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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé, 
v předchozím zpravodaji jsem psal, že letošní rok je 

hojný na úrodu ze zahrádek. Stejně tak byl tento rok hoj-
ný na mnoho akcí a událostí v různých sférách života. Byl 
to také rok volební a děkuji touto cestou všem, kteří jste 
k volbám přišli. Účast občanů Silůvek byla 75%. Děkuji 
Vám všem za vyjádřenou podporu stávajícímu zastupi-
telstvu obce.

Informace a fotografie ze všech akcí naleznete 
na  stránkách zpravodajů a také aktuálně na webových 
stránkách obce http://siluvky.cz  Děkuji všem, kteří se 
podíleli na organizaci a zajištění konání Vánočního jarmarku.     

Rád bych se s Vámi podělil o zážitek z milé návštěvy dětí z mateřské školky, 
které mi přinesly ochutnat vlastní vypěstovanou zeleninu ze školní zahrádky. Děti 
se přišly podívat do kanceláří a prostor obecního úřadu a do zasedací místnosti, kde 
probíhají svatební obřady a schůze. Ptal jsem se jich, co by si přály v Silůvkách mít 
a o pár týdnů později mi opravdu společně přinesly knihu PŘÁNÍ s nakreslenými 
obrázky a popisem, které jejich přání zachycují. Kromě hračkárny, elektrických aut, 
moře s lachtanem, poslušných čertů, nebo Silůvek ze samých sladkostí, rozmani-
tých vlaků, kočáru, obrpanenky na hřišti, létací rakety a skákacího hradu je mezi 
nimi i jedno takovéto přání: 

„Přeji si, ať má pan starosta velké svaly a všechny nás chránil“.
Tak toto přání slibuji i nadále plnit s velkým nasazením na všech úrovních. 
Hodně sil přeji i já každému z Vás! Jsem si jist, že ke zvládnutí nynější krize 

a postcovidové doby budeme potřebovat všichni dosti energie a síly.

Přeji Vám příjemné a poklidné Vánoce a jen samé dobré věci
v roce 2023

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky
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VÝSLEDKY VOLEB 2022 A NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Ve dnech 23.–24. září 2022 se konaly volby do zastupitelstva obce. Bylo zvo-

leno sedmičlenné zastupitelstvo.
Zvolení členové zastupitelstva obce Silůvky pro období 2022–2026:
   Ing. Rudolf Bezchleba
   Milena Dobrovodská
   Ing. Marek Kopal
   Radek Neužil
   Zdeněk Prax
   Jan Rybníček
   Mgr. Jana Schořová

Na ustavujícím zasedání 27. října 2022 byli zastupitelstvem zvoleni do vedení 
obce:

Starosta obce:  Zdeněk Prax
Místostarostové:  Ing. Rudolf Bezchleba
                                Radek Neužil

Volební komise, volby do zastupitelstva obce, 23.–24. září 2022.

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Kontejnery budou v zimním období otevřeny v době 10.00–11.00 hodin 

v tyto dny:
   17. 12. 2022  18. 2. 2023
        7. 1. 2023     4. 3. 2023
     21. 1. 2023  18. 3. 2023
        4. 2. 2023     1. 4. 2023
Poté již každou sobotu v době 9.00–11.00 hod.
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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta obce Silůvky podle zákona č. 275/2012 Sb. a vyhlášky 
č. 294/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání volby prezidenta České republiky v okrsku Silůvky je 
volební místnost v zasedací místnosti v 1. patře Obecního úřadu v Si-
lůvkách, Prachatičky 39 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Si-
lůvkách.

3. Telefonické spojení do volební místnosti – mobilní telefon 724 174 352.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totož-

nost a státní občanství České republiky platným dokladem (občanský 
průkaz, pas).

5. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat okr-
skovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě ho okrsková volební komise navštíví v den voleb 
s přenosnou volební schránkou.

OBEC SILŮVKY NABÍZÍ KVALITNÍ PALIVOVÉ DŘEVO
ceny palivového dřeva za 1 prm (prostorový metr

rovnaný v polenech) jsou následující:

dřevo měkké (smrk, borovice)
cena 1100 Kč/prm + 15% DPH = 1265 Kč/prm

dřevo směs (1/2 měkké + 1/2 tvrdé)
cena 1300 Kč/prm + 15% DPH = 1495 Kč/prm

dřevo tvrdé (dub, akát)
cena 1500 Kč/prm + 15% DPH = 1725 Kč/prm
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Kulturní výbor obce Silůvky
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 16. listopadu 2022 byl 

zvolen čtyřčlenný Kulturní výbor. Tento výbor bude v období let 2022–2026 
pracovat ve složení:
Předseda: Radek Neužil
Členové: Milena Dobrovodská

  Mgr. Jana Schořová
  Jan Rybníček
Kulturní výbor obce připravuje podklady pro koncepci v oblasti kultury 

a školství na území obce a rámcový program kulturních a společenských akcí, 
na kterých se obec spolupodílí při jejich organizaci a finančním zabezpečení.

