
 

 

 SOCHA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO 
 

Během listopadu minulého roku došlo k zastřešení sochy sv. Jana 
Nepomuckého, aby tato byla umístěna v důstojném prostředí a chráněna 
před povětrnostními vlivy.  

Letos na jaře, pak byl přístřešek opatřen konečným fasádním nátěrem a 
samotnou sochu Jiří Zoufalý vymaloval do barevného provedení.  
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 VELIKONOČNÍ SCHŮZKA 
 

Jako každý rok pořádal před Velikonocemi v sobotu 7. dubna Skautský 
oddíl Sokolík Velikonoční schůzku, kde si za dozoru zkušených kamarádů 
chlapci mohli uplést pomlázku a děvčata ozdobit vajíčka netradiční 
metodou.  

 

 BRIGÁDA NA HŘIŠTI POD LIPAMI 
 

14. dubna se na hřišti Pod Lipami uskutečnila každoroční jarní brigáda. 
Jejím účelem bylo po zimě uvést hřiště do použitelného stavu. Nachystalo 
se rovněž dřevo na táborák k dětskému dni a na svah kolem travnatého 
hřiště se umístila jutová textilie, která zabrání další erozi. 
 

 

 OSLAVA KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
 

V pátek 27. dubna se u Památníku obětem světových válek stejně jako 
minulý rok zastavili k příležitosti ukončení Druhé světové války příslušníci 
historických klubů v dobových uniformách, kteří obcí projížděli v koloně 
historických automobilů. Byly položeny věnce a uctěna památka obětem 
Druhé světové války. 



Informační list obce Silůvky, č. 2 (70) – červen 2012 

 3 

 

 BESÍDKA KE DNI MATEK 
 

Ve středu 16. května popřály prostřednictvím svého vystoupení děti ze ZŠ a 
MŠ Silůvky všem maminkám, babičkám a tetám k jejich svátku na společné 
besídce v Orlovně. Připojili se k nim i žáci ZuŠ Ořechov a ZŠ Neslovice. 

Celý program zahájily děti společnou básničkou a poté už vystoupili nejmenší 
se svým pásmem plným básniček, tanečků a pohádky O koblížkovi. Poslechli 
jsme i hudební vystoupení v podání akordeonu, klavíru a dechové nástroje – 
tenor, trubka. Tancem nás potěšily děti z tanečního kroužku při ZŠ a MŠ a 
také starší žáci z kroužku aerobiku na soundtrack k filmu Rebelové. Svoje 
pásmo básní přednesli žáci z 1. a 2. ročníku a ukončili celou besídku hudební 
pohádkou O Červené Karkulce. 

Pěvně věřím, že naše vystoupení potěšilo všechny přítomné, protože děti byly 
úžasné a šikovné.  

                                           Petra Strádalová - ředitelka ZŠ a MŠ Silůvky 
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 HASIČSKÉ ZÁVODY NA HŘIŠTI POD LIPAMI 
 

V sobotu 19. května proběhly na hřišti Pod Lipami závody v požární 
dovednosti mladých hasičů O pohár starosty Obce Silůvky a O putovní 
pohár starosty SDH. Letos se poprvé závodilo v kombinaci požární útok a 
štafeta 4x60m (trať štafety se skládá ze čtyř 60 metrů dlouhých úseků: 
1. úsek zdolává závodník kladinu, 2. úsek příčné břevno, 3. úsek se přenáší 
ruční hasicí přístroj (prázdný) a 4. úsek je hadicové vedení), kdy časy útoku 
i štafety se vzájemně sčítají. 

V letošním roce soutěžilo 5 družstev mladších a 7 družstev starších 
žáků. V obou kategoriích přesvědčivě zvítězili domácí silůvští závodníci. 
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 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
 

V neděli 27. května se na hřišti Pod Lipami ke Dni dětí uskutečnil tradiční 
atletický čtyřboj, kterého se zúčastnilo 52 mladých sportovců. Závodníci si 
mohli prověřit svoji „fyzičku“ v disciplínách: sprint, skok do dálky, hod 
míčkem a běh na dlouhou trať.  

Po ukončení závodů proběhlo opékání špekáčků a během zpracování 
výsledků si mohly děti vyzkoušet hasičský útok pomocí ruční pumpy. 
Na závěr došlo k vyhlášení výsledků s předáním cen a medailí.  
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 POHÁDKOVÝ LES 

Ke konci školního roku (15. června) se již tradičně na naší školičce koná akce 
pod názvem Pohádkový les za velké pomoci místních maminek. Hned v úvodu 
bych jim chtěla touto cestou poděkovat za krásně připravená stanoviště 
s úkoly včetně kostýmů. 

