 SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 28.5.2016
Vítání občánků proběhlo v sobotu 28. května 2016 od 10.00 hod. v 1. patře
Obecního úřadu. Starosta obce Zdeněk Prax přivítal do života obce 9 děti za
účasti rodičů, prarodičů a rodinných příslušníků. Na začátku, jako doprovodný
program této slavnostní chvíle předvedly krátké vystoupení děti z naší školy
za doprovodu paní ředitelky Mgr. Petry Strádalové.
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 TVOŘENÍ Z KERAMICKÉ HLÍNY
Pro velký zájem pořádala 10. března 2016 obec Silůvky v zasedací místnosti
v 1. patře ještě jednou dílničku pro malé i velké, kde ženy a dívky vytvořily
krásné výrobky z keramické hlíny. Vedla opět paní Salneková z Ořechova.
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 TVORBA Z OVČÍ VLNY
Ve čtvrtek 31. března 2016 jsme v zasedací místnosti OÚ pod vedením paní
Uhřičkové vyráběly různé výrobky z ovčí vlny. Práce je to velmi zajímavá a
dobře se u ní odreagujete. Těšíme se někdy na další setkání.

3
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 JARNÍ DÍLNIČKA VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 17. 3. 2016 se uskutečnila ve škole již tradiční jarní dílnička dětí
s rodiči. Letošní rok měly děti na výběr ze tří výrobků. Mohly si vyrobit
postavičku (piliňáčka), nebo si hliněnými barvami ozdobit květináč a nakonec
sypáním barevných písků vybarvit obrázek. Účast byla úžasná a všichni se tak
zabrali do práce, že ani nevnímali čas. Chceme poděkovat paní Uhříčkové
(Silůvky), Vítové (Kratochvilka) a Bernasové (Brno), které byly ochotné za
dětmi přijít, strávit s nimi odpoledne a pomoci jim vyrobit krásné a zajímavé
výrobky

 VYNÁŠENÍ MORENY
V první jarní den skončila vláda Paní Zimy a děti se s ní rozloučily a
vyprovodily ji ze vsi, kde ji spálily. Veselými básničkami a písničkami přivítali
Jaro.

4
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 CHCEME SE POCHLUBIT
V úterý 12. 4. 2016 se v Radosticích uskutečnil již druhý ročník recitační
soutěže, které se účastnili žáci ZŠ Silůvky, ZŠ Prštice a ZŠ Radostice.
Každá škola vyslala dva žáky za jednotlivý ročník. Máme obrovskou radost
a jsme pyšní na naše žáky, jelikož v kategorii 1.tř. byla udělena dvě první
místa a ta obsadili Hana Rohovská a Matěj Kluka a v kategorii 2.tř. obsadil
první místo Jan Panáč. Všem třem velmi gratulujeme a děkujeme jim za
skvělou reprezentaci naší školy!

 DEN DĚTÍ VE ŠKOLE
1.6. se slaví Den dětí a i my jsme chtěli našim dětem popřát k jejich svátků vše
nejlepší a dát jim dárek. Přivedli jsme je na školní hřiště, posadili a nechali
v napětí. Za chviličku se najednou objevil klaun Čiko, který je hned od začátku
bavil s velkým nasazením. Přišel mu také na pomoc medvěd Bubu. Děti
hodinu a půl tancovaly, soutěžily a smály se. Za své snažení byli všichni
odměněni drobnostmi v podobě balonků, časopisů apod. To, že se dětem
Čikovo dovádění a bláznění líbilo, nás přesvědčily svými úsměvy a radostí
na tvářích. A o to nám šlo.

