
 

 

 

 PŘEVZETÍ DEKRETU O UDĚLENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ 

V pondělí 18. března ve Státních aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky byl z rukou předsedkyně poslanecké sněmovny paní 
Miroslavy Němcové slavnostně předán Silůvkám „Dekret o udělení znaku a 
vlajky“.  Jedná se o historicky první oficiální přidělení znaku a vlajky naší obci. 
Delegaci ze Silůvek reprezentovali starosta Zdeněk Prax a místostarosta 
Rudolf Bezchleba. Nová vlajka, kterou jsme do parlamentu vezli s sebou, nyní 
již zdobí budovu obecního úřadu. 
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 STARÁ PEČEŤ, NOVÝ ZNAK A VLAJKA 

Tvorba návrhu nových 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 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 malé květy (nad sebou), které oba 
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 
třešňového květu (coby tzv. „mluvícího" znamení zmíněné přezdívky). 
Heraldický popis znaku (tzv. blason) : V modro-červeně polceném štítě stříbrný 
třešňový květ se zlatým středem mezi vztyčenou zlatou radlicí a stříbrným 
vinařským nožem-kosířem se zlatou rukojetí. 
 

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
Členové skautského oddílu Sokolík Silůvky v neděli 23. prosince roznášeli po 
obci Betlémské světlo, spojené se sbírkou pro Nadační fond dětské onkologie 
Krtek v Brně.  
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 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V sobotu 5. ledna se v naší obci uskutečnil 13. ročník Tříkrálové sbírky. 
Ve vašich domech Vás navštívili koledníci. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2013 
ve výši 21 552 Kč byl poslán Diecézní charitě Brno na hospic v Rajhradě.  

 

 ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK 

Druhou lednovou sobotu, 12. ledna se konal již 34. ročník tohoto tradičního 
závodu pořádaného skautským oddílem Sokolík Silůvky a Sokolem. Celkem 
se na start letošního ročníku postavilo neuvěřitelných 136 závodníků, z čehož 
vyplývá, že tento závod si v lesích v okolí obce získává stále větší oblibu. 
Účastní se ho nejen zdatní sportovci, ale i v hojném počtu rodiče se svými 
ratolestmi, kteří absolvují pouze zkrácenou trasu. V roce 2014 se uskuteční 
jubilejní 35. ročník, a proto doufáme, že mezi nás zavítáte právě i vy! 

 

 ORELSKÝ PLES 
 

V sobotu 26. ledna pořádala v orlovně Jednota Orel Silůvky tradiční orelský 
ples. K poslechu a tanci zahrála dechová hudba Skaličané. 
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 MAŠKARNÍ OSTATKY 

V sobotu 16. února se za doprovodu hudební skupiny Tremolo z Rosic 
uskutečnily v sokolovně maškarní ostatky. Účast byla hojná, kdy jen 
rozmanitých masek dorazilo přibližně sedmdesát. Putovní pohár 
za nejkrásnější masku vyhrála děvčata maskovaná do podoby vinné révy. 
Při všeobecně dobré náladě proběhlo i tradiční pochovávání basy.  

 

 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 

3. března se v krásných kostýmech předvedlo 55 roztomilých masek 
za přítomnosti rodičů i prarodičů. Děti byly v soutěžích odměněny sladkostmi, 
dále následovala tombola a jako upomínku dostaly všechny děti diplom, který 
pro ně natiskl p. Spáčil, jemuž tím děkujeme i za uvádění akce. Za velmi 
pěkný a bohatý bufet rovněž děkujeme všem maminkám, které se na něm 
podílely.  

Blanka Altmanová 
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 ŠKOLA - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 
2013/2014 

Dne 5. února se konal ve škole zápis do prvního ročníku základní školy. 
Celkem podalo žádost 9 zákonných zástupců. 8 dětí bylo přijato a 1 dítko bude 
mít odklad povinné školní docházky. 

Děti přišly v doprovodu svých rodičů, kteří v zadní části třídy vypisovali 
potřebné listiny, a děti už s jednou z paní učitelek začaly plnit úkoly. Musely 
např. poskládat postavičky, určovaly barvy, geometrické tvary, skládaly a 
počítaly dřívka, spojovaly stejné tvary, obkreslovaly obrázky, zazpívaly 
písničku nebo odrecitovaly básničku. Na závěr každé nakreslilo postavičku a 
podepsalo se. 