Celý program začal již zmíněnou trasou s pěti zastávkami, na kterých děti 
potkaly pohádkové postavy, které si pro ně připravily zajímavé úkoly. Např. 
u Popelky přebíraly hrách a čočku, u Ferdy Mravence a Berušky sbíraly a 
navlékaly korálky, u vodníka a holky modrooké si zazpívaly písničky, u víly 
skákaly po obláčcích a jako poslední na ně čekala ježibaba s tajemným jídlem. 

Po absolvování pohádkové cesty musely děti splnit ještě poslední úkol. 
V „kouzelné zahradě“ hledaly ukrytý poklad, což se všem podařilo a odnesly si 
svou odměnu. 

Další částí programu bylo slavnostní loučení předškoláků se školkou a 
pasování na prvňáčky. Svého ocenění se také dočkali letošní prvňáčci, kteří 
byli pasování na čtenáře. 

Rozloučili jsme se s druháky. Na památku dostali tričko se jmény svých 
spolužáků a paní učitelek. Jako poslední dostaly malou odměnu všechny děti 
z MŠ za to, že celý rok byly ve školce hodné a poslouchaly paní učitelky. 

Na závěr krásného odpoledne jsme si opekli špekáčky a popovídali si. 
Atmosféra byla úžasná, počasí nám přálo, všichni odcházeli spokojeni. 

Petra Strádalová - ředitelka ZŠ a MŠ Silůvky 
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 SILŮVŠTÍ FUTSALISTÉ V KRAJSKÉM PŘEBORU 

23.kolo: Agromeli Brno B – FC Silůvky, 7:3 (2:3) / Harnach Martin 4, Augustin 
Tomáš, Bureš Vít, Ševčik Michal - Kolbert David 2, Útrata Jan;  

24.kolo: FC Silůvky – United Ivančice, 4:6 (2:2) / Záděra Kamil 2, Kolbert David, 
Kopal Lukáš - Studnička D. 2, Táborský Tomáš 2, Juřena Petr, Štěpanovský M. 

25.kolo: SK Líšeň Brno B – FC Silůvky, 6:1 (2:0) / Josefi Tomáš 2, Heriban 
František 2, Ptáček Jan, Grus Vojtěch - Freiberg Lukáš;  

26.kolo: FC Silůvky – FC Kloboučky, 6:5 (4:3) / Kolbert David 4, Kopal Lukáš, 
Cesar Martin - Tichý Pavel 2, Konečný Libor, Koval Stanislav, Štrublík Ladislav 
 

Závěrečná tabulka: 
 

Poř. Tým Záp. + 0 - Skóre Body 

1. Arsenal Taurino Kuřim 24 17 3 4 162:79 54 

2. Amor Vyškov 24 15 5 4 109:89 50 

3. Agromeli Brno B 24 15 3 6 118:101 48 

4. FC Kloboučky 24 13 2 9 140:116 41 

5. Bosonohy Brno 24 11 4 9 140:128 37 

6. Technika Brno 24 11 3 10 115:123 36 

7. Slovan Brno 24 10 4 10 133:128 34 

8. FC Silůvky 24 11 1 12 117:120 34 

9. SK Líšeň Brno B 24 9 4 11 101:97 31 

10. United Ivančice 24 7 5 12 117:123 26 

11. Sokol Bučovice 24 8 1 115 121:148 25 

12. Sapporo Manerov 24 5 2 17 112:175 17 

13. Tornádo Brno 24 4 3 17 126:184 15 
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 NOVÝ OBECNÍ ZNAK A VLAJKA 

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Silůvky 
ve středu 13. června 2012 byl představen a schválen 
návrh konečné podoby nového obecního znaku a 
vlajky zpracovaný heraldikem od firmy Alerion. Znak 
vychází z oficiální pečeti přidělené obci v r. 1642 
(viz. obr. vlevo) a jeho popis zní:  

Tvorba návrhu komunálních symbolů byla 
jednoznačně dána výrazným a neměnným 
historickým pečetním znamením obce z roku 1642, 
kterého bylo užíváno i na razítkách po vzniku 

republiky a setkáme se s ním (na některých místech) v obci dodnes. 

