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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé,
letošní velmi mírná zima, přinesla jen 

pár mrazivých dnů téměř beze sněhu a tak 
jsme my na obci, ani silničáři zimní tech-
niku moc nevyužili. Vše také nasvědčuje 
tomu, že brzy přijde jaro, stromy v nové 
aleji a sadu už jsou v rozpuku a čeká nás 
veliký úkol vysázet 15 tisíc nových dubo-
vých sazenic na paseky vzniklé těžbou smr-
kových a borových porostů napadených 
kůrovcem. Z těžby obec nabízí na prodej 
spoustu palivového dřeva (smrk + borovice 
za cenu 690 Kč/prm).                                         

V zimě byla dokončena pokládka el. kabelů NN a VO na ulici Anenské od Prš-
tic. Bylo zde provedeno vydláždění celého chodníku novou dlažbou a ulice je již nově 
osvětlena. Na ulici Sokolská jsme také větší část chodníku po dokončení kabeláže ne-
chali udělat nově. Další etapa výměny el. kabelů a veřejného osvětlení bude probíhat na 
ulici Pod Lipami, Na Rybníkách, Kopaniny a Úvoz, která začne už v dubnu 2020. I zde 
plánujeme po ukončení pokládky kabelů a optiky předláždit a upravit většinu chodní-
ků, vymezit parkovací místa a ulice více zprůjezdnit.

Nyní se již věnujeme přípravám na jarní a předvelikonoční úklidové akce a brigády 
na hřišti, ve Studánkách a v okolí obce. Pozvánku na jednu z nich „UKLIDÍME ČESKO, 
UKLIDÍME SILŮVKY“, kterou pořádáme 4. dubna, najdete na poslední straně tohoto 
zpravodaje.

V dubnu si připomeneme výročí konce 2. světové války a v pátek 24. dubna 2020 v 
10 hod. přijedou k Památníku osvobození historická vojska k položení věnců.

Těším se na letošní Svatojiřskou vycházku, vyrazíme 25. dubna 2020 ráno v 7:22 hod. 
vlakem do Moravského Krumlova a odtud půjdeme krásným údolím řeky Rokytné pěš-
ky do Ivančic až na Rénu, kde se také bude konat akce k výročí ukončení 2. světové 
války a ukázka bitvy. Odtud je možnost jet do Silůvek vlakem, nebo ještě jít pěšky přes 
Hlínu.

Ještě bych Vás chtěl srdečně pozvat nejen na brigády, ale také na táborák pro všech-
ny: „Společné pálení čarodějnic“ na hřiště Pod Lipami ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 
17 hod. Ostatní chystané akce jsou uvedeny na stranách 44 a 45. 

Obec Silůvky má nový vzhled a strukturu obecních webových stránek
www.siluvky.cz, budeme rádi za připomínky a nápady k jejich vzhledu a obsahu. 

Věřím, že přijatým opatřením vlády a ministerstev se v ČR podaří zabránit šíření 
coronaviru a že se spolu ve zdraví setkáme na nějaké nejbližší zajímavé akci.

Přeji všem krásné jarní dny
Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky

Starosta obce Zdeněk Prax
na svatojiřské vycházce,  2019.
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FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2019
Oznamujeme občanům, že faktury za vodné a stočné za rok 2019 je možno na 

Obecním úřadě v letošním roce zaplatit podle jednotlivých ulic a to následovně:

Ve středu  25. března 2020 v době 10.00–19.00 hod:
Anenská, Kopaninky, Na Nivách, Pod Lipami, Úvoz

V pondělí 30. března 2020 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 2020 
Oznamujeme občanům, že poplatky se budou na Obecním úřadě v letošním 

roce vybírat:

Ve středu 27. května 2020 v době 10.00–19.00 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 rodin-

ný 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 + číslo popisné domu
- pro platby reklam 1343 + číslo popisné domu.
(Příklad – odpad za 3 osoby a jednoho psa v rodinném domě 39 bude uhra-

zen na účet obce Silůvky následovně: 1.650 Kč variabilní symbol 134039 a 50 Kč 
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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ODPADY
„Zas je tu jaro je tu, lidi šílí“. Tímto úryvkem z písně Lucie Bílé by se dalo 

parafrázovat dění na našem sběrném dvoře v jarních měsících. Odpad nasbíraný 
za zimních měsíců plus to, co už chceme 10–20 let vyhodit naložíme na kárku a 
vyrážíme směr sběrný dvůr. Tam to všechno namrskáme do kontejneru, ideálně 
po zavíračce, aby nás nikdo neviděl a nechtěl to po nás třídit! Oprášit ruce a 
hurá domů. Poznáváte se? Opravdu ne? To je škoda. Já v tom opakovaně vidím 
spoustu našich spoluobčanů. Zvláště těch, co nechávají sem tam v kontejneru 
odhozenou papírovou krabici s doručovacím štítkem a adresou, faktury s hla-
vičkou, fotky atd. 

Vzhledem k tomu, že máte přístup na sběrný dvůr, kdykoliv si usmyslíte, 
zkuste ctít nepsaná pravidla a nepřidělávat práci ostatním, kteří to za Vás musí 
udělat. Vytřídit papír, plast, dřevo Vás zaměstná maximálně na pár minut.

Než vyrazíte do sběrného dvora, zkuste popřemýšlet, zda je naložený odpad 
opravdu určen do velkoobjemového kontejneru nebo by mohl ve dvou větších 
pytlech ležet ve svozový den vedle Vaší popelnice. Odpad z velkoobjemových 
kontejnerů prozatím končí zahrabaný na skládkách, což je z pohledu ekologie to 
nejhorší řešení. Odpad z popelnice skončí z devadesáti procent při své poslední 
cestě na tomto světě ve spalovně v Brně. Obci ušetříte náklady na velkoobjemové 
kontejnery, matka příroda zapláče trochu méně než při skladování na skládkách 
a v poslední řadě si v zimních měsících obyvatelé města Brna ohřejí svoje tělesné 
schránky odpadním teplem. Nejezděte na sběrný dvůr s každou hloupostí, vyu-
žívejte více pravidelných svozů odpadů. 

Na sběrný dvůr odvážejte něco, co se rozhodně nevejde do nebo k popelnici – 
například skříň, dveře, koberce, křeslo, železný šrot, stavební a demoliční odpad 
v rozumné míře, větve, atd.

V minulém roce Obec Silůvky, její občané, nesoudní páni podnikatelé v obo-
ru stavebním a nežádoucí ilegální dovozci odpadů z okolních vesnic vyproduko-
vali následující množství:
  suť, cihly, stavební materiál 79,08 t
  velkoobjemové kontejnery 54,38 t
  textil      2,09 t
  bioodpad   73,30 t
  kovy    16,70 t
  sklo      9,43 t
  papír    10,67 t
  plasty    17,55 t
  směsný komunál (popelnice)     137,03 t
  nebezpečný odpad, ostatní   1,69 t
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Změny v obci

Přeložení elektřiny do země – ulice Anenská.

Sečteno, podtrženo celkem 401,92 tun odpadů. V tomto není započítán pa-
pír, který se třídil ve škole a náš věčný oheň, který pod lesem spálil nejednu 
větvičku. V přepočtu na 1 obyvatele nikoliv poplatníka to činní 485,4 kg ročně, 
denní produkce jednoho obyvatele je tedy 1,33 kg odpadu. Hrůza. A to ještě 
pokulháváme za celoevropským průměrem, který je na osobu necelých 500 kg/
rok. 