5

Informační list obce Silůvky, č. 2 (86) – léto 2016

 MÁ VLAST V SRDCI EVROPY

V sobotu 21. května 2016 se
v prostorách Královské a knížecí
akropole na pražském Vyšehradě
uskutečnilo slavnostní setkání
krajů spojené se zahájením
národní putovní výstavy „Má vlast
– Cestami proměn“.
V rámci této akce proběhlo
i slavnostní
vyhlášení
vítězů
7. ročníku soutěže „Má vlast
v srdci Evropy – Poznej ji a
chraň“, pořádané Památkovou
komorou České republiky.
Za 1. místo v oblasti Kulturní
dědictví a podpora tradic zde byla
oceněna publikace autorů Petry
Strádalové a Radka Neužila –
Škola v Silůvkách, dějiny školství
v obci
od
roku
1783
do
současnosti. Tato publikace vyšla
loni v červnu jako X. svazek edice
Silůvky včera a dnes.
Radek Neužil

Spoluautor publikace Radek Neužil
krátce po slavnostním vyhlášení
s prezidentem Památkové komory ČR
Doc. Václavem Liškou
a kardiochirurgem Prof. Janem Pirkem.

V současnosti zbývá několik posledních kusů této publikace.
Pokud ji ještě nemáte, dlouho neváhejte!
6
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 AKCE UKLIĎME ČESKO
Akce "Uklidíme Česko" v Silůvkách a okolí v sobotu 16. 4. 2016 byla velmi
přínosná a děkujeme všem, kdo se zúčastnili a pomohli s úklidem odpadů
okolo obce. Jedna skupina dobrovolníků se věnovala úklidu odpadků v okolí
vlakového nádraží v Silůvkách, kolem cesty na Hlínu a nakonec se pustili do
odstranění části historické černé skládky v "Kanálské zmole" u chatové osady
Žáček. Další dvě skupiny se věnovaly vysbírání a úklidu odpadků okolo
hlavních silnic směrem na Ořechov, Prštice, na Moravské Bránice a Mělčany.
Také zlikvidovali další černou skládku pod el. vedením směrem k Salaši.
Celkem všechny skupiny sesbíraly 5 plných aut odpadů, kterým byl naplněn
veliký kontejner ve sběrném dvoře.
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 UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V pátek 22. 4. 2016 se u příležitosti 71 let od ukončení II. světové války
zastavila u pomníku padlých kolona historických vozidel. Vojáci v dobových
uniformách a starosta obce Zdeněk Prax poslechem Československé a
dobové Sovětské hymny, položením věnců a slavnostní salvou uctili památku
obětí války.

 SVATOJIŘSKÁ VYCHÁZKA
Slíbená vycházka na statek Ondrůjových na Karlově se uskutečnila jako
"Svatojířská" v sobotu dne 23.4.2016. Sraz byl v 9.00hodin v parku u cesty k
ČOV. Trasa vedla po hranicích katastru lesem zvaným Babí Hora se
zastávkami u pohanského obětiště, u starých borovic nahoře nad Babí horou.
Po návštěvě a prohlídce statku na Karlově jsme prošli přes vinohrady do
Moravských Bránic k vinařství u Plačků na košt vína a občerstvení. Koštovalo
se cca 8 vzorků a prohlédli jsme si provoz vinařství. Zpět do Silůvek jsme jeli
vlakem.

8
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 VÝSTAVA O NAŠÍ TRATI V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
V úterý 19. dubna se starosta obce Zdeněk Prax, někteří členové
zastupitelstva a další zúčastnili vernisáže výstavy k výročí naší trati
v Moravském Krumlově. Na výstavě jsou mimo jiné vystaveny i originály
obrazů Jiřího Zoufalého, použité v silůvských kalendářích. Vyšla také
výborná publikace s množstvím zajímavých fotek a textů.

9

Informační list obce Silůvky, č. 2 (86) – léto 2016

 NOVÁ BRÁNA DO AREÁLU BÝVALÉHO JZD
Nová posuvná brána do areálu bývalého JZD už funguje. Areál tak bude lépe
zabezpečen oproti nezvaným a neoprávněným návštěvníkům. Hlavně v
odpoledních hodinách, v noci a o víkendu.