Za to, jak byly děti šikovné, obdržely malé dárky a upomínkový list. 

 

Mgr. Petra Strádalová 
ředitelka školy 

 

 INFORMACE O ZMĚNÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLCE 

Ke konci ledna ukončila dohodou paní učitelka Baštová pracovní poměr. 

Na základě toho v měsíci únoru proběhlo výběrové řízení na místo učitelky 
do MŠ. Přihlášek bylo více, ale spousta žadatelek neodpovídala svou 
kvalifikací nebo měly požadavky, které jsme jim nemohli splnit (dokončují 
studium).  

Našim podmínkám nejvíce vyhovovala slečna Lucie Kolníková, která má však 
do konce školního roku pracovní závazky na jiné škole.  Po dohodě s ní a 
jejím přítelem – Michalem Odehnalem (který také splňuje kvalifikační 
podmínky a má již praxi v oboru) – nastoupil pan Odehnal od 1. března 
na místo učitele v MŠ na dobu určitou a Lucie Kolníková nastoupí místo něj 
od září 2013. 

Oba dva jsou velmi spolehliví, kreativní, mají vřelý vztah k dětem a práce ve 
školce je zajímá a baví. 

Mgr. Petra Strádalová 
ředitelka školy 

 

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY  

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2013 v době od 14:00 do 16:00 hod. 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží 
zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému 
pravidelnému očkování. Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí ve třídě MŠ, 
v ředitelně Základní školy a Mateřské školy Silůvky nebo je lze stáhnout 
na www.zssiluvky.estranky.cz 

Mgr. Petra Strádalová 
ředitelka školy 
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 ÚDAJE O OBCI A STATISTIKA POČTU OBYVATEL 

Počet obyvatel 1. 1. 2012:    759 
Přihlášení r. 2012:      22 
Odhlášení r. 2012:     20 
Stěhování v obci r. 2012:    9 
Úmrtí r. 2012:      10 
Narození r. 2012:      7 
Sňatky r. 2012:      7 
Počet obyvatel k 31. 12. 2012:    758 
 

 TRŽNÍ ŘÁD  
 

Na zasedání zastupitelstva obce Silůvky konaného dne 19. března 2013 
odsouhlasilo zastupitelstvo nařízení obce Silůvky 1/2013 - Tržní řád, který 
vymezuje danou činnost na území obce a jedná se v něm hlavně o zákaz 
podomního prodeje viz. článek 7 Tržního řádu:(celé znění na www.siluvky.cz) 
 

ČLÁNEK 7 - Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 
 

1. Na celém území obce Silůvky je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej 
a nabídka služeb.  
2. Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí 
takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od 
domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.  
3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení 
rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného 
zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo 
přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na 
místě.  

 

 STŘÍBRNÝ SMRK U ŠKOLY  
 

Je nám velmi líto, ale stříbrný 
smrk u školky musel být šetrně a 
odborně odstraněn. Malý 
stromek byl kdysi zasazen velmi 
blízko školní budovy. Dnes již 
kořeny mohutného stromu 
poškozovaly zdivo a základy 
školy a při velkých větrech 
hrozilo jeho vyvrácení a poničení 
okolní zástavby a školní 
zahrady. Obec letos vysází 
v obecním lese 10 000 nových 
stromků. Plyne z toho poučení, 

že při sázení stromů v blízkosti zástavby je nutno pečlivě zvažovat jejich 
umístění a představit si jejich případnou mohutnost za desítky let. 
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 PODĚKOVÁNÍ ZA ÚKLID LETOŠNÍ SNĚHOVÉ NADÍLKY 

S neustále padajícím sněhem vznikají nejen radovánky dětem, ale i starosti a 
povinnosti se zametáním, posypem a odklízením. Chtěli bychom tímto velice 
poděkovat všem, kteří dobrovolně obci a obecním zaměstnancům se zimní 
údržbou pomáhají, zametají a prohrnují chodníky před svými nemovitostmi. 

Také děkujeme všem občanům, kteří zametají a prohrnují i před sousedními 
domy a pomáhají se zametáním starším lidem. Zvláště pak děkujeme 
dobrovolníkům, kteří odhrnují vlastní technikou na ostatních chodnících a 
veřejných prostorách. 