Kulturní výbor úzce spolupracuje s místní Základní a Mateřskou školou 
a Místní lidovou knihovnou, jejichž je obec Silůvky zřizovatelem. Shromažďu-
je jejich požadavky a předkládá je po projednání a zvážení zastupitelstvu obce 
k řešení a tím i urychlení jejich vyřízení k oboustranné spokojenosti.

Kulturní výbor spolupracuje s organizacemi působícími v obci a jednotlivci 
na kulturních, společenských a tělocvičných akcích a využívání volného času.

Kulturní výbor je odpovědná redakce ke zpracování podkladů k vydávání 
čtvrtletního Informačního listu pro obyvatele obce Silůvky.

Radek Neužil – předseda kulturního výboru

Stavební výbor obce Silůvky
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 16. listopadu 2022 do-

šlo ke schválení vzniku pětičlenného Stavebního výboru a zvolení jeho členů:
Předseda:  Ing. Rudolf Bezchleba
Členové:  Ing. Vojtěch Hanuš 
  Ing. Marek Kopal
  Zdeněk Prax
  Ing. Pavel Vyskočil

Stavební výbor se bude v rámci své činnosti zabývat stavebními a dopravními 
záležitostmi obce, územním plánováním a přípravou stavebních investic.

Stavební výbor bude dávat doporučení Zastupitelstvu obce Silůvky, jak po-
stupovat při realizaci jednotlivých stavebních projektů a v případě potřeby po-
skytovat obci poradní a administrativní podporu. Současně bude zastupitelstvu 
navrhovat stavební priority a upozorňovat na možnosti dalšího strategického 
rozvoj obce.

Ing. Rudolf Bezchleba – předseda stavebního výboru
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Likvidace odpadů v obci
Nejprve si dovolím trochu statistiky:

Náklady na likvidaci odpadu v obci Silůvky na rok 2021 jsou ve výši      713 061 Kč
- svoz komunálního odpadu firmou AVE           470 922 Kč
- svoz dalších odpadů (kontejnery, bioodpad, nebezpečný odpad atd.)   484 459 Kč

Náklady celkem              955 381 Kč

- příjmy z třídění surovin (Ekokom)            186 343 Kč
- příjmy z prodeje železa (Remet)              43 024 Kč
- příjmy z prodeje papíru (Remat)              12 950 Kč

Příjmy celkem              242 320 Kč

Na místních poplatcích za obecní systém odpadového hospodářství se v roce 
2021 vybralo 460 637 Kč.

Z výše uvedené statistiky vyplívá, že vezmeme-li odpady na obci jako celek, 
vzniká nám zde výrazný rozdíl (-252 424 Kč.) mezi výdaji a příjmy (včetně po-
platků). Bohužel v letošním roce dochází k dalšímu zdražení svozu komunální-
ho odpadu firmou AVE (o cca 17 %) a i u ostatních odpadů rostou náklady na 
jejich likvidaci. Z těchto důvodů rozhodlo zastupitelstvo o navýšení poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 na 700 Kč (o 100 Kč). 
I přes toto zvýšení je jisté, že dojde v roce 2023 k dalšímu prohloubení rozdílu 
mezi příjmy a výdaji obce na likvidaci odpadů. 

Díky výraznému zlepšení třídění odpadu (více kontejnerů apod.) se podaři-
lo navýšit příjmy od Ekokomu, a zde už další možnosti nejspíše nejsou. Řešení 
nepříznivé bilance je tedy v celkovém snížení množství produkovaných odpadů.

Tady bych apeloval na zodpovědnost občanů. Při jakékoliv větší rekonstrukci 
či vyprodukování velkého množství odpadu, sutin, si objednejte na odvoz vlastní 
kontejner a nepřenášejte náklady na ostatní spoluobčany. Co nejvíce směsného 
odpadu dávejte do popelnice, zde se svoz platí paušálně na počet občanů. Také 
zde není omezen počet sběrných nádob na domácnost, případně lze komunální 
odpad dávat i do pytlů přistavených k popelnicím. Obecně se snažte produkovat 
odpadu co nejméně a vzniklý co nejvíce zužitkovat a třídit. 

Bohužel v současné době, příznačné neustálým zdražováním, se musíme více 
než jindy pohlížet po snižování nákladů, a to ve všech oblastech. Jen společným 
úsilím se můžeme vyhnout nepopulárním řešením, jako je zpoplatnění ukládání 
odpadů do sběrného dvora, neustálé navyšování poplatků za svoz atd.