 HASIČSKÉ CVIČENÍ JSDH SILŮVKY
V pátek 22. 4. 2016 před 18.00 hodinou byl velitelem JSDH vyhlášen cvičný
poplach, který prověřil perfektní připravenost a akceschopnost obecní jednotky
JDSH. Cvičení proběhlo v bývalém areálu JZD a simuloval se požár a
záchrana osob v dílnách Traktorservisu.
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 DIVADLELNÍ PŘEDSTAVENÍ KRAKONOŠSKÉ POHÁDKY II
Více než dvě desítky večerních zkoušek absolvovali amatérští herci, aby už
podruhé pobavili krakonošskými pohádkami jak diváky domácí , tak
návštěvníky z okolí. Do představení konané 14. 5. opět zasadili známé
příběhy z podhůří Krkonoš do místních poměrů. A tak Krakonoš (Zdeněk Prax)
přikazoval Trautenberkovi (Jan Hlavoň) vystrojit Kubovi (Jaromír Fráňa) a Anči
(Broňa Fráňová) takovou svatbu, o které „se bude vyprávět nejen v celých
Silůvkách, ale také na Hlíně na rozhledně a v Pršticích až na zámku!"
Chamtivý Trautenberk zase posílal Anče, Kubu a hajného (Petr Capyk) „na
jarmark do Ivančic a do Kounic." Pohádkami diváky provázela vypravěčka Eva
Vejmolová. V představení zazněl zvon silůvské zvoničky nebo místní nádražní
rozhlas. A aby toho nebylo málo, v závěrečné epizodě Trautenberka dokonce
oženili. S kým? No přece za... ne ne, neprozradíme nic. Kdo si nechal
představení
ujít
a
je
zvědavý, DVD
s
nahrávkou
divadla
je
možné koupit
u pana Jana
Rybníčka.
Představení
zhlédlo na 350
dětí
i
dospělých,
kterým
po
divadle ještě
dlouho
do
večera
hrál
Akustický
kurník Pavla Kohúta.

Bohdana Jarošová
11
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 BESÍDKA KE DNI MATEK
Ve čtvrtek 19. května 2016 se konala v sále Orlovny besídka ke Dni matek. Na
krásné vystoupení dětí se přišly podívat nejen maminky a babičky, ale i další
rodinní příslušníci. Sál byl zcela plný ! Každá žena byla přivítána květinou a
bylo připraveno i malé občerstvení. Velké poděkování patří paní ředitelce Mgr.
Petře Strádalové a učitelkám naší školy za nácvik této besídky.

12
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 PARNÍ VLAK JEL PŘES SILŮVKY
V sobotu 30. 4. 2016 se naskytla pro milovníky vláčků, děti i pamětníky
nevšední podívaná. Přes Silůvky jel výletní parní vlak Pálavský okruh.
Soupravu táhla rychlíková parní lokomotiva Albatros (498.104) vyrobená v
roce 1954, dále byla složena z historických vozů tzv. Rybáků a dobového
bufetového vozu. Na postrku byla historická dieselelektrická lokomotiva
Bardotka (T 478.1001)

 HASIČSKÉ ZÁVODY NA HŘIŠTI POD LIPAMI
Dne 21.5.2016 se na hřišti Pod lipami konal již 6.ročník o Pohár starosty obce
Silůvky a Putovní pohár SDH Silůvky. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev
mladších a 8 družstev starších žáků. První disciplína byla štafeta na 4x60m a
druhá disciplína požární útok. Součet obou časů určil vítěze.
Mladším žákům utekla „bedna“ o 0,28s, ale to je sport. Dobře ví, kde byly
chyby. Starší žáci si zaslouží obrovský dík, protože po 1 tréninku vybojovali
nádherné 3.místo. Jakub Škorpík a Petr Thiel, tímto sportem nepolíbení, šli do
toho s holkami, které již běhají několik let a vyšlo to. Super ! Chci poděkovat
všem pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě, během závodů i při úklidu.
dále Dík patří OÚ
Silůvky za podporu a
také všem rodinným
příslušníkům
soutěžících dětí, kteří
výborně fandili.
Jaromír Fráňa
vedoucí mládeže SDH
Silůvky
13
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 SILŮVSKÉ MOTOKOLEČKO
Dne 28. 5. 2016 se uskutečnil v naší obci sraz motocyklů všech značek a
kubatur. Akce se konala za krásného počasí a účasti 77 strojů z blízkého i
vzdáleného okolí. Ti nejvzdálenější byli např. z Prahy, okresu Mělník,
Náchoda, Zlína i Kyjova. Poděkování za podporu při organizaci akce patří
starostovi obce Silůvky a také obsluze restaurace Orelský klub za výborné
jídlo a pití.

