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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé,

zhruba před dvěma lety většina z nás poprvé usly-
šela o viru COVID-19 a od té doby tento „ošklivý“ 
VIRUS ovlivňoval téměř veškeré lidské dění. Nyní 
ho bohužel vystřídala jiná, ještě horší a ošklivější 
událost – válka na Ukrajině. Vlna obyvatelstva pr-
chající ve strachu před válečným nebezpečím při-
chází nejen do Česka, ale do celé Evropy. Pokud je 
ve Vašich silách jakkoliv pomoci těmto uprchlíkům, 
budou za to jistě rádi a patří Vám poděkování. Naše 
obec už pomohla jedné konkrétní rodině z Ukrajiny 
se dvěma malými chlapci a poskytli jsme jim zdar-
ma pěkné bydlení ve volném obecním bytě v DPS. 
Na Ukrajinu se vrátit nechtějí, našli si zde práci a 

rádi by vytvořili pro své chlapce zázemí v pronaja-
tém menším domku.

Pokud byste jim mohli nabídnout takový dlou-
hodobý pronájem, kontaktujte mne na mobilu 
724174351, nebo emailu: starosta@siluvky.cz, dě-
kuji. 

Informace, jak a komu lze pomáhat naleznete 
také na  stránkách: www.krizport.cz, www.nasi-
ukrajinci.cz, nebo www.pomahejukrajine.cz .  

S velitelem hasičů Radimem Kominackým jsme 
vyčlenili kvalitní hasičské vybavení, které posíláme 
kolegům hasičům na Ukrajinu.

Přejeme si určitě všichni, ať tento válečný kon-
flikt skončí co nejdříve.

V obci jsme se během zimních měsíců věnovali především údržbě zeleně, 
kácení nebezpečných suchých stromů, vyřezávání náletových dřevin a přípravě 
pasek v obecních lesích pro výsadbu 15 000 nových sazenic dubu. Kůrovec zlik-
vidoval v okolí téměř všechny jehličnaté stromy a nyní dotěžujeme ještě zbytky 
těchto uschlých dřevin. V měsíci únoru jsme spolu s „potulným sadařem“ Do-
minikem Grohmanem provedli odborný řez nově vysázených ovocných stromů 
a keřů v obecním sadu a v aleji za hřbitovem. Vysázené stromy se pěkně ujaly 
a budeme jich několik roubovat na původní místní odrůdy třešní a hrušní.

Když nám dovolilo počasí a nemrzlo, dokončovali jsme výměnu a rozšíře-
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ní chodníku v ulici Na Rybníkách až k potoku. Další drobné opravy chodníků 
a místních komunikací v obci plánujeme provádět průběžně během celého roku. 

Jako problém ale vnímám stále větší množství odstavených nepojízdných aut 
a autovraků na místech, kde překáží bezpečným výhledům řidičů a plynulému 
provozu. Proto žádám majitele těchto odstavených vozidel, aby je ihned odstra-
nili, jinak budeme tento problém nuceni řešit cestou úřední ve správních říze-
ních dle platné legislativy. 

V březnu jsme také kontrolovali veřejné osvětlení a doplňovali obecní roz-
hlas. Každé hlášení obecního rozhlasu aktuálně najdete v písemné podobě na 
obecních stránkách: www.siluvky.cz/hlaseni-rozhlasu/ . 

Do naší obecní knihovny bylo pořízeno nové moderní vybavení – výpůjční 
stůl, děkuji oběma místostarostům Radkovi Neužilovi a Mileně Dobrovodské za 
realizaci této akce. Obecní knihovna nabízí čtenářům spoustu kvalitní četby, tak 
neváhejte a přijďte ji navštívit a knihy si vypůjčit domů k přečtení.

Příznivou zprávou pro místní drobné stavebníky, kteří mají záměry stavět 
svá obydlí na okraji obce vedle současně zastavěného území jistě je, že zpracova-
tel územního plánu architekti KNESL KYNČL dodržují smluvní harmonogram 
termínů a do pololetí proběhne slíbená veřejná prezentace „Návrhu územního 
plánu obce Silůvky“. Po té se budou přijímat připomínky a podněty k návrhu.

V letních měsících plánujeme dokončit podle projektu a povolení osvětlený 
a bezpečný přechod pro chodce s ostrůvkem na křižovatce u obecního úřadu. 
Také budova obecního úřadu je připravena na novou fasádu ve stejném stylu, 
jako je hotová fasáda na budově naší školy.

A protože pandemie a COVID ustupuje, je možné se vracet k dřívějším čin-
nostem a lze opět pořádat společné akce, na které se s Vámi moc těším. 

První takovou akcí bude jarní uklízení v sobotu 2. dubna, kdy společně 
uklidíme Silůvky a okolí od nepěkného odpadu v rámci celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“. Pak bude 10. dubna tradiční brigáda na hřišti Pod Lipami a po 
Velikonocích se velmi těším na akci školy a školky „Besídka ke dni matek“, která 
bude v pátek 6. května od 16.00 hodin v Orlovně.

Ostatní akce v Silůvkách připravované obcí, nebo místními spolky najdete 
v přehledném seznamu ve zpravodaji na straně 36 a také aktuálně na webových 
stránkách obce www.siluvky.cz/kaledar. Na všechny akce jste srdečně zváni 
a vítáni.

Přeji Vám všem krásné Velikonoce a ve zdraví prožité voňavé jarní probouze-
ní přírody naplněné nadějí na mír a klid.