Ing. Rudolf Bezchleba
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Modernizace železničních přejezdů
V roce 2022 Správa železnic v rámci zvýšení bezpečnosti na přejezdech  zmo-

dernizovala a doplnila závorami několik železničních přejezdů na naší trati. Také 
oba přejezdy mezi stanicemi Silůvky a Moravské Bránice.  Přejezd blíž k Silův-
kám byl opatřen závorami.

Malé připomenutí řidičům. Pokud na přejezdu bliká přerušované bílé svět-
lo, lze přes něj jet rychlostí nejvýš 50 km/hod.  Pokud nebliká, tak jen 30 km/
hod. Po průjezdu vlaku se smí na přejezd vjet až přestanou blikat červená světla 
a nikoliv hned když se zvednou závory. Mohou totiž jít opět okamžitě dolů. To 
je velmi nebezpečné zvlášť na dvou a vícekolejných přejezdech, kdy po průjezdu 
jednoho vlaku může okamžitě jet další vlak po  jiné koleji. A to jak v opačném 
tak  i ve stejném směru.

Pokud se na přejezdu stane nějaká mimořádná událost, tak hasičům a zá-
chranářům velmi pomůže, když jim řeknete číslo přejezdu. Oni pak budou vědět 
přesné místo. Přejezd blíže k Silůvkám  má číslo  P 3942, přejezd blíž k Bránicím 
má číslo P 3941 a přejezd přímo ve stanici Silůvky má číslo P 3943. Čísla jsou 
vždy ze zadní strany výstražníku.

Změny v obci

Dokončování úprav kolem opravené hřbitovní zdi, říjen 2022.
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Tříkrálová sbírka 2023
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradič-

ní Tříkrálovou sbírku.
„Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále 

odborně i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným lidem, osobám se 
zdravotním a mentálním postižením, v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým 
dětem a mládeži. Díky Vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z pro-
jektů a u jiných jsme se posunuli kupředu. Chtěli bychom Vás poprosit o podporu 
i v letošním ročníku Tříkrálové sbírky, který se uskuteční od 1. do 15. ledna 2023. 
Díky Vám můžeme dál pečovat o potřebné, a naplňovat tak charitní poslání,“ říká 
Zdeněk Strašák, ředitel Oblastní charity Rajhrad. 

Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad  využít na:
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
• podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou 

síť,
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

Tříkrálová sbírka po obci Silůvky
proběhne v sobotu 7. ledna 2023 od 13.00 hodin.
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Vítání občánků
V sobotu 8. října 2022 přivítal starosta obce Zdeněk Prax nové občánky Silů-

vek. V úvodu vystoupily děti z naší Základní školy pod vedením paní ředitelky 
Mgr. Petry Strádalové. Rodiče se podepsali do pamětní knihy, dostali kytičku 
a děti dárky. Na závěr se společně vyfotili a připili na zdraví jejich dětí. 

Mezi nové občánky naší obce byly slavnostně přivítány následující děti:
 Vojtěch Kominacký, Anenská 38

rodiče: Monika a Radim Kominačtí

 Štěpán Soukup, Anenská 233 
rodiče: Petra Syslová a Roman Soukup

 Anna Zoufalá,  Na Nivách 205   
rodiče: Renata a Tomáš Zoufalí

 Terezie Stará, Na Nivách 281 
rodiče: Iva a Pavel Staří

 Patrik Holý, Anenská 35
rodiče: Karolína Dobrovodská a Tomáš Holý

 Gabriela Rút Soukupová, Anenská 35
rodiče: Dana Elizabeth Dobrovodská a Martin Soukup

 Anna Vondrová, Na Nivách 224
rodiče: Jana Weberová a Martin Vondra

 Alex Vondra, Na Nivách 224
rodiče: Jana Weberová a Martin Vondra

 Jakub Hrdlička, Anenská 230
rodiče: Veronika a Rostislav Hrdličkovi

 Valerie Kopalová, Pod Lipami 2
rodiče: Gabriela a Marek Kopalovi

z účasti se omluvili:
 Zina Bilíková, Trávníky 56

rodiče: Kateřina a Jan Bilíkovi

 Prokop Matějíček, Na Rybníkách 228
rodiče: Tereza Badinová a David Matějíček

 Latif Zizler, Na Rybníkách 242
rodiče: Aneta Záděrová a Miroslav Zizler
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Vítání občánků, 8. října 2022.
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Vánoční jarmark
V sobotu 26. listopadu 2022 proběhl v Silůvkách po dvouleté nucené přestáv-

ce tradiční Vánoční jarmark.
Nabídka jídla, pití i dárkových předmětů byla velmi bohatá. Bylo zde možné 

pořídit nejrůznější rukodělné výrobky. farmářské produkty, sýry, perníky, koře-
ní, mošt z místní moštárny a spoustu dalšího.