Náklady na likvidaci odpadů v Silůvkách se v roce 2019 vyšplhaly na částku 
684 754 Kč. 

Abych si stále jenom nestěžoval. Rád bych Vás všechny, co třídíte plasty, pa-
pír, sklo a ostatní odpady do kontejnerů k tomu určených, pochválil a poděkoval 
Vám. Do obecního rozpočtu díky Vaší ochotě třídit přistála za minulý rok částka 
154 180,50 Kč z EKO-KOMU.

Obec v letošním roce zajistí další kontejnery na plast a papír, které budou 
umístěny v blízkosti sběrného dvora. Kapacita stávajících kontejnerů je momen-
tálně nedostačující. Sběr a třídění upotřebených jedlých olejů a tuků momentál-
ně řešíme a budete o něm informování prostřednictvím zpravodaje a obecních 
stránek.

Bezodpadovému hospodářství a třídění zdar.
Jiří Sedláček
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Počet obyvatel
V současnosti (k 31. 12. 2019) žije v obci Silůvky 828 obyvatel ve 248 obydle-

ných domech. Dalších 26 domů je neobydleno.
V Silůvkách žije 407 mužů a 421 žen. Dětí ve věku do 15 let zde žije 131, ob-

čanů v produktivním věku 530 a občanů v důchodovém věku 167.

  počet obyvatel 1. 1. 2019  808
  úmrtí 2019       5
  přihlášení 2019     27
  stěhování v obci 2019      9
  odstěhovaní 2019    12
  narození 2019     10
  sňatky 2019       6
  kolaudace RD 2019      2
  počet obyvatel k 31. 12. 2019 828
  poslední vydané číslo popisné 296

nejčastější mužské jméno v obci: Jiří, Jan, Pavel
nejčastější ženské jméno v obci: Marie, Jana, Anna

Přeložení elektřiny do země – ulice Sokolská.
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Posezení u cimbálu
Mladá cimbálová muzika z Brna – Šarkan, nám hrála v neděli 24. listopadu 

2019 na našem posezení u cimbálu v sále Sokolovny. Rozezpívali celý sál a na-
vodili skvělou náladu, při které se dobře popíjelo dobré víno a pojídal výborný 
štrůdl.

S poděkováním a přáním do blížícího adventního času jsme se rozloučili.

Blanka Altmanová

Posezení u cimbálu, sokolovna Silůvky, 24. listopadu 2019.

Změna počtu obyvatel v obci Silůvky od roku 2013

Datum Muži
(do 15 let)

Muži
(nad 15 let)

Ženy
(do 15 let)

Ženy
(nad 15 let) Změna Celkem

1. 1. 2020 65 341 65 357 +20 828

1. 1. 2019 61 335 58 354   +9 808

1. 1. 2018 61 330 56 352 +16 799

1. 1. 2017 57 331 52 343   +1 783

1. 1. 2016 58 327 53 344   +4 782

1. 1. 2015 53 328 55 342 +16 778

1. 1. 2014 53 317 55 337   +3 762

1. 1. 2013 54 321 53 331 759
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Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu
V sobotu 30. listopadu 2019 se konal na návsi již pátý ročník silůvského vá-

nočního jarmarku. Ve vytápěných stanech byly v prodeji nejrůznější rukodělné 
výrobky, šperky, vánoční dekorace a ozdoby, drátkované betlémy, decoupage 
krabičky, výrobky z patchworku, pletené košíky z pedigu, dřevěné hračky, ka-
belky, keramické výrobky, med a medové výrobky, koření a sýry, textilní hračky, 
dětské oblečení, upomínkové obecní předměty. V prodeji byl i nový nástěnný 
kalendář obce Silůvky na kalendářní rok 2020. Velký zájem byl o zabíjačkové po-
choutky, mysliveckou kuchyni, řízky, povidlové placky, sushi od Marka Chalupy. 
Výborné byly trubičky a zákusky od Andrei Kačírkové. K chuti přišel svařák, 
grog, punč, víno a čerstvě pražená káva.

Akci zpestřilo pásmo vánočních koled na dechové nástroje a dvojice harmo-
nikářů. V 17 hodin vystoupily děti z místní Mateřské a Základní školy. Poté krát-
ce promluvila paní farářka Martina Kadlecová. A potom se již rozzářil vánoční 
strom.

Účast na této akci byla tak jako každoročně přes 1000 spokojených návštěv-
níků.

Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu, 30. listopadu 2019.
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Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu, 30. listopadu 2019.
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Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu, 30. listopadu 2019.

Sbírka Harry Pottera
Dobrý den, náš syn Matěj Kluka na vánočním jarmarku vybral svým kouz-

lením pro nadaci „Ruka pro život” celkem 4 778 Kč. Přikládáme foto z předání 
a příjmový doklad.

  Děkujeme všem
Klukovi
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Mikulášská besídka
Samo peklo by Vám mohlo povědět, jak probíhala Mikulášská besídka 3. pro-

since 2019 v sále Sokolovny. I když měly děti pro strach uděláno, zvládly se vyfo-
tit společně s čerty, sv. Mikulášem a anděly. Jak vše probíhalo můžete zhlédnout 
na fotkách.

Tuto akci pořádal tradičně Obecní úřad Silůvky a Tělocvičná jednota Sokol 
Silůvky.

Blanka Altmanová

Mikulášská besídka, sokolovna Silůvky, 3. prosince 2019.
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Čertovský den
Čtvrtek 5. prosince 2019 si děti, žáčci i paní učitelky užili v čertovských kos-

týmech. Během dopoledne po celé školičce pobíhali, učili se a tancovali malí 
čertíci, za kterými přišel Mikuláš, anděl a čert. Děti jim zazpívaly, zatancovaly a 
řekly básničky, za které dostaly balíčky s mikulášskou nadílkou.

Čertovský den ve škole, 5. prosince 2019.
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Tradiční vánoční koncert
V sobotu 7. prosince 2019 se v sále Orlovny konal tradiční vánoční koncert 

pořádaný Jednotou Orla Silůvky ve spolupráci s Obecním úřadem Silůvky.
Zaplněnému sálu k poslechu hrála Dechová hudba Vacenovjáci.

Tradiční vánoční koncert, Orlovna Silůvky, 7. prosince 2019.
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Život nevidomých
Díky našemu projektu Učíme se spolu  (EU – šablo-

ny II) jsme zorganizovali pro žáky 2. a 3. ročníku projek-
tový den o nevidomých.

Navštívila nás paní Latíková, která přišla o zrak bě-
hem dospívání. V současné době je vdaná, má dvouletou 
dcerku a vyučuje dospělé.

Dětem povídala o způsobu svého života – chůze s bí-
lou holí, cestování, orientace v prostoru, vaření, starost o dítě, apod. Děti si se 
zavázanýma očima vyzkoušely chodit po místnosti, poznávat různé předměty, 
ale také psaly na její notebook a  hlasový mobil.  Paní Latíková byla úžasná a 
plná optimismu. Všechny si nás hned získala a její přístup k životu a jejímu po-
stižení obdivujeme a  závidíme.  Nebyla ovšem jediná, kdo nás ten den navštívil. 
Přijel za námi pan Hluší a paní  Hauserová ze sdružení nevidomých a slabozra-
kých. Ukázali nám různé pomůcky a potřeby, které nevidomým ulehčují život 
(Braillovo písmo, okýnko k podepisování, kytička k určování mincí, určování 
bankovek, atd.). Velkým zážitkem byl vodící pes Jessie, o jehož výcviku jsme se 
dozvěděli také spoustu věcí.

