můžete informovat na našich
webových stránkách sokolik.siluvky.cz, popřípadě u některého z vedoucích
Marek Kopal
728530693
(marekopal@seznam.cz)
Ondřej Elsner
773497728
(elsnerondrej@gmail.com)
Termíny tábora:
7. - 23. 7. 2016 (5. - 9. třída)
9. - 23. 7. 2016 (1. - 4. třída)
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• UNIHOKEJ
Po loňském obnoveném turnaji v unihokeji, jsme se rozhodli uspořádat další
ročník. Na začátku jsme měli obavy, že účast nebude velká stejně jako v
loňském roce, kdy se turnaje zúčastnilo pouze 6 družstev. Výsledek nás však
mile překvapil, když se do turnaje přihlásilo 8 družstev, z toho 3 v kategorii
žáci a 5 v kategorii muži.
Výsledky turnaje: Kategorie žáci:
Kozdoňci
FK Chánov
Maty – tým
Nejlepším střelcem se stal Tomáš
Rohovský z týmu Kozdoňci, vstřelil 21
gólů ve 4 utkáních.
Kategorie muži:
Durmani
Pašátka
Lamma tým
Koniklecové
Krtečkovy bublinky
Nejlepším střelcem se stal Pavel Záděra z týmu Durmani, vstřelil 13 gólů ve 4
utkáních.
Pokud budeme nadále pokračovat v
rostoucím trendu, doufám že se za několik
let z turnaje v unihokeji stane v Silůvkách
akce podobně veliká jako zimní stopa.
Marek Kopal

 BESEDA KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
Obecní knihovna v Ořechově vás zve na besedu: Karel Havlíček Borovský básník, spisovatel a novinář evropského významu.
Besedou chceme nejen připomenout 160 let od jeho úmrtí, ale zejména ocenit
jeho mimořádný podíl na národním uvědomění Čechů a Moravanů
v rakouském mocnářství.
Ukázky z jeho rozsáhlého díla připravili členové ořechovského Divadla u stolu.
Beseda se uskuteční v sále Kulturního centra v Ořechově, v úterý 12.
dubna 2016 v 18,00 hodin.
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 JE ZDE PŘÍTOMEN HLINÍK?
S potěšením
musím
konstatovat,
že
se
neodstěhoval do Humpolce, ale soustřeďujete jej
do popelnice, která je umístěna u evangelického
kostela už jeden a půl roku. Za to bych chtěl všem
dárcům moc poděkovat. Za tu dobu se podařilo
sebrat
téměř 100 kg hliníku. Po připevnění
magnetu se do popelnice také dostává mnohem
méně železných příměsí. Pokud by někteří dárci
přestali nosit obaly od léků a lesklé plastové fólie,
udělali by nám třídičům velkou radost. Obsah
popelnice je již z 90% hliníkový a to považujeme
za velký úspěch.
Petr Matuška

 CHYSTANÉ AKCE
31. 3. 2016 Tvorba z ovčího rouna
16. 4. 2016 – Ukliďme česko – pořádá OÚ Silůvky + skautský oddíl Sokolík.
23. 4. Svatojiřská vycházka na Karlov a do vinařství u Plačků do Mor. Bránic
12. 5. Besídka ke Dni matek v Orlovně v 16.00 hodin.
14.5 Divadelní představení v sokolovně „Krakonošské pohádky po silůvsku II“
19. 5. Zápis do MŠ pro šk.r. 2016/17 (více na www.zsamssiluvky.cz)
27. a 28. 5. 2016 Sbírka Diakonie Broumov – ošacení, obuv, hračky atd.
28. 5. Vítání malých občánků
28. 5. Silůvské moto kolečko ve 13.00 sraz motorek na návsi
29. 5. Atletický čtyřboj (oslava Dne dětí) - hřiště Pod Lipami
11. 6. Zájezd Litovelské Pomoraví - pořádá Sokol
16. 6. Pohádkový les – ZŠ a MŠ Silůvky v okolí Silůvek
12.6 Hasičské závody na hřišti Pod Lipami
18. 6. Přátelské fotbalové utkání na hřišti Pod Lipami
25. 6. Letní noc za sokolovnou – hasičská zábava

Krásné prožití Velikonočních svátků
a pohodu do jarního období
Vám všem občanům přeje
Obecní úřad a zastupitelstvo OBCE SILŮVKY
Vydává Obec Silůvky – zdarma pro občany obce.
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46
tel.: 547 225 127, 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. 2016.
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