Z bohaté nabídky jídel bylo možné ochutnat zabijačkové výrobky, myslivec-
kou kuchyni, klobásky z udírny, řízky, bramborové placky, sushi, sladké dobroty 
z místního cukrářství a další. K tomu byla na všech stáncích nabízena široká 
nabídka alko i nealko nápojů, včetně výborné kávy.

Odpoledne zahráli muzikanti na dechové nástroje pásmo koled. Potom pro-
mluvila farářka ČCE v Silůvkách Erika Petříčková o Vánocích a po vystoupení 
dětí z místní Mateřské a Základní školy byl společně všemi zúčastněnými roz-
svícen vánoční strom.

Vánoční jarmark, 26. listopadu 2022.
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Vánoční jarmark, 26. listopadu 2022.
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Vánoční jarmark, 26. listopadu 2022.
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Cestička se světýlkem

Poslední říjnový podvečer se v naší školičce objevila 
čarodějnice, která si chtěla uvařit lektvar.

Co se ale nestalo - zapomněla, které přísady k tomu 
potřebuje. Děti společně s rodiči

prošly tajuplnou cestičku, kde od pavouků, draků, 
strašidla a bludiček získaly za splněné úkoly

informace, které čarodějnici předaly.  Byla velmi ráda 
a poděkovala jim formou sladkého balíčku.

Beseda o výrobě knihy s autorským čtením
Josef Beneš – Meďan a Koumen

 V pátek 18. listopadu 2022 naši školu navštívil pan spisovatel Josef Beneš, 
autor dobrodružných příběhů Meďana a Koumena na planetě pupkáčů a na za-
topené planetě. Děti se dozvěděly, jak vzniká kniha a co vše je k tisku knih za-
potřebí. Pan Beneš nám představil originály krásných ilustrací Petry Tatíčkové, 
kterými jsou jeho knihy doplněny. 
Následně jsme si poslechli úryvek z 
knihy Meďan a Koumen na planetě 
pupkáčů. Děti se živě zapojily do de-
baty a měly plno otázek, což dokazu-
je, jak moc je ukázka zaujala. Na zá-
věr setkání si mohly knihy od pana 
spisovatele koupit i s věnováním a 
podpisem nejen samotného autora, 
ale i sportovní legendy Martiny Sáb-
líkové, která knihu pokřtila.

Paní asistentka
Dominika Dobrovolná
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Svatomartinské hody v Mateřské škole
A opět zase po roce dne 4. listopadu 2022 zavládla v naší školce slavnostní 

atmosféra v podobě Martinských hodů. Věřte či nevěřte, já tam byl jako stárek 
(p. učitelka Monika) se svojí krásnou stárkovou (p. učitelka Kateřina). Viděl jsem 
tam hodně hostů, kteří tancovali, zpívali, bavili a smáli se, popíjeli výborný nápoj 
a jedli svatomartinské koláče, které v ten den v ranních hodinách pekla místní 
děvčata ze školky. Chlapci přišli ve vlastnoručně vyrobených kravatách. Nechy-
běla ani tombola, ve které měl opravdu každý štěstí a vyhrál drobnou sladkost. 
Hody zahájil svým uvítacím projevem místní chlapec Pavel Raška. Pozvání při-
jala zpěvačka Rozálka Rosí, která úžasně zazpívala oblíbenou píseň „Čerešničky, 
čerešně“.

Před samotnou zábavou se děti seznámily s tradicí a ukázkou místního kroje, 
který s velkým díky zapůjčila maminka paní Záděrová. Starší děti Sovičky se v 
pohybové chvilce naučily jednoduchý tanec na dechovou hudbu, aby ho mohly 
na hodové zábavě předvést našim mladším dětem Vrabečkům. Byla to zábava 
jaksepatří. Ostatně věříme, že smích a juchání se rozléhalo po celé naší silůvské 
vesničce. Jsem rád, že jsem tam jako stárek byl .

Paní učitelka Monika Vorlová

Martinské hody v Mateřské škole, 4. listopadu 2022.
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Čertovský den
V pátek 2. prosince 2022 se to v celé budově hemžilo čertíky. Děti i paní uči-

telky se naladily do čertovské dovádivé nálady a všichni společně zkoušely při-
volat Mikuláše. Ten však tentokrát nepřišel. Vždyť Mikuláš chodí až  5. prosince 
v podvečer. Místo Mikuláše nám jako uragán vběhl do školičky popletený čertík 
Očíčko. To jsme se to s ním ale vydováděli. Očíčko měl nachystanou kopu po-
divných soutěží, zběsilých tanečků a milióny dárečků. No a nakonec nám přeci 
jenom nadílku od Mikuláše předal právě on.