 

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky 
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OBEC SILŮVKY NABÍZÍ KVALITNÍ PALIVOVÉ DŘEVO
za 1 prm (prostorový metr rovnaný v polenech) jsou ceny

palivového dřeva prodávaného obcí od 1. 1. 2022 následující:

1 prm měkké (smrk, borovice, modřín)
800 Kč + 15% DPH = 920 Kč

1 prm tvrdé (dub + buk + jasan + akát)
1200 Kč + 15% DPH = 1380 Kč

1 prm směs (1/2 měkké + 1/2 tvrdé)
1000 Kč + 15% DPH = 1150 Kč

POPLATKY NA ROK 2022
Od 1.1.2022 byly zvýšeny poplatky za likvidaci komunálního odpadu na 

600 Kč na osobu/objekt a rok.

Poplatky plaťte nejlépe bezhotovostní formou na účet obce Silůvky
č. 2053697349/0800

nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Silůvkách v úřední dny v pondělí a ve stře-
du od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin během měsíce dubna až června 2022.

Splatnost plateb za poplatky je do 30. června 2022.  
Výše poplatků:
- za likvidaci komunálního odpadu: 600 Kč za osobu trvale hlášenou v obci/rok
- za likvidaci komunálního odpadu: 600 Kč za rekreační objekt nebo rodinný 

dům nebo byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok 
- za likvidaci komunálního odpadu: 300 Kč za rekreační objekty v lokalitě Žáček, 

Záhumenice a č. e. 104
- za psa: 50 Kč za prvního psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok
- za umístění reklamy: 200 Kč/rok

Variabilní symboly bezhotovostní platby:
- likvidace komunálního odpadu: variabilní symbol ve tvaru 1345+číslo popisné 

domu
- pes: variabilní symbol 1341+č. popisné domu
- reklama: variabilní symbol 1343+č. popisné domu
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Obec Silůvky
Zastupitelstvo obce Silůvky

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SILŮVKY Č. 2/2021
ze dne 1. 12. 2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Silůvky se na svém zasedání dne 1. 12. 2021 usnesením č. 13 usneslo 
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Silůvky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Silůvky.1 
Čl. 2

Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je2:

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo 
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 
obce. 

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodin-
nou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4 

1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 
 a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
 b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
 zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
 1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
 2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
 podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona
 o dočasné ochraně cizinců, nebo
 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
 ochrany cizinců.
4  § 10p zákona o místních poplatcích
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Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5 
Čl. 4

Ohlašovací povinnost
Obec Silůvky podle § 14 odst. 3 písm. c) zákona o místních poplatcích vylučuje ohlašo-
vací povinnost poplatníka. Správce poplatku má i bez ohlášení k dispozici všechny údaje 
potřebné pro správu poplatku.

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické 

osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci6 
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednot-
livé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 
umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na 
jehož konci7 
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního 
roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je po-
platek splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je8  
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné 
obci a má v této jiné obci bydliště, 
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně vý-
chovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 10g zákona o místních poplatcích
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c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhod-
nutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého, 
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající 
trest domácího vězení. 

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která
a) se více jak 250 dní za uvedené období běžného kalendářního roku zdržuje mimo 
bydliště v obci Silůvky,
b) je členem JSDH Silůvky,
c) má úředně zrušen trvalý pobyt a je hlášena pouze evidenčně na adrese ohlašovny, 
tj. Silůvky, Prachatičky 39.

(3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území 
této obce, a tato nemovitost je z důvodu havarijního stavu neobyvatelná.

(4) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve 
které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a 
a) jedná se o vlastnictví nemovité věci - stavby pro rodinnou rekreaci v chatové 
lokalitě Žáček a v chatové lokalitě Záhumenice, to ve výši 300,- Kč,
b) jedná se o vlastnictví nemovité věci – stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 104, a to 
ve výši 300,- Kč.
Důvodem úlevy je nemožnost zajíždění svozové firmy k odvozu komunálního od-
padu z těchto lokalit. Příloha č. 1 této vyhlášky je zobrazení lokalit Žáček a Záhu-
menice v mapě.

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození 
nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvo-
bození nebo úlevu zaniká.9 

Čl. 8
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným se-
znamem.10 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit 
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11 

9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku12 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti 
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povin-
nost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci 
nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena 
podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na spo-
lečných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s 
podílem na tomto pozemku.13 

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společnos-
tí, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad 
hledí jako na vlastníka této nemovité věci.14 

Čl. 11
Přechodná ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpa-
du, ze dne 19. 3. 2013.

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 
               Radek Neužil                  Milena Dobrovodská                  Zdeněk Prax
               místostarosta                        místostarostka                       starosta

12 § 12 zákona o místních poplatcích
13 § 10q zákona o místních poplatcích
14 § 10r zákona o místních poplatcích
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SEZNAM STANOVIŠŤ ZVLÁŠTNÍCH SBĚRNÝCH NÁDOB
Zvláštní sběrné nádoby na bílé sklo – velkoobjemový kontejner – barva bílá

- Ulice Trávníky (u stodol) 2×
- Ulice Na Rybníkách (za pomníkem) 2×
- U ČOV 1×

Zvláštní sběrné nádoby na barevné sklo – velkoobjemový kontejner – barva zelená
- Ulice Trávníky (u stodol) 2×
- Ulice Na Rybníkách (za pomníkem) 2×
- U ČOV 1×

Zvláštní sběrné nádoby na plasty, PET lahve, nápojové kartony – velkoobjemový kontej-
ner – barva žlutá