(Bližší popis tohoto úžasného dopoledne si můžete přečíst a  prohlédnout fot-
ky na webových stránkách školy – Co jsme zažili – ZŠ).

Mgr. Petra Strádalová

Z
Š

 a  MŠ Si lů

vk
y

za
lo

že
no

 1783

Den slabozrakých a nevidomých, 13. prosince2019.
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Výukový pobyt v Soběšicích
Ve dnech 16.–19. prosince 2019 se žáci naší školičky zúčastnili výukového 

pobytového programu na Jezírku v Soběšicích. I když jsme měli všichni (děti, 
učitelky i rodiče) obavy z odloučení od rodiny, na slzičky nebyl během těchto 
dní vůbec čas.

Program byl vystavěný na poznání různých zvyků a tradic během vánočního 
období se spoustou aktivit v areálu ale i mimo něj. Děti si vyzkoušely výrobu 
domácího másla, upekly si vánočku, krmily ovce, vyřezávaly ze dřeva ozdoby, 
zpracovávaly ovčí vlnu, připravily si  pučalku, řezaly dřevo atd.

Celý pobyt byl  úžasný, skvěle se o nás starali, moc jsme si to užili a máme 
spoustu krásných a nových zážitků.

Mgr. Petra Strádalová

Den slabozrakých a nevidomých, 13. prosince2019.

Předvánoční období na Jezírku v Soběšicích, 16.–19. prosince, 2019.
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Předvánoční období na Jezírku v Soběšicích, 16.–19. prosince, 2019.
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Přespání v klubovně

Jeskyně v Moravském krasu

Tradiční mikulášská přespávačka v klubovně skautského oddílu Sokolík, 6. prosince 2019.

Víkend v nepřístupném podzemí Moravského krasu, 23.–24. listopadu 2019.
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Vánoční schůzka

Betlémské světlo
Každoročně o Vánocích den před Štědrým večerem v 

obci Silůvky roznáší Betlémské světlo skauti z 4. YMCA 
SKAUT oddílu Silůvky. V rámci této akce skauti vybrali 
do sbírkové pokladničky úžasných 19 258 Kč na podporu dětí z KDO FN Brno.

Z celého srdce 
děkujeme všem, 
kteří světlo roz-
nášeli a občanům 
Silůvek, kteří do 
pokladničky při-
spěli.

Členové
skautského oddílu 
Sokolík při
roznášení
Betlémského světla 
před DPS Silůvky, 
23. prosince 2019.

Vánoční schůzka skautského oddílu Sokolík, 21. prosince 2019.
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Pojďte s námi do ovčince
Na Štědrý den, v úterý 24. prosince 2019 se v evangelickém kostele v Silův-

kách uskutečnila tradiční štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou se 
zpěvy.

Hráli:
Ovce  .......................  Alžběta Varechová, Nikola Pešlová, Magdaléna Neužilová,

Štěpánka Neužilová, Anežka Neužilová, Eliška Škorpíková,
Anna Škorpíková, Zuzana Teplá, Veronika Minaříková, Julie Rosí,

Emilie Rosí, Michaela Reboková, Nela Dvořáková, Eva Dvořáková,
Claudie Fialová, Ema Imrichová, Leontýna Tomkovičová, Magda Skálová

Vlci  ................................  Ota Konicar, Vítek Varecha, Tonda Šebesta, Jan Panáč,
Jan Teplý, Vítek Skála, Vojtěch Dvořák, Zbyněk Tomkovič,
Filip Minařík, Lukáš Matuška, Dan Matuška, Petr Kadlec

Vypravěč  ...............................................................................................  Filip Minařík
Pastýř  ................................................................................................  Bohouš Varecha
Hudba  .....................  Jaroslav Pištěk, Michal Kadlec, Petr Kadlec, Dan Matuška,

Martina Matušková, Petr Matuška, Karolína Chýlková, Štěpánka Neužilová, 
Honza Šebesta, Honzík Šebesta, Petr Kadlec st.

Nápověda  ...........................................................................................  Jana Varechová
Režie  ............................................................................................  Martina Kadlecová
Scénář  ...................................................................................................  Jan Tkadleček

Pojďte s námi do ovčince, 24. prosince 2020.
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Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou?
Jiří Suchý

Pojďte s námi do ovčince, 24. prosince 2020.
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Turnaj neregistrovaných
ve stolním tenise

Ve čtvrtek 26. prosince 2019 uspořádala 
Jednota Orel Silůvky v sále Orlovny pravidelný 
Švatoštěpánský Turnaj neregistrovaných hráčů 
ve stolním tenise.

Turnaj neregistrovaných ve stolním tenise, 26. prosince 2019.
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

PAPÍR
Do kontejneru na papír patří:
•	Noviny,	časopisy,	reklamní	letáky.
•	 Sešity,	kancelářský	papír.
•	 Krabičky	od	čajů	a	všech	dalších	potravin	a	výrobků	v	domácnosti.
•	 Lepenkové	krabice	(sešlápnuté	a	rozřezané).
•	 Kartony	a	papírové	obaly	od	mouky,	cukru,	soli.
•	 Skartované	dokumenty,	obálky	(i	s	okénkem).

Do kontejneru na papír nepatří:
•	Mastný,	promáčený,	silně	znečištěný	papír.
•	 Obaly	od	vajíček,	ruličky	od	toaletního	papíru	či	papírových	utěrek.
•	 Použité	papírové	kapesníky,	ubrousky,	ručníky,	utěrky,	vložky,	pleny.
•	 Vícevrstvé	obaly,	nápojové	kartony,	uhlový	papír	(propisovací),	povoskovaný	

papír, dehtový papír, pogumovaný papír, některé kelímky.
•	 Pytle	od	cementu,	laminátový	papír,	účtenky	z	termopapíru.
•	 Využívejte	 i	 velkoobjemový	 kontejner	 na	 papír	 přistavený	 za	 stodolami	

Na Trávníkách.

PLASTY
Do kontejneru na plast patří:
•	 PET	láhve	od	nápojů	(sešlápnuté	i	s	uzávěry).
•	 Plastové	nádoby	na	potraviny	a	různé	věci.
•	 Kelímky	a	vaničky	od	potravinářských	výrobků	(jogurty,	sýry).
•	 Igelitové	a	polyetylénové	sáčky,	tašky,	pytle	a	mikrotenové	sáčky.
•	 Lahvičky	od	šamponů,	gelů	a	dalšího	drogistického	zboží,	plastové	nádoby	

od mycích prostředků (musí se vymýt).
•	 Folie	(bublinková,	potravinářská,	na	balení).
•	 Polystyren	(nutno	nalámat	na	menší	kusy).
•	 Plastové	hračky	(bez	elektroniky),	obaly	od	CD,	DVD,	zubní	kartáčky,	zácho-

dové štětky.