Mgr. Tereza Dvořáková

Čertovský den, 2. prosince 2022.
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Sokolský zájezd
28. září 2022 se uskutečnil sokolský zájezd do Orlických 

hor Se sokolem na Haničku! Haničkou nemyslíme vzdále-
nou příbuznou ze severu Moravy, ale obrannou tvrz patřící 
do systému předválečného opevnění proti tehdejšímu roz-
pínajícímu se Německu.

Zdatnější turisté začali výstupem na tvrz a její pro-
hlídkou. Dále pokračovali přes rozhlednu Anna do Neratova, kde zhlédli kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Kostel se bohužel zrovna opravoval, a tak nebyla k 
vidění jeho typická skleněná střecha. Celá 13 km tůra byla lemována množstvím 
muchomůrek červených a provázena vytrvalým deštěm. Přesto dorazili všichni 
účastníci do cíle.

Klidnější variantou zájezdu byla prohlídka muzea krajky a města Vamberk.
Celkem se zájezdu zúčastnilo 49 účastníků. 

Tvorba webových stránek
V současné době komunikujeme dění v sokolovně i mimo ni především v 

tištěné formě. Snažíme se plnit nástěnky a zpravodaj aktuálními příspěvky a in-
formovat o proběhlých i plánovaných akcí. Mimo to se naše akce objevují na 
obecních webových stránkách. Nově s vámi chceme sdílet aktuální informace 
z cvičení, zprávy z akcí, možnosti pronájmu sokolovny včetně její vytíženosti a 
přehledného systému rezervací a kontakty na zodpovědné osoby v naší jednotě. 
To vše bude součastí sokolských webových stránek, které svépomocí tvoříme na 
obecní subdoméně.

Společné foto účastníků zájezdu „Se sokolem na Haničku!“, 28. září 2022.
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Tělocvičná akademie ve Střelicích
5. listopadu 2022 uspořádal Sokol Střelice tělocvičnou akademii. Jejím smys-

lem bylo ukázat svou činnost veřejnosti. Mezi cvičebními ukázkami byly i sleto-
vé skladby. Vzhledem k tomu, že se silůvští a střeličtí cvičenci společně zúčastnili 
akce Sokolské Brno, byli spolu se sokoly z Nových a Moravských Bránic pozváni 
zacvičit skladbu Muži zase spolu. Cvičení se zúčastnilo 6 mužů ze Silůvek - Fran-
tišek Jakš, Petr Matuška, Jan Světlík, Tomáš Černý, Rostislav Cesar, Vladimír 
Stehlík. Po předvedení skladby a pěkném společně prožitém odpoledni se na 
památku vyfotili.

Tělocvičná akademie Střelice, 5. listopadu 2022.
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Cvičení v sokolovně
3. října 2022 odstartovala pravidelná cvičení v sokolovně. Rozpis naleznete 

na stránkách obce a sokolských nástěnkách. Osloví-li vás nabídka cvičení, nevá-
hejte a zapojte se!
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Vstup do nové sezóny Sokolské ligy ve florbale:
20. listopadu 2022 se konal ve florbalové hale Hattricku v Brně - Lesná první 

florbalový turnaj Sokolské ligy pod hlavičkou Župy Jana Máchala. Silůvky v něm 
reprezentoval výběr mužů, který byl posílen o dorostence, kteří se minulý rok 
úspěšně probojovali až do republikového finále. Tým odehrál celkem 4 zápasy 
a ve všech zvítězil v základní hrací době. Nejprve 4:1 proti Brnu - Komín, poté 
2:1 proti Třebíči A, 2:0 proti Třebíči B a 5:2 proti Vídni. Střelecky se prosadili 
zejména mladí útočníci Jan Panáč (4 branky), Tomáš Rohovský (3 branky) a Ta-
deáš Schoř (2 branky), oproti tomu soupeři toho v útoku mnoho nevymysleli. 
Obraně se dařilo blokovat křižné přihrávky a střely. Zbylé střely spolehlivě likvi-
doval brankář, který si udržoval celý turnaj fantastickou formu pouhého 1 inka-
sovaného gólu na zápas. Nejtěžším soupeřem bylo z pohledu těsného výsledku 
a kvality herního projevu mužstvo Třebíče A. Jejich trenér se po zápasu svěřil, 
že největším problébem bylo najít recept na obrannou hru Silůvek. Roztažená 
obrana se mužstvu nevyplatila před 2 lety v Praze, kde Třebíč suverénně zvítězi-
la. Tentokrát se Silůvky zatáhly do těsnějšího bloku. Ve hře na malém prostoru, 
který jim je důvěrně známý ze silůvské sokolovny, dokázali herně konkurovat 
papírově silnějšímu soupeři a s podporou skvělých výkonů brankáře a vysoké 
efektivity útoku zvítězit.