V kruhovém pečetním poli spatřujeme klasické nástroje, typické pro 
zemědělskou obec s historickou vinařskou tradicí, tedy figury radlice a tzv. 
kosíře (vinařského nože, respektive srpu), symboly připomínající nejstarší 
místní reálie. 

Za pozornost ovšem stojí i tři (blíže neurčitelné) malé květy (nad sebou), které 
oba jmenované nástroje na pečeti oddělují. Může se pochopitelně jednat 
pouze o „dekorativní prvek", zvolený rytcem typáře (pečetidla), což bývá 
obvyklé (viz u jiných obcí), ale protože Silůvkám se někdy přezdívalo též 
„Třešňůvky" (pro velký výskyt třešní), bylo rozhodnuto pojmout do návrhu 
obecního znaku též figuru (jednoznačného) třešňového květu (coby tzv. 
„mluvícího" znamení zmíněné přezdívky). 

Poloha figur ve štítu byla zachována, jako je na pečeti, oddělení obou nástrojů 
(figur) je (místo drobných květů z pečeti) zdůrazněno heraldickým polcením 
štítu dvěma (obcí vybranými) barvami a do středu je přidán „staronový" symbol 
třešňového květu na památku místního sadařství (a přezdívky). 

Protože štít nese (z možných heraldický barev - červené, modré, zelené a 
černé) dvě barvy (modrou a červenou), platí heraldické pravidlo, že figury musí 
být kovové, tedy stříbrné a zlaté (zobrazované z praktických či technických 
důvodů též použitím bílé a žluté barvy). Popis (čili blason) znaku (kdy popis 
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stran se uvádí z pohledu štítonoše a jeho pravé ruky, nikoliv pozorovatele) je 
proto následující: 

V modro-červeně polceném štítě uprostřed stříbrný třešňový květ se 
zlatým semeníkem, provázený vpravo zlatou vztyčenou radlicí a vlevo 
stříbrným vztyčeným kosířem se zlatou rukojetí. 

Tento návrh obecních symbolů bude poslán se žádostí ke schválení do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do podvýboru pro heraldiku a 
vexilologii. Po posouzení dalšími odborníky, heraldiky a historiky budou obci 
Silůvky znak a vlajka přiděleny k používání jako oficiální symboly. 
 

 DOKONČENÍ REKONSTRUKCE 1. PATRA OÚ 

Konáním veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 13. června byla 
pomyslně dokončena hlavní část rekonstrukce prvního patra obecního úřadu. 
Návštěvníci tohoto zasedání již mohli ocenit výhody vlastních nových prostor, 
kde se s ohlasem setkala zejména možnost promítat příslušné obrázky či texty 
k projednávaným tématům pomocí projektoru ve velkém rozlišení přímo na 
zeď. Tyto důstojné prostory budou sloužit obci také jako volební místnost.  

 

 

 DPS – Dům s pečovatelskou službou 
 

Myšlenka výstavby DPS v Silůvkách se stává realitou. Ministerstvo pro Místní 
rozvoj podpořilo Silůvky a žádosti o dotaci v 1. kole vyhovělo. Obec Silůvky tak 
může získat od MMr do konce letošního roku na výstavbu DPSky 4,8 mil Kč. 
Na celou stavbu to ovšem nebude stačit. Postavíme proto jen první etapu se 
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12 - 16 garsonkami a veškerým zázemím pro provoz DPS. Náklady na 
1. etapu se odhadují cca na 15 mil. Kč. Chybějící finance na dokončení 
1. etapy přislíbil a obci Silůvky poskytne darem Silůvský rodák pan Ing. Josef 
Pikola. Investorem stavby a následným vlastníkem DPS bude Obec Silůvky.   

Přes prázdniny bude zadáno u odborné firmy RTS Brno řízení na výběr 
kvalitního stavebního dodavatele podle novely zák. č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách a budou probíhat přípravné práce na staveništi včetně 
přípojek inž. sítí (voda, plyn, elektro.) tak, aby bylo možné v září naplno začít 
stavět. 