Do kontejneru na plasty nepatří:
•		Podlahové	krytiny,	koberce,	novodurové	trubky,	PVC,	molitan,	kabely.
•	 Obaly	od	barev,	chemikálií,	olejů	a	jiných	nebezpečných	látek.
•	 Guma,	pneumatiky,	plastové	součásti	aut.
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SKLO
Do kontejneru na bílé sklo patří:
•	 Čiré	nevratné	lahve	od	alkoholických	i	nealkoholických	nápojů.
•	 Sklenice	od	kečupů,	kompotů,	instantní	kávy,	marmelád,	zavařenin	(bez	víč-

ka).
•	 Staré	či	rozbité	sklenice,	vázy,	dózy	(čiré).
•	 Skleničky	od	léků	(bez	víčka).
•	 Flakony	od	voňavek	či	parfémů.

Do kontejneru na barevné sklo patří:
•	 Barevné	nevratné	lahve	od	piva,	vína	a	dalších	nápojů.
•	 Tabulové	sklo	z	oken	a	dveří.

Do kontejnerů na sklo nepatří:
•	 Porcelán	a	keramika.
•	 Drátosklo,	varné	sklo,	zlacená	a	pokovená	skla.
•	Monitory	počítačů	a	TV.
•	 Zrcadla,	autoskla,	žárovky,	zářivky,	výbojky.

NÁPOJOVÉ KARTONY
V Silůvkách se nápojové kartony dávají do žlutých kontejnerů společně s 

plastem. Karton je třeba před vhozením sešlápnout, víčka z plastu není třeba 
odstraňovat.

Do kontejneru na nápojové kartony patří:
•	 Vícevrstvé	obaly	od	mléka	a	mléčných	výrobků	(kefír).
•	 Krabice	od	vína,	džusů,	hotových	omáček,	ledové	kávy,	polev	v	kartonu.

Do kontejnerů na nápojové kartony nepatří:
•	Nápojové	kartony	silně	znečištěné	zbytky	potravin.
•	Měkké	sáčky	od	kávy,	čokolády,	capuccina,	mléka	do	kávy.
•	 Povoskované	kelímky,		kyblíky	od	popcornu.

                   

HLINÍK
Popelnice na hliník je umístěna před vstupem do zahrady evangelického kos-

tela na ulici Pod Lipami.

Do popelnice na hliník patří:
•	 Plechovky	od	piva,	limonád,	energy	drinků	(umyté	nebo	vypláchnuté).
•	 Plechovky	od	deodorantů,	holících	pěn	(pánských	i	dámských).
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•	 Svrchní	ALU	fólie	od	jogurtů,	pomazánek,	sýrů,	apod.
•	 Alobal	(např.	hliníkové	fólie	od	čokolád,	Fidorek...).
•	 Šroubovací	ALU	víčka	od	nápojů,	olejů	(ne	korunkové).
•	 Vaničky	od	paštik.
•	 Víčka	zavařovacích	sklenic	typu	„Omnia“.
•	Hliníkové	nádobí	(příbory,	hrnce,	ešusy,	konvice).
•	 Konstrukce	stanů,	 lehátek,	pergol,	 lyžařské	hole,	plechy	a	ostatní	hliníkové	

součástky.

Do popelnice na hliník nepatří:
•	 lesklé	 fólie,	ve	kterých	 je	hliník	spojený	s	papírem	nebo	plastem	(obaly	od	

žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, másla, 
arašídů, CD, DVD.

TEXTIL
Do kontejneru na textil patří:
•	Oděvy,	bytový	textil,	hračky,	kabelky.
•	Obuv.
•	 Věci	dávejte	čisté	(nemusí	být	vyžehlené).

Do kontejneru na textil nepatří:
•	 Špinavé	a	roztrhané	oděvy.
•	 Nefunkční	věci.

BIOODPAD
Co patří do bioodpadu?
•	 Rostlinný	odpad	ze	zahrad	–	listí,	tráva,	plevel,	zbytky	rostlin.
•	 Zbytky	ovoce	a	zeleniny.
•	 Čajové	sáčky,	kávová	sedlina.
•	 Dřevní	štěpka,	kousky	větviček,	keřů	i	stromů	–	posekané,	nastříhané,	poře-

zané, nebo zpracované štěpkovačem.
•	Hlína	z	květináčů.
•	 Spadané	ovoce.
•	 V	malém	množství	–	exkrementy	nemasožravých	zvířat.
•	 Popel	ze	dřeva.
•	 V	malém	množství	–	kousky	kartonu,	nebo	použité	papírové	kapesníčky.

Co do bioodpadu nepatří?
•	Maso,	kosti,	uhynulá	domácí	zvířata.
•	 Oleje	z	potravin,	tekuté	a	silně	mastné	potraviny.
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•	Obaly	od	potravin	(sklo,	plasty,	plechovky).
•	 Zbytky	jídel.
•	 Exkrementy	masožravých	zvířat	(včetně	psích).
•	 Všechny	další	biologicky	nerozložitelné	odpady.

Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, zejména 
cizorodé látky, jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu a textilie. Dále pak 
materiály, které vykazují nebo mohou vykazovat vyšší obsah škodlivých látek, 
jako například obsah sáčku z vysavačů, popel z briket a uhlí, barevné časopisy, 
smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky a pleny, 
igelit atd.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
Do červeného kontejneru na elektrozařízení patří:
•	Baterie.
•	Drobná	elektrozařízení,	jako	jsou	např.	kalkulačky,	rádia,	drobné	počítačové	

vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod.

Do kontejneru na elektrozařízení nepatří:
•	Televizory,	počítačové	monitory.
•	Zářivky,	úsporné	žárovky.
•	Velké	domácí	spotřebiče	jako	např.	ledničky,	pračky,	chladničky	apod.

Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete také bezplatně odevzdat ve 
sběrném dvoře.

SUŤ
Do kontejneru na suť v areálu sběrného dvora patří:
•	Cihly,	kamení,	suť	vzniklá	bouracími	pracemi.
•	U	vyprodukovaného	většího	množství	tohoto	odpadu	je	nutné	zajistit	si	vlast-

ní kontejner a jeho odvoz na vlastní náklady.

ŽELEZO
Do kontejneru na železo v areálu sběrného dvora patří:
•	Jakýkoliv	železný	šrot.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Do kontejneru na směsný komunální odpad patří:
•	Odpad,	který	vzhledem	ke	svým	rozměrům	nelze	uložit	do	popelnic	(koberce,	

matrace apod.)
•	Dřevo,	prkna,	starý	nábytek	apod.	ukládejte	prosím	na	hromadu	na	prostran-

ství před vjezdem do areálu sběrného dvora.



Informační list obce Silůvky, jaro 2020

27

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
V sobotu 28. prosince 2019 se v zaplněném sále Orlovny uskutečnil pod ve-

dením dirigenta Jana Svobody Koncert známé „České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby“ v podání smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka z Moravského 
Krumlova	s	orchestrem	a	sólisty	z	Městského	divadla	Brno.

učinkoval: Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka, Moravský Krumlov
spoluučinkoval: Pěvecké sdružení Vítězslav Novák, Znojmo
sólisté:
 Romana Kružíková–Jedličková  soprán
 Iva Kružíková    alt
 Tomáš Kočan    tenor
 Jiří Miroslav Procházka   bas
 Přemysl Forst    varhany
 Jan Svoboda    dirigent

Rybova mše vánoční, 28. prosince 2019.
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Jakub Jan Ryba, křtěný Jakub Šimon Jan Ryba (26. října 1765 
Přeštice–8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem), 
byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. 
Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Jeho 
nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro 
vánoční období je Česká mše vánoční.
Třeba si letos ještě více připomeneme i samotného autora – člo-
věka, od jehož narození 26. října uplyne 255 let a 8. dubna od od-
chodu ze světa vlastní rukou 205 roků.