Sokolská liga ve florbale, družstvo Silůvky, 20. listopadu 2022.
Horní řada zleva: Jan Capyk, Roman Prax, Martin Světlík, Jiří Průša,
                  Tomáš Rohovský, Jan Panáč,
dolní řada zleva: Vojtěch Konečný, Aleš Konečný, Tadeáš Schoř, Pavel Ptáček,
ležící: brankář Daniel Slaný.
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Martinské hody
Po dvouleté odmlce se mohly konečně v plné 

míře konat Martinské hody, pod záštitou Jednoty 
Orel Silůvky. Dne 5.  listopadu  2022 se sešlo 11 
krojovaných párů, kteří dopoledne zvaly na ve-
černí hodovou zábavu a rozdávali voňavé rozmarýny. Odpoledním průvodem 
stárků a večerní zábavou doprovázela dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic. Celý 
večer se nesl v dobré náladě a taneční parket praskal ve švech. 

Tímto stárci i Jednota Orel Silůvky děkují za vydařenou akci a všem přejí po-
hodový adventní čas a do nového roku pevné zdraví a Boží požehnání.

Josef Záděra – za Jednotu Orel Silůvky

Martinské hody, 5. listopadu 2022.
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Martinské hody, 5. listopadu 2022.

Stolní tenis v naší obci
V naší obci má stolní tenis dlouholetou tradici. Mistrovská utkáni Divize Ji-

homoravského kraje (nejvyšší krajská soutěž) hrajeme v naší orlovně více jak 
10 let, což je pro náš oddíl a obec velký úspěch. Naše „B“ mužstvo hraje o soutěž 
níže Krajskou soutěž I. třídy.

V letošní sezoně si obě mužstva vedou velice dobře. „A“ mužstvo vede ta-
bulku a bude usilovat o postup do 3. ligy. „B“ mužstvo je na 3. místě a rovněž 
zasáhne do baráže o postup do vyšší soutěže.

Na tréninku nás občas prověří i naše odchovankyně a extraligová hráčka 
HB Ostrov Havlíčkův Brod a reprezentantka Linda Záděrová.
A mužstvo: Cvrkal Rudolf, Kolbert David, Smejkal Martin, Novák Lukáš, Záděra 

Luboš.
B mužstvo: Pavlicová Renata, Paták Zdeněk, Pikula Radek, Vališ Petr, Ertl Jakub, 

Záděra František, Železný Ladislav.
Za oddíl stolního tenisu přejeme Všem hodně zdraví, štěstí a lásky do nového 

roku 2023.
Zdař Bůh

Luboš Záděra
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Aktuální tabulka Divize muži Jihomoravský kraj
     PU       V        R        P        K        Skóre    Body
1.   Orel Silůvky A   10        9        0        1        0        98:45        37
2.   MK Řeznovice A   10        8        0        2        0        87:53        34
3.   TJ Brno-Bystrc A   10        6        2        2        0        88:81        30
4.   TJ Sokol Rebešovice A   10        5        3        2        0        89:77        28
5.   TTC MS Brno C   10        4        4        2        0        85:76        26
6.   KST FOSFA LVA A   10        4        3        3        0        87:67        25
7.   SK Slatina A    10        3        2        5        0        72:83        21
8.   TJ Sokol Kobylí A   10        3        1        6        0        60:90        20
9.   KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B 10        3        1        6        0        71:88        20
10. TJ Sokol Brno I A   10        2        3        5        0        71:85        19
11. TJ Jiskra Strážnice A   10        2        1        7        0        66:92        17
12. TJ Holásky B    10        0        2        8        0        61:98        12

Aktuální tabulka Krajská soutěž I. třídy A
     PU       V        R        P        K        Skóre    Body
1.   Triangl Rájec-Jestřebí A  10        8        1        1        0        97:60        35
2.   KST FOSFA LVA B   10        7        2        1        0        93:60        33
3.   Orel jednota Silůvky B  10        7        1        2        0        90:72        32
4.   TTC MS Brno D   10        7        0        3        0        84:68        31
5.   TJ Sokol Hlubočany A   11        6        2        3        0        91:83        31
6.   TJ Sokol Velké Opatovice A  10        5        0        5        0        76:76        25
7.   SK Slatina B    10        4        2        4        0        80:80        24
8.   MK Řeznovice B   10        4        2        4        0        87:71        24
9.   TJ Brno-Bystrc B   10        3        1        6        0        71:87        20
10. KST Blansko B    10        1        2        7        0        60:89        15
11. Orel jednota Ivančice A  10        1        1        8        0        67:92        14
12. SK Baník Ratíškovice A   11        1        0        9        1        50:108      13
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Zálesácká stezka
První akce, kterou zahajujeme nový oddílový rok, 