 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Atletický čtyřboj, který byl oslavou dne dětí se uskutečnil v neděli 29. května
2016 na hřišti Pod Lipami za krásného počasí. Tuto akci pořádali společně
všechny organizace a spolky v Silůvkách. Soutěže byly určeny pro děti všech
věkových kategorií. Závodilo se v těchto disciplínách: sprint, skok do dálky,
hod míčkem a běh na dlouhou trať. Na závěr byly pro všechny připraveny
buřtíky k opečení na ohni. Pro každého účastníka, medaile, diplomy a drobné
ceny pro nejlepší.
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 ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO LEŠNÁ
Ve čtvrtek 9. června byly děti z naší školičky na společném výletě na závěr
školního roku v ZOO Lešná. Počasí jim přálo a děti si odvezly mimo suvenýrů i
skvělé zážitky.

 POHÁDKOVÝ LES
Již tradičně se 16. 6. 2016 uskutečnila ve spolupráci s rodiči procházka
pohádkovým lesem, na které děti potkaly spoustu krásných a tajuplných
bytostí, u kterých plnily různé úkoly, za které dostaly vždy odměnu. Na konci
cesty si děti musely najít truhlu s pokladem v podobě sladkostí a hraček.
Poté se ale na hřišti
objevily
policistky,
které měly s sebou
dokonce i trestance.
Ten se jim sice
pokusil utéct, ale
naštěstí ho dopadly.
Nebyl však jediný, na
koho měly policistky
políčeno. Postupně
si vyzvaly všechny
předškoláky,
které
pasovaly
na
prvňáčky
15
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Jsou to: Matěj Chalupa, Veronika Minaříková, Zuzana Hlavoňová, Michaela
Reboková, Jůlie Rosí, David Imramovský, Mikuláš Uhlíř, Ema Imrichová,
David Hejtmánek. Pak si přivolaly prvňáčky.Ti byli pasováni na čtenáře.

Jsou to:
Petr Hájek,
Matěj
Kluka,
David Peloušek,
Hana Rohovská,
Magdaléna
Skálová,
Anna Škorpíková

A i když se to policistkám nelíbilo, tak musely propustit druháky do další
školy. Jsou to : Dominik Jaňour, Matěj Kola, Jan Panáč, Dominik Šenkýř. Celá
akce byla završena opékáním špekáčků, prohlídkou hasičské techniky a
praktickou ukázkou zásahu. Všem dětem přejeme krásné a zasloužené
prázdniny plné sluníčka a dobrodružných zážitků.
Mgr. Petra Strádalová
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 ZÁJEZD LITOVELSKÉ POMORAVÍ
TJ Sokol Silůvky pořádal zájezd do Litovelského Pomoraví v sobotu 11. 6.
2016. Nejprve jsme navštívili Dům přírody Litovelského Pomoraví tzv.
Sluňákov, kde jsme nabili plno energie, poznali jak využíváme naše smysly,
přírodu a hledali sami sebe.Po té jsme vyšli na 14km cestu kolem řeky Moravy
do města Litovle. Byl to velice naučný výlet, z kterého nám zůstaly pěkné,
zajímavé a legrační vzpomínky.