Rybova mše vánoční, 28. prosince 2019.
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Novoroční vycházka na Hlínu
Sousední obec Hlína a její pohostinství se tak jako každý Nový rok stalo cí-

lem mnoha skupinek osob, které si sem v tento den pořádají odpolední výlet. 

Novoroční vycházka na Hlínu, 1. ledna 2020.

Hasičská valná hromada
V sobotu 18. ledna 2020 se konala v Orelském klubu v Silůvkách Hasičská 

valná hromada.

Hasičská valná hromada, Orelský klub, 18. ledna 2020.
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2020 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka. Bylo při ní 

bylo vybráno 31 382 Kč.
Děkujeme všem dárcům i koledníkům.

V Oblastní charitě Rajhrad tak bylo vybráno do 734 zapečetěných pokladni-
ček celkem 4 716 843 Kč.

Tříkrálová sbírka slaví již 20 let. Díky koledování a vaší štědrosti v lednu 2020 
může Tříkrálová sbírka v celé České republice dosáhnout na:

1,5 miliardy Kč
1 milion dobrovolníků
15 000 projektů

Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Za dvacet let se 
sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, 
a především ukazuje sílu lidské solidarity.  Desetitisíce koledníků a dárců tak 
společně dělají náš svět lepším. Díky vybraným finančním prostředkům pomá-
háme spolu s vámi těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Děkujeme

Společné foto koledníků Tříkrálové sbírky, 4. ledna 2020.
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Zimní stopou okolo Silůvek
V sobotu 11. ledna 2020 se v sokolovně v Silůvkách 

a přilehlých lesích naší obce konala jedinečná akce – 
41. ročník závodu Zimní stopou okolo Silůvek. Na vy-
značené trase čekalo dvojice do 6. třídy 8 úkolů jako 
třeba Hledání min (na motivy legendární počítačové 
hry), Sestavovací úloha na zručnost, Hod oštěpem na cíl nebo Řezání dřeva. 
Nejrychlejší dvojicí na trase byla hlídka Jenda a Tom závodící za Sokolík Silůvky, 
a to v čase 37 min 28 s. Z hlediska počtu startujících nejprestižnější kategorii 
Rodičů s dětmi vyhrála hlídka Ročmen a Tomášek z Hostěrádek-Rešova v čase 
53 min 10 s, která o 41 s předběhla obhájce vítězství z minulého roku Ádu s Bu-
mim. Starší 7. třídy absolvovali navíc 4 kontroly slepě zakreslené v mapě, mezi 
nimiž byla např. Stavba přístřešku z celt či Lanová výzva pro dva. Nejrychlejší 
hlídkou na dlouhé trase byl Cebík s Ufonem ze Sokolíku Silůvky v čase 1 hod 
4 min 5 s.

Celkově se 41. ročníku Zimní stopy zúčastnilo rekordních 81 hlídek (178 
závodníků), skautů (7 oddílů) i neskautů. Navíc jsme se tento ročník rozhod-
li okořenit přibráním nového spolupořadatele z místního Klubu orientačních 
sportů Beta Ursus orienteering, s jejichž pomocí jsme na kategoriích 7.–8. třída 
dívky, 7.–8. třída kluci, ženy a muži otestovali čipovací systém, kterým chceme 
do budoucna zcela nahradit razítkování do závodních karet na jednotlivých sta-
novištích.

Myslím, že mluvím za všechny, když tvrdím, že se tento ročník vydařil. Nej-
větší výtky máme k počasí, jež nám letos zajistilo Zimní stopu na blátě. Snad 
příště napadne sníh!

   Za organizátory,
Aleš Konečný (Ali)

Zimní stopou okolo Silůvek, 41. ročník, 11. ledna 2020.
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Zimní stopou okolo Silůvek, 41. ročník, 11. ledna 2020.
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Sokolský ples
V sobotu 25. ledna 2020 se konal reprezentační ples 

Tělocvičné jednoty Sokol Silůvky ke 110. výročí založení 
jednoty.

Na zahájení plesu Silůvská mládež pod vedením Marti-
na Smetany zvládla výborně předtančení valčíku „Sněžná 
bouře“. Všichni tanečníci byli odměněni velkým potles-
kem všech přihlížejících.

Sportovní tým z Brna – Tigers Cheerleaders, předvedli lidské pyramidy a ak-
robacie.

Tečkou programu byla polka tanečního páru vícemistrů ČR z taneční školy 
Danza Brno.

Pořadatelé do přípravy dali vše, aby se ples líbil. Spokojenost všech zúčastně-
ných toho byla důkazem.

Reprezentační ples TJ Sokol Silůvky, 25. ledna 2020.
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Reprezentační ples TJ Sokol Silůvky, 25. ledna 2020.
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Mission Antarctica
Skautský oddíl Sokolík 

uspořádal ve dnech 31. 
ledna–2. února 2020 zim-
ní běžkařskou výpravu do 
Krkonoš, nazvanou „Mi-
ssion Antarctica“.

Podle názvu byste si 
mohli myslet, že jsme se 
vydali na nejvyšší horu 
Antarktidy – Spectre. To 
není tak úplně pravda, ale 
aspoň jsme se chtěli dostat na Sněžku. Bohužel jsme to na Luční Boudě (asi 4 km 
od Sněžky) museli vzdát, kvůli hroznému větru a mlze...

Nicméně jsme si to všichni užili a maximálně s pár modřinami ve zdraví 
přežili.

Maškarní den v MŠ a ZŠ
Na konci února – 27. února 2020 jsme zorgani-

zovali v naší školičce maškarní den pro děti i žáky. 
Rodiče připravili pro děti úžasné kostýmy, kte-

ré dětem náramně slušely.
Celý den jsme si všichni užili a skvěle se po-

bavili.
Petra Strádalová

Maškarní den v MŠ a ZŠ Silůvky, 27. února 2020.



Informační list obce Silůvky, číslo 1 (97), ročník 20

36

Výroba mýdel
V pondělí 10. února jsme měli „babinec“, kde nás majitelky firmy z Neslovic 

seznámily s ručním vyráběním mýdel a předvedly nám výrobky přírodní kos-
metiky. Mýdla i kosmetika ženy zaujala a tak si výrobky i nakoupily. Samy jsme 
si vytvořily voňavé sáčky.

Bylo to příjemné setkání a těšíme na další, které bude na velikonoční téma.

Společná výroba mýdel, 10. února 2020.
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Maškarní ostatky
Letošní ostatky nepatřily co do počtu návštěvníků k nejpočetnějším, avšak 

díky veselým a propracovaným maskám se příchozí rozhodně nenudili. Ve 20 
hodin 30 minut vtrhla do velkého sálu banda rozjařených cikánů, trpaslíci ne-
soucí Sněhurku, která čekala na svého prince, egyptští bohové Anubis a Bastet, 
koronavir, KFC i s kuřetem a parta Hippies. Průvod masek zakončoval Trans-
former, jehož skládání a rozkládání vyvolalo smích a potlesk celého velkého 
sálu. Za tento výkon byl také Transformer (Jan Hlavoň) oceněn publikem jako 
nejlepší maska roku 2020. Ostatkový večer se zakončil pochováním basy pod 
taktovkou Jana Hlavoně a Jarka Fráně. Poté se už jen tančilo, jedlo a pilo až do 
pozdního rána...