- Ulice Trávníky (u stodol) 5×
- Ulice Na Rybníkách (za pomníkem) 3×
- Ulice Na Rybníkách (křižovatka Kopaninky) 3×
- U ČOV 4×
- U nádraží ČD 2×
- Ulice Pod Lipami (u hřiště) 2×
- Ulice Anenská (u černé cestičky) 2×
- Ulice Nádražní (u parku) 2×
- Ulice Prachatičky (točna u kaštanu) 2×
- Ulice Sokolská (u sokolovny) 1×

PŘÍLOHA Č. 1 VYHLÁŠKY 2/2021
Chatová lokalita Žáček a Záhumenice označená v mapovém podkladu.
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Zvláštní sběrné nádoby na papír – velkoobjemový kontejner – barva modrá
- Ulice Trávníky (u stodol) 1×
- Ulice Na Rybníkách (za pomníkem) 1×
- Ulice Na Rybníkách (křižovatka Kopaninky) 1×
- U ČOV 2×
- U nádraží ČD 1×
- Ulice Pod Lipami (u hřiště) 1×
- Ulice Anenská (u černé cestičky) 1×
- Ulice Nádražní (u parku) 1×
- Ulice Prachatičky (točna u kaštanu) 1×
- Ulice Sokolská (u sokolovny) 1×

Zvláštní sběrné nádoby na papír – velkoobjemový klecový kontejner – barva modrá
- Ulice Trávníky (u stodol) 1×
- U ČOV 1×

Zvláštní sběrné nádoby na bioodpad – velkoobjemový kontejner – barva zelená 
- U ČOV 1×

Zvláštní sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky – kontejner – barva černá s nápisem použitý 
olej

- Ulice Trávníky (u stodol) 2×

Zvláštní sběrné nádoby na kovy – velkoobjemový kontejner a kontejner – barva černá 
- U ČOV – veškerý kov 1×
- Ulice Kopaninky (u kostela) – pouze hliník 1×

Zvláštní sběrné nádoby na textil – velkoobjemový – barva oranžová a bílá s nápisem 
použitý textil

- Ulice Trávníky (u stodol) 1×
- Ulice Nádražní (u parku) 1×

Zvláštní sběrné nádoby na drobná elektrozařízení a baterie – velkoobjemový kontejner 
– barva červená

- Ulice Trávníky (u stodol) 1×
Zvláštní sběrné nádoby na objemný komunální odpad – velkoobjemový kontejner 

- U ČOV 2×
- Parkoviště za hřbitovem 1×

Zvláštní sběrné nádoby na separaci dřevotřísky a nábytku – velkoobjemový kontejner 
- U ČOV 1×

Zvláštní sběrné nádoby na stavební suť – velkoobjemový kontejner 
- U ČOV 2×

 Silůvky, 1. 12. 2021                Zdeněk Prax
            Starosta obce Silůvky 



Informační list obce Silůvky, číslo 1 (105), ročník 22

12

Počet obyvatel
V současnosti (k 31. 12. 2021) žije v obci Silůvky 814 obyvatel ve 248 domech. 

248 domů je trvale obydleno, 26 domů je neobydleno.
V Silůvkách žije 405 mužů a 409 žen. Dětí ve věku do 15 let zde žije 130, ob-

čanů v produktivním věku 509 a občanů v důchodovém věku 175.
  počet obyvatel 1. 1. 2021  826
  úmrtí 2021     13
  přihlášení 2021     16
  stěhování v obci 2021      8
  odstěhovaní 2021    21
  narození 2021       6
  sňatky 2021       8
  počet obyvatel k 31. 12. 2021 814

Měsíční úhrn srážek za rok 2021
V následujícím přehledu je zachycen souhrn měsíčních srážek za kalendář-

ní rok 2021 měřený soustavně paní †Jiřinou Zdražílkovou a Nelou Dolákovou, 
Prachatičky 209, Silůvky.
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Změny v obci

Opravené kontejnery v areálu sběrného dvora.
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Kácení suchých stromů v okolí čistírny odpadních vod a sběrného dvora, únor 2022.
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Rekonstrukce chodníku Na Rybníkách, únor–březen 2022.
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Veselé Velikonoce
Vám všem

přejí

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
OBCE SILŮVKY

Výměna výpůjčního stolu v obecní knihovně, březen 2022.
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Rozsvícení vánočního stromu
Na sobotu 27. listopadu 2021 byl naplánovaný tradiční Vánoční jarmark s 

rozsvícením vánočního stromu. Na poslední chvíli byla vyhlášena omezení za-
braňující konání takovýchto akcí v celé republice.

Došlo tedy urychleně ke změně. V prostorách před Orlovnou proběhl zá-
jemcům prodej již připravených zabíjačkových výrobků, zvěřiny a cukroví pro 
možnost domácí konzumace, kde se podařilo úplně vše prodat.

A v předem ohlášeném termínu proběhlo rozsvícení vánočního stromu míst-
ními dětmi s úvodním slovem farářky ČCE v Silůvkách paní Eriky Petříčkové.

Rozsvícení vánočního stromu, 27. listopadu 2021.



Informační list obce Silůvky, jaro 2022

17

Rozsvícení vánočního stromu, 27. listopadu 2021.



Informační list obce Silůvky, číslo 1 (105), ročník 22

18

Vánoční hra
Na Štědrý den 24. prosince 2021 se v evangelickém kostele v Silůvkách konala 

tradiční štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou se zpěvy.
Po skončení bylo připraveno malé občerstvení a muzikanti zahráli pásmo ko-

led.

Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou, 24. prosince 2021.
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Novoroční vycházka na Hlínu
Jako každoročně, i letos se vydalo několik skupin osob z okolních obcí na 

novoroční vycházku na Hlínu.

Novoroční vycházka na Hlínu, 1. ledna 2022.

Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou, 24. prosince 2021.
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Ekumenická bohoslužba
Ve čtvrtek 6. ledna 2022 se uskutečnila v kostele Českobratrské církve evan-

gelické v Silůvkách ekumenická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb.
Sešli se věřící z různých církví a duchovní ze čtyř křesťanských církví. Cír-

kev československou husitskou zastupovala sestra farářka Štěpánková, za Církev 
adventistů sedmého dne vystoupil bratr Kazatel Kaleta, za Římskokatolickou 
církev přijal pozvání bratr farář Kotík a za Českobratrskou církev evangelickou 
všechny přivítala sestra farářka Erika Petříčková.

Tématem bohoslužby byl Šabat, sedmý den odpočinku jako znamení naděje. 
Den zastavení se, den setkávání se s druhými lidmi a společné sdílení se ve své 
víře.

Během bohoslužby vystoupil pěvecký sbor pod vedením Martiny Matuškové.

Ekumenická bohoslužba, 6. ledna 2022.
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 15. ledna 2022 se vydalo 5 skupinek koledníků v naší obci na tradič-

ní Tříkrálovou sbírku. Letos bylo vybráno rekordních 42 505 Kč.

Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Letošní Tříkrálová sbírka, při které naši koledníci po loňské pauze opět vyšli 
koledovat do ulic, skončila velkým úspěchem. Na sbírkovém kontě se díky štěd-
rým dárcům ke 3. únoru 2022 nashromáždilo rekordních 137 601 351 Kč pro 
potřebné.

V neděli 16. ledna 2022 ukončili po celé republice koledníci svoji dvoutýden-
ní pouť se zapečetěnými kasičkami, nicméně sbírka pokračovala ve virtuálním 
prostředí v podobě online koledy až do 31. ledna. Koledníci ze všech koutů naší 
země vykoledovali do kasiček 128 309 943 Kč, online koledování nyní vykazuje 
částku 3 629 595 Kč a bezhotovostní dary tvořily k dnešnímu dni 4 592 769 Kč. 
Diváci tradičního Tříkrálového koncertu, který vysílala Česká televize v neděli 
9. ledna 2022, přispěli do pomyslné kasičky sbírky sumou 1 069 044 Kč.

Děkujeme vám všem, kteří myslíte na druhé!

Společné foto koledníků Tříkrálové sbírky, 2022.



Informační list obce Silůvky, číslo 1 (105), ročník 22

22

Z
Š

 a  MŠ Si lů

vk
y

za
lo

že
no

 1783

Barevný týden v ZŠ, leden 2022.

Barevný týden
Poslední týden v lednu jsme pro děti zorganizovali  

Barevný týden, který měl tentokrát aktuální téma – Lid-
ské tělo a zdraví.  Každý den byl zaměřen na určitou část 
lidského těla (oko, srdce, zuby, tělo) a poslední den jsme 
se zaměřili na zdravou a pestrou stravu.

Celý týden jsme se skvěle bavili, užili si ho a naučili se 
spoustu nových věcí.

Mgr. Petra Strádalová
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Zápis dětí do MŠ a ZŠ
- Zápis do 1. ročníku Základní školy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční dne 

4. dubna 2022 od 16.00 do 18.00 hod.
- Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 5. května 2022 

od 8.00 do 16.00 hod. – podání přihlášek.
Veškeré tiskopisy a informace budou na webových stránkách školy:

www.zsamssiluvky.cz, popřípadě k vyzvednutí ve škole po předchozí domluvě.

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy

Barevný týden v MŠ, leden 2022.
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Nikdo z nás si nedokážeme představit oslavu vánoč-
ních svátků bez své skautské rodiny. Není vhodnější čas 
než o Vánocích na setkání s přáteli a blízkými. Proto 
skauti pořádají Vánoční schůzku, kde jsme společně s 
dětmi hráli různé hry na vánoční motivy, četli vánoční 
příběh, odlévali olovo, zpívali koledy, snědli neuvěřitelné množství cukroví, ale 
hlavně nás navštívil Ježíšek a každému přinesl drobný dárek.

Jako každý rok se po vánoční schůzce s dětmi, konala i schůzka bývalých ve-
doucích a odrostlých členů Sokolíku. Tato část byla věnována především finanč-
ním záležitostem oddílu a přípravám na 43. ročník Zimní stopy.

I přes nejistá pandemická opatření nakonec mohlo toto vánoční setkání pro-
běhnout bez významných organizačních komplikací, jak tomu bylo rok před-
chozí. Byla to příjemná změna oproti předchozímu roku, kdy jsme si cukroví 
mohli vychutnávat jen u obrazovek svých počítačů.

Vánoční schůzka skautského oddílu Sokolík, 18. prosince 2021.
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Betlémské světlo
Minulý rok jsme mohli znovu navázat na tradiční roznášení Betlémského 

světla do Vašich domovů a současně uskutečnit sbírku na dětskou onkologii v 
Brně, nadaci Krtek. Díky Vám bylo v rámci této sbírky vybráno 24 648 Kč. Kaž-
dým rokem se vybraná částka zvyšuje, z čehož máme nesmírnou radost a srdeč-
ně děkujeme všem, kteří přispěli. Velký dík patří i dětem, které neodradila ani 
ukrutná zima. 

Zimní stopou okolo Silůvek
Zatímco začátkem roku 2021 jsme nemohli organizovat Zimní stopu v běž-

ném formátu a museli se uchýlit k samoobslužné variantě, letos nám epidemio-
logická opatření umožnila návrat k prezenční formě, a tak jsme se sešli v sobotu 
8. ledna 2022 na 43. ročníku tohoto legendárního závodu.