proběhla na hřišti Pod Lipami v neděli 11. září 2022 za 
přítomnosti hojného počtu účastníků. I když nás v prů-
běhu překvapila vydatná přeháňka, některé to neodra-
dilo a v plnění úkolů po pominutí deště pokračovali. 
Ani letos nechyběla oblíbená lanovka nebo například bludiště či poznávání ze-
leniny a ovoce podle chuti. Plnění úkolů bylo bodováno a na závěr všichni, kteří 
vydrželi do vyhlášení výsledků, obdrželi alespoň diplom. 
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Skaza
Neboli skautský závod se konal ve Švýcarské zátoce na Vranovské přehra-

dě následující víkend po Zálesácké stezce. Letošním tématem bylo zálesáctví. 
Závodilo se v sedmi až osmi členných týmech, kterých bylo osm. Na trase oko-
lo zátoky závodníky čekala řada úkolů pojatých v duchu zálesáctví. Nemohu 
opomenou, že na prvním místě se umístil tým složený ze dvou našich členů. 
I přes nepřízeň počasí se z mnoha oddílů spadajících pod YMCU zúčastnilo asi 
70 skautů a skautek.
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Výprava do neznáma
Pro někoho neznámá, pro mnohé dobře známá hvězdárna a planetárium 

Brno, bylo cílem naší sobotní výpravy na animovaný film 3-2-1 Start! I když 
jsme se na Kraví Hoře dlouho nezdrželi, pro mnohé šlo o nevšední zážitek a film 
se líbil nejen dětem ale i vedoucím.

Podzimky
Naše výprava začala v pátek 28. října 2022 na nádraží v Silůvkách. Zpoždění 

vlaku nám dalo možnost procházky po Brně, kde jsme nečekaně zachránili naše-
ho posledního člena skupinky Přemka. Přemek je dlažební kostka, která s námi 
procestovala celé Brno a Břeclav až do skautské klubovny spřáteleného oddílu 
a  zpět. Hned po ubytování jsme šli hrát hru, u které bylo zapotřebí překonat 
strach z oslovení cizích lidí. Pod dozorem vedoucích musely děti vyměnit špejli, 
kaštan a baterku. Někteří dokázali dostat hodnotné věci např. plyšáka, sluneční 
brýle anebo sladkosti. Nejlepší částí výletu byla sobotní návštěva Lednicko-val-
tického areálu, kde nás čekalo překvapení v podobě vypuštěných rybníků. Ku-
podivu kouzlo okolního prostředí nebylo nijak narušeno. Navštívili jsem gotický 
zámek, skleníky a Janův hrad, také jsme s Přemkem vylezli až do nejvyššího 
patra Minaretu. 

Jiří Průša – Punďa a Tadeáš Schoř – Frodo

Co nás v nejbližší době čeká?
• 23. prosince 2022 – Betlémské světlo
• 14. ledna 2023 – 44. ročník závodu Zimní stopou okolo Silůvek (viz. samostat-
ná pozvánka na předposlední straně zpravodaje).
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SILŮVKY VČERA A DNES XXXII

V této závěrečné části vzpomínek paní Marie Červinkové (roz.  Svačinové) si 
můžete přečíst její vzpomínání na poslední válečné dny roku 1945.

V předchozích dvou částech vzpomínala na dětství a na období okupace a ná-
sledně na Silůvky od konce války do současnosti tak, jak naši obec vidí.

Radek Neužil

Víte, že v Silůvkách byla dříve ci-
helna? Patřila obchodníkovi z Prštic, 
panu Vítámvásovi.

Odbočovalo se k ní ze silnice k Mo-
ravským Bránicícm, kolem tehdejší 
hájenky, kde bydleli Soukupovi a asi 
sto metrů za železničním podjezdem, 
po kterém jezdil vlak. V prostoru mezi 
vysokými pískovcovými stráněmi stál 
malý obytný domek a za ním zastřeše-
ná kůlna s regály. To byla cihelna. By-
dlel tam tehdy pan Jedlička s rodinou. 
Se svou manželkou tam ručně vyráběli 
cihly – vepřovice.

Pan Jedlička někdy pomáhal mému 
otci – řezníkovi – při zabíjení prasat. 
Otec musel někdy na domluvu k němu 
zajet osobně a tak mě a nebo bratry 
vzal do bryčky s sebou.

Tam jsem tehdy viděla Jedličkovy 
při práci. Oba bosí šlapali v mokré hlí-
ně, pak ji ručně pěchovali do dřevěné 
formy tvaru cihly a po vyjmutí ukláda-
li do regálů.

V této cihelně jsme s mojí mamin-
kou a bratry prožili poslední dny války.

Vzpomínky na poslední válečné dny
Bylo mi tehdy 15 roků. Na to, kdy 

to skončí a jak to skončí jsem příliš 
nemyslela. To, že válka zasáhne i nás 
a že je již blízko naší obce jsem věděla. 
Začali jsme péct bochníky chleba a tr-
vanlivé pečivo. Zavařovali jsme maso 
a zeleninu. Chystali deky, peřiny a ob-
lečení.