Závěrem bych rád poděkoval všem maskám za vynaložené úsilí při jejich 
tvorbě, personálu za pomoc s přípravami a chodem ostatků a příchozím za vy-
tvoření příjemné rodinné atmosféry. Takže díky, příště zase a ve větším počtu! 
Nazdar.

Ondřej Elsner

Maškarní ostatky, sokolovna Silůvky, 29. února 2020.
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Zápis dětí do MŠ a ZŠ
- Zápis do 1. ročníku Základní školy pro školní rok 
2020/2021 se uskuteční dne 6. dubna 2020 v 16 hodin. 

(přihláška a bližší informace na webu školy)
- Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 se uskuteční dne 
4. května 2020.

Během celého dne (od 6.30 hod. do 16.00 hod.) mů-
žete přinést přihlášku, kterou si stáhnete na webových 
stránkách školy: www.zsamssiluvky.cz

   Při předání je potřeba mít vyplněnou přihlášku, potvrzení lékaře o očková-
ní (případných alergiích či jiných omezeních).

Mgr Petra Strádalová – ředitelka školy
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Maškarní ostatky, sokolovna Silůvky, 29. února 2020.
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SILŮVKY VČERA A DNES XIX

Boj o Brno byl vybojován v urput-
ných bojích v obranném postavení 
Němců u Ořechova a Rajhradu. Rudá 
armáda prováděla tu obchvatný mané-
vr levým křídlem a usilovala prorazit 
k severu. Zoufalá německá obrana, do 
které byly nasazeny zálohy, těžké pa-

Z KRAJE, KDE PŘED ROKEM ZUŘILY VELKÉ BOJE
lebné zdroje (dělostřelectvo), tanky 
a letectvo, plný týden odrážela útoky 
RA. A přece hrdinská armáda vydoby-
la si pekelnou branou přístup k Brnu. 
Naši čtenáři nám poslali několik zpráv 
z tohoto úseku jako přímé svědectví…

Jelikož si v těchto dnech připomínáme 75. výročí od konce 2. světové války, za-
řadil jsem na následujících několik stran příspěvky, které se týkají naší obce a nej-
bližšího okolí a které spojuje jedno společné – všechny byly sepsány v roce 1946, k 
1. výročí konce 2. světové války. Tedy bezprostředně po osvobození.

Radek Neužil

Už od 15. března 1945 ustupovaly 
naší obcí německé kolony k Brnu a Jih-
lavě. Od počátku dubna zůstal v obci 
menší oddíl Němců, který řídil stále 
početnější odsun německých vojsk. 
Dne 16. dubna odešli z obce poslední 
němečtí vojáci. Čekali jsme netrpělivě 
na příchod Rudé armády. V 9 hodin 
dne 18. dubna dorazily k nám první 
hlídky RA a to od Dolních Kounic, 
kde německá vojska vyhodila most 
přes Jihlavku a částečně se stáhla smě-
rem k Mělčanům, částečně se uzavře-
la v kounickém zámku. Rudoarmějci 
postupovali dále k severu a za nimi se 
valily rychlé jednotky na Silůvky, dru-
hý proud směřoval k Ivančicím. Dne 
19. dubna prorazilo 12 německých 

Průchodiště hrdinných Sovětských vojsk – Moravské Bránice
tanků od Brna a proniklo do vesnice, 
kde právě bylo asi 20 rudoarmějců, 
ozbrojených automaty. Němci neznali 
sílu RA a na základě falešných infor-
mací obyvatelstva netroufali si k zahá-
jení boje. Vystřelili několikrát směrem 
k nádraží, kde byla hlídka kozáků, a 
pak vyrazili k Dolním Kounicím, kde 
se vytvořila fronta a držela se plné tři 
týdny až do německé kapitulace. Naše 
obec byla několikrát v ostřelu němec-
kého dělostřelectva, ale bez valného 
účinku. Pomáhali jsme statečné Rudé 
armádě v boji jako kurýři, zákopníci 
apod.

Karel Jandák, Moravské Bránice
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Slavnostní shromáždění občanů k 1. výročí osvobození obce Silůvky
a znovuodhalení opraveného Památníku osvobození, 5. května 1946.

Silůvky – západní okraj nejdramatičtější fronty před Brnem
Ústup německé armády směrem k 

Hlíně a Rosicícm trval nepřetržitě od 
15. dubna. Němci zanechali však část 
oddílů skrytých v zalesněném nepře-
hledném terénu a ve stržích., až deset 
metrů hlubokých, zarostlých křovina-
mi. Zřejmě se připravovali k odporu. 
Dne 18. dubna 1945 v poledních hodi-
nách probojovala se čela Rudé armády 
do naší obce. Byla to skupina úderníků 
s motocyklem, která, sotva dorazila k 
jižnímu okraji obce – byla přepadena 
z lesnaté stráně silnou střelbou. V  té 
době však již větší oddíly RA pronika-
ly podél železniční tratě až k severní-
mu okraji obce, kde se strhla prudká 
přestřelka. Skoro dvě hodiny trvaly 
boje o naši obec. Civilní obyvatelstvo 

uvítalo nadšeně své osvoboditele, kte-
ří jen nakrátko zůstali v obci. Vyrazili 
ihned k Pršticím a Radosticím. A za 
nimi se valily hlavní voje RA, z nichž 
některé zůstaly v obci a provedly pří-
pravy k obraně: zaujaly palebné posta-

Plakát na slavnostní znovuodhalení
Památníku osvobození v obci Silůvky,
5. května 1946.
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vení dělostřelectva, minometů. A již 
v noci z 18. na 19. dubna se rozvinuly 
útočné akce s nepřítelem, který měl 
vybudovanou svou obranu v prostoru 
obcí Tikovice, Ořechov a Ořechovičky, 
sahající až do strží u obce Silůvky. Boje 
byly velmi urputné, zvláště v závěru 
akce, kdy se Němci pokoušeli prorazit 
linii obsazenou RA, pěti silnými úto-

ky a již se také jednotlivě probíjeli k 
okrajům lesa a vesnice. Ale chrabrosti 
oddílů RA, početně mnohem slabších, 
lze děkovati, že uchránily obec od po-
hromy. Po pádu Ořechova se bojová 
činnost omezila na prostor u Dolních 
Kounic a Rosic.

Karel Štefan, Silůvky

Fronta se naší obcí přehnala od Si-
lůvek v poledních hodinách dne 18. 
dubna 1945. Zaslechli jsme v okolí 
vesnice rány z pušek a automatů. Do-
mnívali jsme se, že to jsou partyzáni, 
proto jsme se ukryli do sklepů. A když 
střelba utichla (kolem 14. hodiny), na 
návsi již seděli sovětští automatčíci. 
Zaprášení, znavení, ale jejich tváře zá-
řily úsměvem. Srdečně jsme je uvítali 
a pohostili. Ale nezdrželi se. Vyrazili 
dále k Střelicím a Rosicím. Rudoar-
mějců přibývalo, už v 16 hodin zahá-
jili jejich dělostřelci palbu směrem na 
Brno. A navečer ruské tanky se hnaly 
obcí dále k severu. Na silnici mezi Ra-
dosticemi a Střelicemi došlo k zajímavé 
příhodě. Modřický lékař (Němec) pr-
chal v autě před postupující RA. Setkal 

I Radostice zůstaly uchráněny
se s oddílem ruských tanků. Jeho žena 
vyskočila z vozu a vrhla ruční granát 
pod první ruský tank. Rudoarmějci ji 
chytili a chtěli ji na místě potrestat. Ale 
velitel jim nařídil, aby ji odvedli k vy-
šetření na příslušné velitelství. Lékař 
však nečekal. Nasedl do auta a poku-
sil se uniknout. Ruské kule mu v tom 
zabránily. Prostřílené auto a mrtvola 
Němce ležely několik dní v příkopě. 
Téže noci se dva němečtí vojáci vplížili 
do Radostic a stavěli telefonní vedení. 
Byli přistiženi sovětskými důstojníky 
a vyzváni k vzdání se. Němci však vy-
střelili a zasáhli ruského majora. Byl 
na místě mrtev. Jeden z Němců byl se-
střelen se stromu, druhý zajat.