 VELKÝ ÚSPĚCH MARTINY MATUŠKOVÉ
Rok po úspěchu našeho holubáře Vlasty Víta
který získal v Lipsku titul Evropského šampiona,
dosáhla dalšího velkého úspěchu členka naší
základní organizace Martina Matušková, ze
Silůvek. Chová mimo jiné české zlaté kropenky.
Tento úspěch není náhodný. Již čtyři roky se
pravidelně umísťuje se svou drůbeží na předních
místech v klubových výstavách českých zlatých
kropenek, kde získává poháry za nejlépe
ohodnocenou drůbež. Na loňské evropské
výstavě v Metzcu ve Francii získala titul
Evropského šampiona za ohodnocenou drůbež.
Je to další obrovský úspěch chovatele ZO ČSCH
Ořechov a dobrá reklama pro náš spolek i pro
obec. Ještě jednou, Marťo, velká gratulace. Kdo
umí, ten umí!
Jiří Sec
17
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 TRADIČNÍ ANENSKÉ HODY A STAVĚNÍ MÁJE

Anenské hody pořádal TJ Sokol Silůvky dne 30. 7 .2016 za doprovodu
krojované kapely Šardičanky. Skvělou výzdobou sálu a hřiště za sokolovnou
se mohou pochlubit naši stárci. Letos v hojném počtu 16 páru, nám vytvořili
velice příjemnou a veselou atmosféru. Přivedli do sálu 321platících hodovníků.
To je sokolský a myslím i Silůvský rekord. Děkujeme všem kdo na našich
hodech pomáhali .
Součástí Anenských hodů v naší vesnici je ruční stavění máje. Staví se den
před hodama, tedy letos v pátek 29. 7. 2016, za velké pomoci našich mužů.
Hodovou máji jako každý rok věnovala obec Silůvky.
Blanka Altmanová
18
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 ROZHOVOR SE STÁRKY
Letošním stárkům jsme položili několik otázek. Na dotazy odpovídali - Kamila
Praxová, Terezie Vyskočilová a Ondra Kačírek.
Jaké byly letošní Anenské hody ?
Kamila: Letošní hody byly jedním slovem skvělý, jen škoda že jsem si je
nemohla užít na 100%, protože jsem si pár dní před hodama nakopla palec.
Terezie: Podle mě se hody letos povedly. Počasí nám vyšlo na jedničku,
průvod byl veselý, plný zpěvu a dobrého vína, a taky že nás bylo plno! Večerní
zábava se podařila, jen bohužel moc rychle utekla. :-)
Ondra: Byly super, skvělá atmosféra, super parta
Co pro tebe hody a jít v kroji znamená ?
Kamila: Jít v kroji je velká čest. Ten pocit že něčím tak vznešeným můžete
reprezentovat svou rodnou vesnici je k nezaplacení.
Terezie: Hody jsou pro mě zvyk, tradice oslavy patronky obce, a také
sounáležitost k místu a obci, ke které patřím. Stejně tak kroj je pro mě
pokračování v tradici a navázání na to, co tu bylo, co je nám vlastní a co je
původní naší obci, nikoliv jinému kraji či městu. Kroje vyjadřují hrdost každé
obce a často i jednotlivých rodin, protože se dědily přes několik generací. Jít v
kroji je pro mě proto věc, ke které mám úctu, a které si vážím, stejně jako
odkazu hodů.
Ondra: Dodržování tradic. Je pro mě čest, že můžu jít v kroji.