 

 SILŮVŠTÍ FUTSALISTÉ V KRAJSKÉM PŘEBORU 

12.kolo: SK Líšeň Brno B - FC Silůvky, 6:0 (1:0) / Linger David 2, Josefi Tomáš, 
Kusák Ivo, Červinka Martin, Procházka Petr 

13.kolo: FC Silůvky – FC Kloboučky, 5:4 (0:3) / Záděra Kamil 2, Kolbert David 2, 
Škaroupka Tomáš - Koudelka Petr 2, Koval Stanislav, Volec Rudolf 

14.kolo: Slovan Brno – FC Silůvky, 5:3 (3:1) / Weiss David 2, Knee Radek, Pokorný 
Jakub, Sládek Filip - Záděra Kamil, Slezák Pavel, Kolbert David 

15.kolo: FC Silůvky – Mitra Brno, 5:2 (0:1) / Slezák Pavel 2, Kolbert David, Kopal 
Lukáš, vlastní - Baďura Richard, Hambálek Aleš. 

16.kolo: Pískovna Černovice – FC Silůvky, 5:0  - kontumace 

17.kolo: Sokol Bučovice – FC Silůvky, 9:5 (4:2) / Chadima Jan 3, Nevole Petr 2, 
Mašlik Bohuslav 2, Rotrekl Tomáš, Svoboda Dušan - Kolbert Radek 3, Záděra 
Kamil 2 

18.kolo: FC Silůvky – Technika Brno, 1:7 (1:2) / Kolbert Radek –Hudeček Jaromír 2, 
Machálek Pavel, Kadlec Zdeněk, Luner Jiří, Luner Zdeněk, Chrápavý Josef  

19.kolo: Toka Brno – FC Silůvky, 9:1 (4:0) / Doubravský Bohumír 4, Přichystal 
Ondřej 2, Demko Luboš, Hajn Jan, Ryšavý Vlastimil - Záděra Kamil 

21.kolo (kolo bylo předehráno): Agromeli Brno B – FC Silůvky, 4:3 (2:0) / Dujka 
Michal, Dobrovolný Petr, Jašek Martin, Vaculík Tomáš - Škaroupka Tomáš 3; 
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Tabulka po 19. kole: 

 

Poř. Tým Záp. + 0 - Skóre Body 

1. Toka Brno 19 13 2 4 137:78 41 

2. Sokol Bučovice 19 11 1 7 129:103 34 

3. Agromeli Brno B 19 10 1 8 93:101 31 

4. FC Kloboučky 19 9 2 8 108:84 29 

5. SK Líšeň Brno B 18 9 2 7 89:71 29 

6. Remos Oslavany 18 8 4 6 103:95 28 

7. United Ivančice 18 8 3 7 81:83 27 

8. Mitra Brno 18 8 2 8 78:74 26 

9. Technika Brno 19 8 1 10 75:92 25 

10. Slovan Brno  18 7 2 9 97:107 23 

11. FC Silůvky 20 7 1 12 76:106 22 

12. Pískovna Černovice 19 3 1 15 69:142 10 

 
•  STOLNÍ TENIS TJ OREL SILŮVKY 

 

KONEČNÉ POŘADÍ MUŽSTEV - SEZÓNA 2012/13 

 
Krajská soutěž I. třídy – mužstvo "A" 
 

Mužstvo "A" se umístilo na čtvrtém místě. Do soutěže jsme vstupovali jako 
postupující nováček a od začátku se dařilo držet krok s nejlepšími.  

 
  Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Body 

1  TJ Sokol Kobylí  A 22 18 3 1 79 

2  TJ Brno - Bystrc  A  22 17 0 5 73 

3  SK Slatina – Brno  B  22 14 5 3 69 

4  TJ Orel Silůvky  A  22 14 3 5 67 

5  TJ Slovan Hodonín  B 22 13 3 6 64 

6  TJ Sokol Lanžhot  B  22 9 4 9 53 

7  STK Zbraslavec  A  22 8 4 10 50 

8  TJ Moravské Prusy  A 22 6 4 12 44 

9  Orel Ivančice  A  22 5 3 14 40 

10 TTC Koral Tišnov  C  22 6 0 16 40 

11  TTC Komořany  A  22 3 4 15 35 

12  TJ Sokol Mor. Krumlov  B 22 2 1 19 29 
 

Utkání krajské soutěže I. třídy z 9.3.2013  TJ Orel Silůvky „A“ – TJ Sokol Kobylí „A“ 
skončilo remízou 9:9. Hráči Silůvek (zprava): Ladislav Železný, Luboš Záděra, David 
Kolbert a Radek Pikula. 
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Krajská soutěž II. třídy – mužstvo "B" 
 

 Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Body 

1  Moravská Slavia Brno  E  22 20 0 0 82 

2  TJ Sokol Brno I  C 22 19 0 3 79 

3  TJ Holásky  A  22 18 1 3 77 

4  TJ Sokol Otnice  A 22 14 2 6 66 

5  TJ Cemo Mokrá  A  22 12 2 8 60 

6  SK Slatina - Brno C 22 10 3 9 54 

7  ČKD Blansko  C  22 7 2 13 45 

8  TJ Orel Silůvky  B  22 6 2 14 42 

9  SK Kuřim  A 22 6 1 15 41 

10  Orel Boskovice  A 22 5 2 15 39 

11  TJ Družstevník Hostěradice  22 5 1 16 38 

12  TTC Komořany  B  22 2 0 20 28 

 
Okresní přebor II. třídy – mužstvo "C" 
Mužstvo „C“ přesvědčivě zvítězilo v okresním přeboru II. třídy a postupuje 
do okresního přeboru I. třídy. 
 

Okresní přebor III. třídy – mužstvo "D" 
Mužstvo „D“ se umístilo druhé v okresním přeboru III. třídy a také zahájí příští sezónu 
o soutěž výše v okresním přeboru II. třídy.  
 

Žákovská kategorie 
Odchovankyní našeho oddílu je Linda Záděrová, která hraje za TTC Moravská Slavia 
Brno. Zúčastňuje se krajských a republikových turnajů. Figuruje na 3. místě 
republikového žebříčku nejmladších žákyň. K úspěchům z poslední doby patří 1. 
místo z republikového turnaje v Neratovicích a první start za reprezentační výběr ČR 
na mezinárodním turnaji v Bratislavě. 
 

Foto : vlevo - Utkání krajské soutěže I. třídy z 9. března 2013  TJ Orel Silůvky 
„A“ – TJ Sokol Kobylí „A“ skončilo remízou 9:9. Hráči Silůvek (zprava): 
Ladislav Železný, Luboš Záděra, David Kolbert a Radek Pikula. 
 vpravo – Linda Záděrová 
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 NA TÁBOR SE SOKOLÍKEM! 

Kde: Vaneč – kraj Vysočina, poblíž řeky Oslavy. 

Kdy: 1.-20.7. – (holky + kluci 5.-9. třída) vedení Oča+Kecalka 

   6.-20.7. - (holky + kluci 1.- 4. třída) vedení Mara+Kecka+Ali 

V čem: stan s podsadou, tee-pee, polní kuchyně 

Co tam není a nikomu ani nechybí: elektřina, splachovací záchod, internet, 
počítač, facebook, mp3, obchod, strašidla. 

Co tam je: příroda, hvězdy v noci, rosa po ránu, nevšední program, tvrdý 
spánek a super kamarádi nejen ze Silůvek. 

Info.: Marek Kopal, mara.more@seznam.cz, 728530693 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 OTEVÍRACÍ DOBA KONTEJNERŮ NA ODPAD U ČOV 
Od 30. března budou kontejnery otevřeny již každou sobotu od 9:00 hod. 
do 11:00 hod. 
 

 PRODEJ HOTOVÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA 

Zájemci o prodej palivového dřeva se mohou hlásit na Obecním úřadě. Dřevo 
vyrábíme v metrových polenech v areálu bývalého JZD. Množství je letos 
omezeno na 3 PM (prostorové metry) na rodinný dům a ceny jsou:  

- u namíchaného dřeva (převážně dub)  - 800 Kč/PM + DPH = 920 Kč/PM  
- u měkkého dřeva (smrk, borovice)          - 600 Kč/PM + DPH = 690 Kč/PM 

mailto:mara.more@seznam.cz
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 MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Obec Silůvky s firmou van Gansewinkel pořádá mobilní svoz odpadu a to 20. 
dubna 2013, který proběhne od 9:00 do 11:00 hod. u autobusové zastávky. 

V rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat: Oleje, brzdové 
kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto 
odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čisticí prostředky a léky. 

V rámci zpětného odběru je možno odevzdat: Velké domácí spotřebiče: 
ledničky, mrazáky atd. Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény atd. 
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, 
rádia atd.). Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich 
příslušenství, telefony atd. Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky atd. 
 

 POPLATKY NA ROK 2013 

Oznamujeme občanům, že poplatky se budou na Obecním úřadě v letošním 
roce vybírat od občanů podle jednotlivých ulic a to následovně: 

V pondělí 13. května v době 10:00 – 19:00 hod.: Anenská, Kopaninky, 
Na Nivách, Pod Lipami, Samota, Úvoz. 

Ve středu 15. května v době 10:00 – 19:00 hod.: Nádražní, Na Rybníkách, 
Na Vývozech, Prachatičky, Sokolská, Trávníky. 

Poplatky jsou následující: - za likvidaci komunálního odpadu - 550 Kč 
za osobu trvale hlášenou v obci/rok  (550 Kč za rekreační objekt nebo rodinný 
dům, 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 napojení vodárny na obecní studnu - 200 Kč/rok 

- za umístění reklamy - 200 Kč/rok 

Připomínáme těm, co ještě neuhradili faktury za vodné a stočné, aby tak 
co nejdříve učinili! 
 

 PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH 

- Pletení pomlázek a zdobení vajíček. 

Koná se v sobotu 30. března od 13:00 do 16:00 hod. v sokolovně v Silůvkách. 
Přijďte si vyzkoušet uplést pomlázku či nazdobit velikonoční vajíčka nevšední 
technikou. (S sebou: holky – vyfouklá vajíčka a nůžky, kluci – nůž a provázek) 
Všechny srdečně zve vedení skautského oddílu Sokolík Silůvky.  

- Brigáda na hřišti Pod Lipami 

V sobotu 13. dubna od 8:00 hod. se na hřišti Pod Lipami uskuteční jarní brigáda. 
Na brigádě připravíme hřiště a okolí na používání pro děti i dospělé. Nářadí 
vezměte sebou (hrábě, kolečka, pily atd.). Občerstvení po brigádě bude zajištěno. 

- Besídka ke dni matek 

Na čtvrtek 16. května od 16:00 hod. připravuje Obec Silůvky společně 
se Základní a mateřskou školou Silůvky besídku ke Dni matek, která se uskuteční 
v orlovně. Zveme srdečně tímto všechny maminky a babičky. 
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- Závody v požární dovednosti 

V sobotu 25. května od 13:00 hod. proběhnou na hřišti Pod Lipami závody 
v požární dovednosti mladých hasičů O pohár starosty Obce Silůvky a O putovní 
pohár starosty SDH Silůvky. Jedná se o soutěž družstev mladších a starších žáků 
a žákyň v požárním útoku. Přijďte podpořit silůvské závodníky! 

- Atletický čtyřboj 

V neděli 2. června od 14:00 hod. se uskuteční na hřišti Pod Lipami pro děti všech 
věkových kategorií Atletický čtyřboj. Pořádá TJ Sokol, Sokolík, OREL, SDH a 
Obec Silůvky. Na závěr vyhodnocení závodníků a odměny u táboráku. 

- Turistický výlet do Bílých Karpat 

TJ Sokol Silůvky pořádá 18. května turistický výlet do Bílých Karpat. Trasa 
povede ze samoty Staré díly na Velký Lopeník se zdoláním Mikulčina vrchu 
(cca 12 km). Případně je možný individuální výšlap v okolí Mikulčina vrchu. Cena 
350,-Kč. Přihlášky přijímá Renata Elsnerová, Na Rybníkách 210. 
 

 

Obr.: Silůvští koledníci v roce 2012 s pomlázkou (nenastavovanou) dlouhou 
5,63 metrů. 

Krásné prožití Velikonočních svátků  
a pohodu do jarního období po letošní dlouhé zimě  

Vám všem občanům 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. 06. 2013. 