Závodní dvojice na trati čekalo 8 značených kontrol. Sáně/lyže, poznávání ži-
vých zvířat, skládačka, doplňování slov, střelba ze vzduchovky, lanová překážka, 
hod oštěpem na cíl a řezání polínka. Starší 7. třídy museli navíc najít 4 kontro-
ly, které byly zaznačené pouze na mapě. Hledání středu oktagonu, vrstevnicová 
mapa, duel a spínání obvodu s diodami. Tratí proběhlo celkem 70 registrovaných 
hlídek (156 účastníků).

Dlouho jsme nevěděli, jestli můžeme připustit účast ostatních oddílů. Ně-
které z nich přijely z organizačních důvodů v menším počtu. Proto nás těší, že 
narostl zájem mezi místními.

Kompletní výsledky a fotky z akce jsou k nahlédnutí na našich webových 
stránkách, kde najdete i pozvánku na příští ročník. Budeme se na vás těšit 
14. ledna 2023 na 44. ročníku Zimní stopy okolo Silůvek.

Členové skautského oddílu Sokolík při roznášení Betlémského světla, 23. prosince 2021.
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Na tábor se Sokolíkem!
Stanové tábory oddílu Sokolík mají v obci Silůvky dlouholetou tradici, kterou 

se snažíme udržet v co možná nejméně změněné podobě i v dnešní době. Jelikož 
se jedná o skautský tábor, je situován co nejvíce do přírody, daleko od civilizace, 
bez elektřiny a jiných podobných vymožeností. Snažíme se vychovávat skauty 
všestranné a připravené nezaleknout se první překážky, která jim přijde do cesty. 
Na našem táboře děti vymění svůj útulný pokoj za ještě útulnější stan, peřiny za 
spacák s karimatkou a obývacím pokojem se jim stane indiánské tee-pee.

Hlavním úkolem skautských táborů bylo, je a doufáme, že do budoucna i 
bude, kromě hraní dobrodružných a nevšedních her, podílení se dětí na chodu 

Zimní stopou okolo Silůvek, 8. ledna 2022.
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Plánované akce
•	Přespávačka (z 18. na 19. 3. 2022) – Jedná se o nocování v naší oddílové 

klubovně se zajímavým večerním programem.
•	Ukliďme Česko (2. 4. 2022) – Budeme uklízet nepořádek nahromaděný v pří-

rodě během celého roku, aby naše okolí nevypadalo, tak nehezky. 
•	Velikonoční schůzka (16. 4. 2022) – Kluci budou plést pomlázku a holky 

barvit vajíčka. Pruty zajistíme.
•	 Salza (6.–8. 5. 2022) – Výprava pouze pro Rovery. Budeme sjíždět divokou 

rakouskou řeku Salzu.
•	Ninja faktor (21. 5. 2022) – Na tuto akci se obzvlášť těšíme, protože ji máme 

nachystanou nejméně dva roky a mnohokrát byla odložena. Snad se stejně 
jako my těšíte i vy. Na hřišti Pod Lipami a jeho okolí bude přichystáno několik 
lanových překážek, které si budete moci vyzkoušet a na vlastní kůži okusit 
jejich obtížnost.

•	Poslední schůzka (10.–11. 6. 2022) – Jeden večer přenocujeme venku, ope-
čeme si špekáčky a vyhodnotíme vaše snažení v celoroční hře. 

Bližší informace k uvedeným akcím budeme upřesňovat na stránkách oddílu 
Sokolíku. Nenechte si je ujít! Těšíme se na Vás! 

Za vedení oddílu Sokolík Silůvky Jiří Průša – Punďa)

celého tábora (výpomoc v kuchyni, chystání večerního ohně, noční hlídky, psaní 
kronik). Tímto způsobem se děti učí zodpovědnosti a zároveň si pomalu zvykají 
na život, který není pouze hra – stejně jako náš tábor.

Pokud s námi sdílíte tyto hodnoty, zvažte přihlášení svého dítěte na náš sta-
nový tábor.

Tábor proběhne na tábořišti u řeky Oslavy nedaleko Ocmanic
        v termínu 2. 7.–16. 7. 2022 (1.–4. třída)

 resp. 30. 6.–16. 7. 2022 (5.–9. třída)
Předběžnou přihlášku naleznete v dokumentech našich webových stránek 

(sokolik.siluvky.cz). Součástí předběžné přihlášky je i 500 Kč záloha.
Letos zvyšujeme cenu tábora na 3000 Kč. I přes zvýšení ceny jsme stále jed-

ni z nejlevnějších a v porovnáním s komerčními tábory platí rodiče méně než 
polovinu částky. Toho jsme schopni především díky tomu, že se o děti nesta-
rají placení instruktoři, ale dobrovolníci působící v oddíle po celý rok. Pro děti 
nejsou neznámými lidmi, ale skautskými vedoucími, s kterými se setkávají na 
schůzkách a oddílových akcích během celého roku.

Případným zájemcům o účast na táboře jakékoli dotazy rád zodpoví: Jiří Prů-
ša (Punďa) na mailu  pundap@seznam.cz nebo na čísle 737 632 750.
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SILŮVKY VČERA A DNES XXVIII

Sokol, který se řadí mezi nejstarší spolky u nás si připomíná 160 let od založení. 
16. února 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner český spolek Tělocvičná 
jednota pražská se znakem sokola v letu. Asi nikdo z nich netušil, jak velká organi-
zace na jejich základech vyroste.