Karel Maršík, Brno

Jednotky RA pronikaly současně k 
Ořechovu a obsadily jižní část vesni-
ce. V noci na 19. dubna 1945 podnikli 
Němci protiútok značnými silami za 
podpory tanků a dělostřelectva, kte-
rý donutil přední sledy RA k ústupu. 
Němci v krátké době vybudovali v 

Ořechově ve výhodném terénu silné 
středisko odporu. Z pozorovatelny na 
věži kostela ovládali široký prostor od 
Silůvek až k Rajhradu. Návrší „Velká 
pole“ holý, plochý terén, neposkytoval 
sovětským oddílům možnost skrytého 
přístupu a tak všechny útočné akce na-

Ořechov – poslední bašta německého odporu před Brnem
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Slavnostní otevření pohřebiště Rudé armády veřejnosti, Ořechov, 17. února 1946.

Základní charakterový rys Silůvek je,
že všichni Silůvčáci svoji obec mají velmi rádi
a na vše kolem jsou velmi citliví a zdravě vlastenečtí.

Jiří Staněk (Ilko), 18. 10. 2007

rážely na připravený odpor německých 
opěrných bodů s účinnou a prudkou 
palbou. Němci zoufale hájili postave-
ní u Ořechova, chráníce tím důleži-
tou ústupovou cestu Brno–Jihlava a 
současně i přístup k městu od západu. 
Sovětské letectvo provedlo 42 náletů 
na obec a ostřelovalo palubními zbra-
němi německé posice. Čelnými útoky 
proti Ořechovu, vedenými od Syrovic 
a Mělčan, nebo „Žleby“ k Hajanům a 
„Chřibem“ k Tikovicím oslabovaly sílu 
německého odporu. Za značných ztrát 
a s příkladnou odvahou prorazily ko-

zácké jednotky v prudkých útočných 
bojích dne 24.  dubna do Tikovic (o 
16. hodině) a navečer do Ořechoviček 
a tím vpadly do týlu německého po-
stavení v Ořechově. V noci na 25. du-
ben byla poslední bašta německého 
odporu před Brnem u Ořechova zdo-
lána. Tři zničené obce vydávají svědec-
tví o úpornosti bojů a o nezdolné síle 
vítězné Rudé armády–Osvoboditelky.

Hdk

Rovnost, 18. 4. 1946, s 3, r 62, č. 93
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Za doby okupace působila dolnokou-
nická měšťanská škola jako škola újezdní 
pro řadu okolních obcí. Je samozřejmé, 
že v menších obcích byly jen školy obec-
né, často jen malotřídní a tak do Dolních 
Kounic docházeli i žáci ze Silůvek, Prštic, 
Hlíny, Moravských Bránic, dokonce i Ved-
rovic. A tento školský systém se praktiko-
val dále i několik let po válce.

Junácké středisko fungovalo v Dolních 
Kounicích již před válkou a tak ihned po 
osvobození na jaře roku 1945 byla činnost 
tohoto střediska znovu obnovena. Není 
divu, že v této době byly v junácké orga-
nizaci v Dolních Kounicích také postup-
ně zaregistrovány oddíly chlapců i děvčat 
z okolí, především z Moravských Bránic 
(chlapci z Moravských Bránic byli v dol-
nokounickém středisku registrováni již 
krátce před válkou), Silůvek, nebo Prštic. 
Společným náčelníkem byl Jan Hladký z 
Dolních Kounic a náčelnicí dívčích oddílů 
Olga Nerudová, také z Dolních Kounic – 
tu všechna děvčata, jak z Dolních Kounic 
i okolí milovala.

Junáci z dolnokounického střediska se 
ihned vrhli do práce a byli také vidět po 
válce na veřejnosti při všech akcích, jako 
oslavy prvního máje, dožínky apod.

Na podzim roku 1945 se silůvecké 
družiny chlapců – Racci, Jestřábi a Tygři 
společně s dívčí družinou Káňat zaregis-
trovali pod junácké středisko v Dolních 

75 let skautingu v Silůvkách
V sobotu 21. prosince 2019 se konalo každoroční vánoční posezení 

současného vedení skautského oddílu Sokolík společně s bývalými členy 
vedení a přáteli tohoto oddílu. A tak nastal čas i na tradiční vzpomí-
nání.

Připomeňme si zde zkráceně úplné počátky skautského hnutí v Si-
lůvkách před třičtvrtě stoletím, jak budou v budoucnu zaznamenány 
ve společně připravovaném almanachu.

Radek Neužil (Radýsek)
Kounicích.

Vedoucím tohoto silůveckého oddílu 
byl Miloš Hledík, jeho zástupcem Květo-
slav Kopal. První vedoucí dívek byla Ma-
rie Urbanová.

Rádcem družiny Racků byl na první 
schůzce zvolen Ctibor Dobrovodský, jeho 
zástupcem Jiří Vačkař. Rádcem družiny 
Jestřábů byl zvolen Ludvík Svačina, zá-
stupcem Jaroslav Prax, rádcem družiny 
Tygrů Jan Nepejchal a jeho zástupcem 
Miloš Mihovský. Rádkyní dívčí družiny 
Káňat byla zvolena Anna Smutná a její zá-
stupkyní Marie Vačkařová.

Tábor na Jihlavce
u Dalešického mlýna, 1948.
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
březen 2020
• Dětský maškarní karneval – neděle 15. března 2020, – AKCE ZRUŠENA Z DŮ-

VODU NAŘÍZENÍ VLÁDY A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.
• Matěj Ptaszek – beseda s dobrodruhem a muzikantem – neděle 22. března 2020, 

17.00 hod., evangelický kostel Silůvky.
_______________

duben 2020
• Uklidíme Česko, uklidíme Silůvky – sobota 4. dubna 2020, 8.00 hod. sraz na návsi. 

Každoroční úklidová akce pro všechny generace. Po skončení táborák s opékáním 
buřtů na hřišti Pod Lipami.

• Tradiční jarní brigáda na úklid hřiště a okolí – neděle 5. dubna 2020, 8.00 hod. 
hřiště Pod Lipami. Během akce a po brigádě bude zajištěno občerstvení.

• Velikonoční schůzka – sobota 11. dubna 2020, 13.00 hod. na place za sokolovnou 
v Silůvkách. Kluci budou za sokolovnou plést pomlázky, dívky v klubovně barvit 
vajíčka.

• Pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války – pátek 24. dubna 2020, 10.00 hod., 
prostor kolem Památníku osvobození. Slavnostní položení věnců k Památníku osvo-
bození, kolona historické vojenské techniky, vojáci v dobových uniformách.