 

 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE VE STŘEDU OBCE 
 

Na posledním veřejném zasedání byly představeny různé varianty řešení 
dopravní situace na hlavní krajské křižovatce v obci, které pro Silůvky 
zpracovala firma zabývající se vypracováním dopravního pasportu. Z diskuse, 
odborných konzultací a posouzení Policie ČR a Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje dojde ke skloubení těchto variant v jednu, kde 
z jednotlivých bude převzato nejlepší řešení konkrétních úseků. Na základě 
této varianty bude vypracován projekt, který umožní žádat o dotace na stavbu 
nebo dle finančních možností obce realizovat jednotlivé na sebe navazující 
etapy. Prioritní pro obec je zřízení bezpečných přechodů pro chodce. 
                                                                                                                                                        

                                                                  varianta 1               varianta 2 

 LÁVKA PŘES POTOK 
 

Na konci ulice Trávníky byla náhradou 
za dřevěnou lávku, odnesenou velkou 
vodou umístěna nová. Byla vyrobena 
ze železných zbytků po rekonstrukci 
ČOV, kdy většinu prací provedli 
dobrovolně brigádnici. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o náhradu staré, 
nebylo zde třeba žádného povolení, 
jak vyplynulo se sdělení stavebního 
úřadu. Budeme rádi, když lávka 
poslouží ku prospěchu Vás občanů. 
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 NEJEN MLADÍ HASIČI DĚLAJÍ SILŮVKÁM ČEST 
 

V letošní sezóně 
2011/2012 mladí 
silůvští hasiči - 
družstvo starších 
žáků za podpory 
šikovných kluků 
ze sousedních 
Prštic zúročilo 
tvrdou dřinu 
z tréninku na hřišti 
Pod Lipami. Pod 
vedením skvělých 
a trpělivých 
trenérů Jarka a 

Broni Fráňových získali titul a první místo v Okresní lize mládeže Brno-venkov. 
Desetkrát za sebou vyhráli hasiči z Kuřimi, ale letos jim prvenství  sebral dobře 
vycvičený tým Silůvek. I družstvo mladších žáků Silůvek sbírá vítězství na 
soutěžích v okolních obcích a v lize obsadilo celkově čtvrté místo. Letos se 
daří i družstvu silůvských žen, které vybojovalo několik cenných prvenství. 
Za všechny Silůvčáky jim blahopřejeme a držíme i nadále  palce. Děkujeme 
za vzornou reprezentaci a šíření skvělého jména naší obce do okolí.  

 

 OPRAVY CEST A PARKOVACÍCH PLOCH 
 

V červnu bylo v obci za minimálních nákladů opraveno několik cest a 
parkovacích ploch. 

 

 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM! 
 

Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili poplatky za svoz odpadu na rok 2012 
a poplatky ze psů na rok 2012, aby tak učinili co nejdříve bezhotovostní 
platbou na účet obce Silůvky nebo hotově na Obecním úřadě v Silůvkách. 
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 PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH 
- Hasičská zábava 
Poslední sobotu před prázdninami 30.června pořádá SDH Silůvky Hasičskou letní noc od 
20.00 h v Silůvkách za sokolovnou  -  hraje tradičně kapela  Hary Kochr. z Ořechova  
- Anenské hody 
V sobotu 28. července v sokolovně pořádá TJ Sokol Silůvky tradiční krojované hody. Průvod 
stárků od 14:00 hod., večerní zábava začíná ve 20:00 hod. Stavění máje se uskuteční 
v pátek 27. července od 17:30 hod. za sokolovnou. 

- Hodová mše 
Hodová mše u kaple sv. Anny se koná v neděli 29. července v 10:30 hod. 

- Sraz silůvských motorkářů 
Orelský klub v Silůvkách pořádá v sobotu 18. srpna 4. ročník srazu silůvských motorkářů. 
Sraz se koná u Orelského Klubu. 
- Začátek  ve 14:00 hod. - zápis všech majitelů motocyklů, prohlídka a seznámení 
s motocykly. Od 15:00 hod. projížďka po okolí cca 100 km. 
- Od 17:00 hod. venkovní zábava  pro veřejnost s živou hudbou a pochoutkami z grilu. 
Zábava se koná za sokolovnou v Silůvkách, vstupné 50 Kč. 
 

 

Krásné letní počasí a příjemné prožití prázdnin a 
dovolených Vám přeje 

Obecní úřad a zastupitelstvo OBCE SILŮVKY 
 

 
Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 547 225 127, E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz  
Příspěvky, náměty a nápady pro příští číslo lze adresovat na OÚ nebo Rudolfa Bezchlebu 
(osobně, na e-mail: bezchleba@email.cz) do 10. 09. 2012. 
Vyhrazujeme si právo zaslaný příspěvek nezveřejnit. 