Radek Neužil

Založení Sokola
Okolnosti vzniku Sokola jsou spja-

ty s uvolněním poměrů v Rakous-
ko-Uhersku. Byly zakládány různé 
kulturní vlastenecké spolky, ale nová 
doba si žádala i fyzickou zdatnost ka-
ždého jedince, proto se tehdy velmi 
dařilo různým tělocvičným ústavům. 
Mezi ně patřil také český ústav Maly-
petrův, který později sehrál důležitou 
roli při založení Sokola. Jedním ze cvi-
čenců a později cvičitelů totiž byl Mi-

roslav Tyrš.
Ten oslovil české cvičence Schmi-

dtova ústavu a získal je pro založení 
českého tělocvičného spolku. Spolu s 
Juliem Grégrem připravili znění sta-
nov nově vzniklé Tělocvičné jednoty 
pražské a předložili je na c. k. místodr-
žitelství v prosinci 1861.

Stanovy byly schváleny, a tak byla 
do Malypetrova ústavu v Panské uli-
ci svolána na 16. února 1862, což je 
datum dnes považované za založe-
ní Sokola, ustavující valná hromada. 
Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou 
byl zvolen Jindřich Fügner, místosta-
rostou, později náčelníkem, Miroslav 
Tyrš.

Hlavním heslem, které razil Tyrš, 
bylo „Tužme se!“, Barák navrhl po-
zdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslo-
vování „Bratře“, Mánes namaloval Mladší žáci, sokolovna Silůvky, leden 2022.
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Bez sokolů by nebyly legie,
bez legií by nebylo Československo.

T. G. Masaryk

první prapor a skicu prvních krojů.
Cvičení v Sokole bylo zahájeno již 

v březnu 1862. Od začátku vznikaly 
mezi dvěma skupinami vedoucích či-
novníků diskuze o programu nového 
spolku. Skupina kolem Tyrše a Fügne-
ra prosazovala hlavně cvičební náplň, 
ostatní členové výboru v čele s Thurn-
-Taxisem propagovali spíše účast na 
různých veřejných slavnostech a spo-
lečenských událostech.

Cvičební program byl již tehdy 
značně progresivní – kromě cvičení 
prostných, pořadových a vičení na ná-
řadí se cvičenci věnovali také disciplí-
nám úpolovým (šerm, vzpírání, zápas, 
vrh břemenem aj.) a základům atletiky 

Rakousko-uherské úřady před 
válkou činnost Sokola neomezovaly. 
Všechny veřejné akce a výlety muse-
ly sice jednoty předem hlásit u pří-
slušných okresních hejtmanství, ale 
tak činily všechny spolky, včetně ně-
meckých. Po vypuknutí války naru-
kovalo mnoho sokolů do armády. V 
sokolských jednotách zůstali jen starší 
muži, ženy, dorostenci a žáci. Ústředí 
ČOS si uvědomovalo, že za podporu 
monarchii nepřátelským Jihoslova-
nům se Sokol dostane do hledáčku 
rakouských úřadů. Svoji loajalitu Ra-
kousku-Uhersku se snažil dát najevo 
zapůjčením sokoloven pro vojenské 
lazarety Válečnému pomocnému ko-

mitétu, pečováním dámského odboru 
o raněné vojáky v lazaretech a přípra-
vou mládeže pro vojenskou službu. I 
když došlo 24. listopadu 1915 z výnosu 
rakousko-uherského c. k. ministerstva 
vnitra  k rozpuštění sokolského ústře-
dí ČOS, činnost sokolských jednot 
jako samostatných právních subjektů 
pokračovala. Ostražitost monarchie 
se brzy ukázala jako opodstatněná. 
Roku 1914 tvořili sokolové ve Francii 
významnou část české vojenské skupi-
ny Nazdar, která se stala součástí fran-
couzské cizinecké legie. Rota, v níž pů-
sobil i František Kupka, vybojovala 9. 
května 1915 památnou bitvu u Arrasu. 
O klíčovém zastoupení sokolů v čes-

(běhy a skoky). V Sokole byl také bo-
hatý společenský a kulturní život. Ko-
naly se vzdělávací přednášky, hudební, 
divadelní a loutkové soubory, koncer-
ty, plesy a zábavy.

Rodiče s dětmi, sokolovna Silůvky,
leden 2022.
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Zlatý věk Sokola
V den vzniku samostatného čes-

koslovenského státu, 28. října 1918, 
rozhodlo vedení České obce sokolské 
o vytvoření tzv. Národní stráže. Rodící 
se republice chyběly mocenské opory, 
především armáda, protože legionáři, 
kteří se měli stát jejím základem, se 
ještě nestačili vrátit do vlasti. Ukonče-
ním činnosti Národních stráží úkoly 
sokolů při zajišťování státní moci ne-
skončily a dobrovolnické pluky Stráže 
svobody, složené opět převážně ze čle-
nů sokolských jednot, se v roce 1919 

zapojily do bojů s Maďary na Sloven-
sku.

V období první republiky se Sokol 
stal opravdu celonárodní organizací. 
Každý 15. občan byl jeho členem a 
celkový počet se blížil k milionu. ČOS 
měla již 52 žup, z toho 6 na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi. Vrcholila výstav-
ba sokoloven, které vyrostly v téměř 
každé československé obci. Sokolští 
sportovci se stali páteří reprezentač-
ních výběrů mladého státu a na jejich 
konto jde také zisk většiny předváleč-
ných československých olympijských 
medailí. Včetně té první zlaté, kterou 
získal na OH 1924 v Paříži gymnasta 
Bedřich Šupčík. Činnost a vliv Soko-
la se v době mezi válkami ale neome-
zoval jen na tělovýchovu - zásadně se 
podílel na československém dění kul-
turním, sociálním, ekonomickém a 
politickém a stal se takřka zástupným 
symbolem českého národa a samostat-
ného státu.Aerobic junior, sokolovna Silůvky,

leden 2022.