• Svatojiřská vycházka – sobota 25. dubna 2020, pěšky kolem řeky Rokytné z Mo-
ravského Krumlova do Ivančic. Pro zdatné turisty možnost pokračovat přes Hlínu až 
do Silůvek. Sraz v 7.15 hod. na nádraží v Silůvkách – vlak jede v 7.22 hod.

• Společné pálení čarodějnic – čtvrtek 30. dubna 2020, od 17.00 hod. prostor za 
hřištěm	Pod	Lipami.	K	poslechu	a	dobré	náladě	hrají	Garážmistři.

_______________
květen 2020
• Besídka ke Dni matek – čtvrtek 7. května 2020, 16.00 hod. orlovna Silůvky.

Měsíční úhrn srážek za rok 2019
V následujícím přehledu je zachycen souhrn měsíčních srážek za kalendářní 

rok 2019 měřený soustavně paní Jiřinou Zdražílkovou, Prachatičky 209, Silůvky.
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• Do Rakouska na divokou vodu – pátek 8. května–neděle 10. května 2020, pro zá-
jemce od 9. třídy a starší – nutná předchozí domluva, pořádá skautský oddíl Sokolík.

• Ninja faktor – sobota 16. května 2020, 13.00 hřiště Pod Lipami Silůvky. Překonáš 
lanové překážky Silůvského Ninja faktoru?

• Sokolský zájezd – sobota 30. května 2020, pořádá TJ Sokol Silůvky. Pro zdatnější 
turisty pěší okruh Rokytnice v Orlických horách – tvrz Hanička – Rokytnice v Or-
lických horách. Pro méně zdatné turisty Rokytnice v Orlických horách, poté přejezd 
autobusem do Vamberka, zde prohlídka města, Muzeum krajky apod.

• Atletický čtyřboj – neděle 31. května 2020, hřiště Pod Lipami Silůvky. Tradiční 
sportovní klání.

_______________
červen 2020
• Silůvské motokolečko – sobota 6. června 2020, XII. ročník srazu motocyklů všech 

značek a kubatur na návsi v Silůvkách od 13.00 hod. Jídlo a pití zajištěno.
• Poslední schůzka oddílu Sokolík – sobota 13. června–neděle 14. června 2020, 

rozloučení se školním rokem, táborák a přespání v lesích v katastru naší obce.
• Pohádkový les a pasování prvňáčků – čtvrtek 18. června 2020, odchod na Po-

hádkový les od školy v Silůvkách, pasování prvňáčků a společný táborák na hřišti 
Pod Lipami.

Účastí na těchto akcích berete na vědomí, že zde může být pořizován videozáznam
nebo fotografie, které budou následně použity pro účely zpravodajství a na webu.

Závěrečné slovo
Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
právě jste dočetli 1. číslo 20. ročníku našeho zpravodaje.
Rád bych udržel tak jako v loňském i v tomto roce pravidelnost vydávání a s tím spo-

jenou aktuálnost informací, které se k Vám prostřednictvím tohoto zpravodaje dostávají, 
neboť papírový zpravodaj je dle celorepublikových průzkumů nejvýznamnější zdroj infor-
mací pro občany.

V letošním roce vyjdou opět 4 čísla:
- jaro – číslo 1 (97), které právě držíte v rukou, vyšlo 15. 3. 2020.
- léto – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 5. 2020, vydání Informačního listu číslo 2 (98) 

je 15. 6. 2020.
- podzim – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 8. 2020, vydání Informačního listu číslo 

3 (99) je 15. 9. 2020.
- zima – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 15. 11. 2020, vydání Informačního listu číslo 

4 (100) je plánováno v posledním listopadovém týdnu (v týdnu před rozsvěcením stromu 
a vánočním jarmarkem).

Pokud budete mít během roku jakékoliv příspěvky, nebo podněty, posílejte je nejpozději 
do výše uvedených dat uzávěrek – po něm již nemohou být do zpravodaje zařazeny.

Radek Neužil – místostarosta obce
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Letní stanový tábor skautského oddílu Sokolík Silůvky
Náš skautský oddíl nabízí širokou škálu aktivit v jednom balíku. Snažíme se 

v dětech rozvíjet jejich sportovní schopnosti, vlastní kreativitu, praktické doved-
nosti a skautské znalosti. Navštěvujeme lezecké stěny, splouváme řeky, hrajeme běž-
né i ty nejprapodivnějších hry, chodíme do přírody. Mimo to tvoříme program i pro 
děti, které do oddílu nechodí nebo chodí do oddílů jiných, když organizujeme akce 
jako Zimní stopou okolo Silůvek, Atletický čtyřboj nebo překážkový Ninja faktor.

Vyvrcholením našich snah je letní stanový tábor. Pro některé je tábor 14 dnů 
prázdnin	spánku	ve	spacím	pytli	na	nepohodlné	karimatce,	bez	bonbónů,	chytré-
ho telefonu a internetu, kde provádí činnosti, které nejsou vždy příjemné. Vězte, 
že to ani není úmyslem! Skautské heslo „Buď připraven“ s sebou nenese jen samá 
pozitiva a jistoty, ba naopak. Připraven může být jen ten, kdo zažije nepohodu a do-
stane příležitost poprat se s nesnázemi, aby viděl, že se takový boj vyplácí. Tábor 
bezpochyby takovou příležitostí je a byl bych vděčný, kdybyste to takto viděli i vy 
rodiče, kteří v nás vkládáte tu nejvyšší důvěru. Nebojte se. Nejedná se armádním 
výcvikový kemp, jak možná někteří z vás vytušili z předchozích vět. Děti nevedeme 
k nějaké absolutní poslušnosti, ale spíše vlastní odpovědnosti a samostatnosti, které 
si mohou osvojit např. při úklidu stanů, pomoci s mytím nádobí nebo nočním hlí-
dáním. Zároveň nezapomínáme, že je tábor hlavně o zábavě. Zábavě ve skautském 
společenství – mezi kamarády, která se dá užít díky pestrému programu složeného 
především z her.

Vaše děti nepovede nějaká skupina neznámých lidí, ale kolektiv složený ze zku-
šených i začínajících vedoucích, kteří sami prošli oddílem a účastní se různých 
vzdělávacích kurzů. Nakonec se v budoucnu takovým vedoucím může stát i vaše 
dítě a jedny z nejsilnějších zážitků bude mít právě ze skautských táborů.

V posledních letech se tábora zúčastňuje přes 20 dětí. Na tábor můžeme při-
jmout do 30 dětí, proto neváhejte a přihlaste své děti, dokud jsou volná místa. Po-
kud se naplní kapacita tábora, budou upřednostněny děti účastnící se celoroční 
činnosti oddílu.

Aleš Konečný (Ali)

Letní stanový tábor na břehu řeky Oslavy nedaleko obce Ocmanice na Čes-
komoravské vrchovině proběhne v termínech:

Vlčata a Berušky (chlapci a dívky 1.–4. třída):           4.–18. 7. 2020
Havrani a Amazonky (chlapci a dívky 5.–9. třída):   2.–18. 7. 2020

Pokud tedy máte zájem, aby se vaše dítě tohoto tábora zúčastnilo, 
kontaktujte prosím vedoucího Jiřího Průšu (Punďu), se kterým domluví-
te vše potřebné.

Telefon: 737 632 750, e-mail: jiriprusa18@gmail.comAk
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