Co říkáš na to, že v Silůvkách se staví mája ručně ?
Terezie: Je to krásný zvyk, na který jsem hrdá. Sice máme máju třeba menší
než tam, kde se staví jeřábem, ale máme krásnou tradici, kdy se sejde celá
dědina a společnými silami máju postaví.
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Kamila: Je to moc fajn, vytváří to skvělou atmosféru před hodama. Líbí se mi,
že tato tradice se stále dodržuje.
Ondra: Je to zažitá tradice, která se dodržuje již několik desetiletí, chceme
v tom pokračovat; super, že se většina chlapů z dědiny sleze.
Co vše má stárek nebo stárková na starost ?
Kamila: Každá stárková, která chce jít na hody by si měla obstarat kroj. Pro
některé to znamená vypůjčit z půjčovny, pro mě to má význam škrobení a
žehlení. Dále by se všechny stárky měly zúčastnit vyzdobování sálu, máje a
plotů kolem sokolovny je toho víc ale to je vše o domluvě s ostatními. Takové
to vaření a poklízení nemusím tak úplně dělat já, protože mám velmi šikovnou
a ochotnou maminku, která mi vždy ráda v těchto věcech pomůže.
Terezie: Povinnosti mají jiné kluci i holky. Kluci se starají o máju, víno, holky
zase o výzdobu. Dohromady máme na starost zařídit rozmarýny, šufánkovou a
půlnoční překvapení. :-)
Ondra: Stárek má na starosti, aby hody proběhly hladce. Dále se musí starat o
stárku a o to, aby se lidi dobře bavili.
Změnil( změnila) bys něco na našich hodech ?
Kamila: Nic konkrétního bych neměnila, jen by bylo fajn, aby v budoucnu byly
Anenské hody celé venku.
Terezie: Asi ani ne. Jak máme hody zařízené a jak nám fungují, to považuji za
obraz chasy, dědiny, a nezasahovala bych do toho. Možná bych jen uvítala
nějaký skládací provizorní parket odpoledne pod máju a cimbálku v neděli .
Ondra: Ne, nic bych neměnil.
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 HODOVÁ MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM HASIČSKÉHO AUTA
V neděli 31. 7. 2016 byla sloužena tradiční hodová mše svatá. Sloužil ji P.
Bohuslav Bláha. Při mši bylo požehnáno nové hasičské auto. Po skončení
mše k příjemné pohodě zahráli muzikanti ještě před hospůdkou Orelský klub.
Přípravu mše zajišťovala Jednota Orel Silůvky.
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 PIVNÍ MIKROFESTIVAL
Třetí pivní mikrofestival uspořádal TJ Sokol Silůvky za sokolovnou 20. 8. 2016.
Pivní lístek byl velice bohatý - 30 druhů piva od různých pivovarů. Kde se pivo
vaří (v našem případě, kde se čepuje) tam se dobře daří a to se také dařilo.
Jak v konzumaci, tak ve vysoké účasti. Hudební skupina Nešvilský krůžek se
nejvíce líbila dětem, které tancovaly jako o závod. Děkujeme všem,kteří
pomohli při organizaci.
Blanka Altmanová
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 TÁBORÁK K UKONČENÍ PRÁZDNIN
V pátek 26. 8. 2016 v podvečer se sešli na hřišti Pod Lipami děti, jejich rodiče
i jejich učitelky, aby se prožitých prázdninách opět setkaly a mohli si povědět
svoje zážitky z prázdnin. Byla to příležitost i pro rodiče, aby si spolu mohli
popovídat a opéct na ohni špekáček. Večer si ještě zazpívali při kytaře.

 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byl ve škole slavnostně zahájen školní rok 2016/17.
V doprovodu svých rodičů a prarodičů zasedlo do lavic 10 prvňáčků a 7
druháčků. Přišel je pozdravit i pan starosta Zd. Prax, který jim popřál hodně
štěstí a sil do učení.
Poté společně s dětmi z MŠ shlédly divadelní
pohádkové představení, u kterého se skvěle bavily.
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 ÚSPĚCH LINDY ZÁDĚROVÉ VE STOLNÍM TENISE
K velikonočním svátkům již tradičně patří mezinárodní turnaj mládeže v
rakouském Linci. Turnaje se zúčastnilo 23 zemí. Linda ve své kategorii
mladších žákyň obsadila krásné 2.místo. Tam se jejím trenérem stal tatínek
Luboš Záděra.
A Linda pokračovala - dostala ocenění Talent roku
2015 ve stolním tenise. A o víkendu 27. – 29. května
2016 se zúčastnila mezinárodního turnaje mládeže
Velká cena Prahy 2016. Do turnaje bylo přihlášeno
471 hráčů a hráček z 21 zemí. Linda i přes velký
počet kvalitních hráčů z celého světa se probojovala
až na 1.místo. Všichni její trenéři a celý klub
Moravské Slavie Brno jsou na ni moc hrdí.
A my v Silůvkách také.
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