Sokolský odboj
Po dvaceti letech existence Česko-

slovenské republiky přišel rok 1938. 
V atmosféře plné nejistoty, strachu o 
osud republiky i odhodlání ji bránit 

vrcholily přípravy X. všesokolského 
sletu. Nejpůsobivějším okamžikem 
sletu – a možná celé historie sokolské-
ho hnutí – se stala již zmiňovaná sleto-
vá skladba Přísaha republice, které se 

koslovenských legiích v Rusku svědčí 
i to, že v nich byl zaveden sokolský řád 
a názvosloví, oslovení „bratře“ a sokol-
ský pozdrav „Nazdar“. Do konce války 
dosáhly československé legie v Rusku, 
ve Francii a v Itálii počtu téměř sto 

tisíc mužů. Význam sokolů pro vznik 
republiky ocenil i prezident T. G. Ma-
saryk:

„Bez sokolů by nebyly legie, bez le-
gií by nebylo Československo.“
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účastnilo na 30 tisíc sokolů. Zářijová 
Mnichovská dohoda a okupace čes-
kých zemí v březnu 1939 ale rozmetaly 
veškeré naděje. Byli to opět sokolové, 
kdo se od prvních dnů po vzniku Pro-
tektorátu Čechy a Morava zapojil do 
činnosti prakticky všech odbojových 
organizací. Vytvořili ale i vlastní orga-
nizaci Obec sokolská v odboji. V čele 
odbojové sítě, která se od ústředí od-
víjela přes župy až do místních jednot, 
stáli čelní činovníci sokolské obce, 
především náčelník Augustin Pechlát. 
Taková síť bohužel nezůstala před ge-
stapem dlouho utajena. V dubnu 1941 
nařídil K. H. Frank, aby byla zastavena 
činnost Sokola. To byl ale pouze první 
krok ve snaze okupantů o eliminaci so-
kolského odboje. Reinhard Heydrich 
rozpoutal ihned po svém nástupu do 
funkce zastupujícího říšského protek-
tora v září 1941 krvavé represe proti 
českému odboji. Padl jim za oběť i Au-
gustin Pechlát. V noci ze 7. na 8. října 
1941 byla zahájena „Akce Sokol“, při 
které byli systematicky zatýkáni členo-
vé vedení sokolské obce, žup i funkci-
onáři sokolských jednot. Celkem bylo 
postiženo asi 1 500 sokolů. Většina z 

nich byla transportována přes Malou 
pevnost v Terezíně do koncentrač-
ního tábora v Osvětimi. Ještě během 
vlny zatýkání, 8. října 1941, podepsal 
Reinhard Heydrich úřední výměr o 
rozpuštění České obce sokolské. Hlav-
ním argumentem byla skutečnost, že 
organizační aparát Sokola sloužil v 
masovém měřítku odbojovému hnutí. 
Nejvýznamnějším skutkem sokolské-
ho odboje se stala spolupráce při aten-
tátu na Reinharda Heydricha. Sokolští 
odbojáři pojali atentát velmi osobně – 
jako krevní mstu nikoliv pouze za po-
praveného náčelníka Pechláta, ale pře-
devším za mrtvé z „Akce Sokol“. Bez 
doslova sebevražedné pomoci sokolů 
by se atentát nemohl nikdy uskutečnit.

Sokolové se zapojili do bojů druhé 
světové války na všech frontách. Po-
rážka nacistického Německa pro ně 
byla nejen cestou k osvobození okupo-
vané vlasti, ale i k uchování tradičních 
sokolských ideálů. Když byla v dubnu 
1940 v Paříži založena Sokolská župa 
Zahraniční, přivítal její vznik náčelník 
československé vojenské správy gene-
rál Sergěj Ingr slovy: „Tak jako vždy, 

Rodiče s dětmi, sokolovna Silůvky,
leden 2022.

Rodiče s dětmi, sokolovna Silůvky,
leden 2022.
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kdy národ náš potřeboval pomoci so-
kolského bratrstva, tak i nyní spoléhá 
na všechna věrná československá srd-
ce, že se ozvou, když Vlast zavolala. 
Jsem rád, že opět mohu zařaditi naše 
Sokolstvo mezi nejvěrnější.“ Celkové 
ztráty ČOS z let 1939 až 1945 byly po 
válce zpracovány na podkladě odpo-
vědí z 80 % sokolských jednot Čech 
a Moravy. Vězněno bylo 11 611 členů 
obce sokolské. 1 212 sokolů a sokolek 
nacisté popravili, v koncentračních tá-
borech, káznicích a věznicích zemře-
lo dalších 2 176. Z řad dorostenců a 

dorostenek nepřežilo válku 124 osob. 
V českém povstání padlo 654 sokolů, 
raněno bylo dalších 164. Odhodlání 
mužů i žen z řad Sokola, hraničící se 
sebeobětováním, bylo pro okupanty 
obrovským překvapením. František 
Pecháček vyjádřil pocity mnohých so-
kolů ve svých posledních slovech, pro-
nesených ke spoluvězňům: „Sbohem, 
bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebo-
jím se jí. Statečný muž umře jednou, 
jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s 
klidem, protože vím, že naše oběti ne-
byly marné.“

Po skončení druhé světové války 
byla sokolská organizace těžce osla-
bena. Mnoho vedoucích pracovníků 
zahynulo, přesto došlo krátce po osvo-
bození ke spontánní obnově činnosti. 
Sokol byl chápán jako organizace tvo-
řící pevnou oporu demokracie a jako 
protiváha sílící komunistické moci. Po 
válce prudce vzrostl počet jeho členů. 
Na konci roku 1947 působilo v 52 žu-
pách 3 686 jednot a poboček s více než 
milionem členů. V únoru 1948 vedení 
ČOS odmítlo vytváření akčních výbo-
rů. Na vyhrocenou politickou situaci 

ale zareagovalo až v okamžiku, kdy byl 
mocenský boj už prakticky rozhodnut. 
Komunisté neponechali nic náhodě a 
okamžitě po únoru začali ustavovat 
tzv. akční výbory, jejichž prostřednic-
tvím měla být provedena „očista od 
reakčních živlů“. V atmosféře vrcho-
lících příprav na XI. všesokolský slet 
přicházela pro demokraticky smýšlejí-
cí sokoly rána za ranou.

Po únorovém převratu se So-
kol rychle dostal zcela pod vliv nové 
komunistické moci a byl postupně 
včleněn do socialistické tělovýchovy. 
Jako samostatná a dobrovolná orga-
nizace zanikl a pokračování sokolské 
činnosti, včetně pořádání sletů, udr-
žovaly jednoty v zahraničí. V období 
Pražského jara 1968 se pokusili bývalí 
přední činovníci ČOS o obnovu Soko-
la, ale jejich naděje zmařil vpád vojsk 
Varšavské smlouvy a následná norma-
lizace.Sportovní hry, sokolovna Silůvky,

leden 2022.
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Obnovení Sokola
Na podzim 1989, tedy v době, kdy 

politická situace v Evropě již nazna-
čovala pád železné opony, se zača-
li scházet bývalí sokolští činovníci a 
také se začalo tajně nacvičovat na slet, 
který plánovalo zahraniční sokolstvo 
do Paříže na rok 1990. Sokol byl tedy 
připraven a po obnově demokracie 
17. listopadu 1989 rychle obnovil svou 
činnost. Rozhodující byl sjezd na praž-
ském výstavišti, konaný 7. ledna 1990, 

kam přišlo téměř 3 000 lidí. Rychle se 
obnovovaly sokolské jednoty, které ale 
jen těžko získávaly zpět svůj majetek. 
Obnovené České obci sokolské se ale 
podařilo získat zpět své ústředí – Tyr-
šův dům v Praze.

Tělocvičný proces v Sokole pro-
šel velkou proměnou, protože vývoj 
v oblasti tělovýchovy stále pokračuje. 
Dřívější sokolské cvičení je dnes kon-
cipováno jako všeobecná průprava pro 
děti a kondiční pro dospělé. Přibývají 
také nové sporty, kterých odbor spor-
tu ČOS eviduje již kolem osmdesáti. 
Pokračuje se ve výchovném procesu i 
v kulturních činnostech. Dále se roz-
víjí tradice všesokolských sletů a pořá-
dají se i desítky velkých akcí pro členy 
i veřejnost.

Převzato z https://www.sokol.eu/

Původní podoba sokolovny v Silůvkách, 1924.
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Ve zpěvníku Brněnska je k ní i tento komentář:
„Dnes je tato píseň známá spíše s textem Když sem šel z Hradišča. Nacházíme i další 
začátky např.: Dyž sem šíl do Tuřan do kostela, na lašsku Dyž sem šil k městečku Neapoli. 
Řada variant z Brněnska (Bohunice, Bílovice nad Svitavou, Husovice, Prštice, Silůvky, 
Slatina) svědčí o tom, že zde byla píseň velmi oblíbená. Několik zápisů pochází i z Čech.“

Píseň „Dyž sem šél z Tikovic z požehnání“ pochází ze Silůvek.
Zdroj: Dokumentační sbírky a fondy Etnologického ústavu AV ČR,
detašované pracoviště v Brně.
Písně sbírala na přelomu 19. a 20. století sběratelka lidových písní
paní Františka Kyselková při prozkoumávání jednotlivých oblastí Moravy.
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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.

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
březen 2022
• Valná hromada T. J. Sokola Silůvky – pátek 25. března 2022, od 17.30 hod., 

malý sál sokolovny v Silůvkách. Proběhne shrnutí uplynulé činnosti a volba 
nového výboru. Drobné občerstvení zajištěno. Členové i hosté srdečně vítáni.

_______________
duben 2022
• Ukliďme Česko, ukliďme Silůvky a okolí – sobota 2. dubna 2022, 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 10. dubna 2022, 
8.00 hod. hřiště Pod Lipami. Během a po brigádě bude zajištěno občerstvení.

• Velikonoční schůzka – sobota 16. dubna 2022, 13.00 hod. na place za soko-
lovnou v Silůvkách. Kluci budou za sokolovnou plést pomlázky, dívky v klu-
bovně barvit vajíčka.

_______________
květen 2022
• Besídka ke Dni matek – pátek 6. května 2022, 16.00 hod. Orlovna Silůvky.

• Ninja faktor – sobota 21. května 2022, 13.00 hod. hřiště Pod Lipami Silůvky. 
Na hřišti Pod Lipami a jeho okolí bude přichystáno několik lanových překážek, 
které si budete moci vyzkoušet a na vlastní kůži okusit jejich obtížnost.

_______________
červen 2022
• Atletický čtyřboj – neděle 5. června 2022, hřiště Pod Lipami Silůvky. Tradiční 

sportovní klání ke Dni dětí.
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Základní škola a Mateřská škola Silůvky
srdečně zve na

BESÍDKU
k příležitosti Svátku maminek

která se uskuteční

6. 5. 2022 v 16.00 hod.
v sále Orlovny v Silůvkách
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