V té době už německá vojska, která 
přišla od Brna obsadila Ořechov. Jejich 
pozorovatelnou se stala věž kostela 
Všech svatých v Ořechově.

Můj otec ten den porcoval maso 
z krávy a z krámu si tyto porce zdarma 
odnášeli sousedé. Proč tomu tak bylo, 
nevím. Náhle se ozvala ohlušující rána. 
Lidé se rychle začali rozbíhat do svých 
domovů.

V naší obci bylo mnoho sklepů ve 
stráních, které si lidé sami vykopa-
li. Sklepy byly ve stráních k sokolov-
ně, pod kaštanem, k nádraží, v úvoze 
za Berglovými. Měli je i lidé, bydlící 
v  ulici Pod Lipami a na Trávníkách. 
Kdo sklep neměl, byl již předem do-
mluven, kam v případě nutnosti půjde. 
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My jsme měli jen malý sklípek pod 
kuchyní, nevhodný pro pobyt. Věděli 
jsme, že budeme v krytu v cihelně, kde 
p.  Jedlička, Soukup, Čech a Komínek 
vykopali prostorný kryt. Byl z pískov-
cových stěn. V jedné boční stěně, která 
nebyla na první pohled viditelná byl 
vykopán vchod.

A tak otec již zapřahal našeho koně 
(jménem Karel) do bryčky. Nakládáme 
připravené potraviny a ostatní věci, na-
sedají moji tři bratři a já s maminkou, 
která má v rukou opratě a jedeme do 
cihelny. Všichni pláčeme, protože otec 
nemohl opustit dům a musel zůstat!

Jak popsat několikatýdenní pobyt 
v krytu.

Mimo nás tam byla:
rodina Soukupova – manželé, ba-

bička a dva synové,
rodina Čechova – manželé a dva 

synové (ze strážního domku),
rodina Komínkova – manželé a dva 

synové,
rodina Chrástkova – manželé a dvě 

dospělé dcery (z pily).
Rodina Jedličkova zůstala ve svém 

domečku, který chtěli opustit jen v pří-
padě nutnosti.

Jak popsat náš kryt?
Vchod do krytu byl tak velký, aby 

jím dospělý člověk mohl projít v před-
klonu. Výška krytu byla taková, že do-
spělí klonili hlavu. Pískovcové stěny 
krytu nebyly vyztužené. Podlaha hli-
něná, pokryta vrstvou slámy.

Každá rodina si našla své místo, 
koutek nalevo nebo napravo od vcho-
du. Nejhlouběji se umístila rodina 

Chrástkova. Deky a peřiny si každý 
bral s sebou.

Dospělí muži v krytu spávali jen 
občas. Většinou bývali venku pod za-
střešenou kůlnou. Také se stávalo, že 
někdo v noci musel z krytu ven a šlápl 
někomu na ruku, nohu a nebo na vás 
nechtě kopnul.

My děti jsme ve dne pobývaly pod 
kůlnou. Obtížnější to měly maminky, 
protože musely také něco připravit 
teplého k jídlu. Všechny se střídaly 
u sporáku v kuchyni rodiny Jedličkovy.

Pan Komínek chodil často za na-
šeho pobytu v cihelně lesními cestami 
do dědiny. Tak jsme se dozvěděli o tan-
kových bojích u Ořechova, o vypálení 
Ořechova, i o tom, že německé dělo-
střelecjé granáty zasáhly i naši obec. 
Při této palbě byly zasaženy domy 
Höklů, Bláhů a dům rodiny Berglů byl 
zcela zničen.

O život přišel i p. Ondřej Hron 
a  František Bergl. Těžce zraněného 
p. Beránka vezla jeho manželka v peři-
nách – na dřevěném vozíku do ivančic-
ké nemocnice. Cestou ale i on zemřel.

Pak přinesl zprávu i o tom, že rodi-
ny musely samy své mrtvé pohřbít.

V cihelně nás v té době nikdo nena-
vštívil, ani neobjevil. Nikdo nešel ko-
lem nás. Až jednoho dne navečer sly-
šíme dusot koní a jejich ržání. Přijíždí 
špinaví a zarostlí kozáci na koních.

Všichni se krčíme pod krytou kol-
nou a pozorujeme vojáky, kteří jezdí 
na koních sem a tam a prohlíží každý 
kout. Vcházejí do našeho krytu a do 
domku Jedličkových. Objevili i našeho 
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koně Karla, který byl uvázán v kůlně. 
Okamžitě si jej přivlastnili a přivázali 
jej k jednomu z jejich koní. Posunky 
a slovy žádali po nás jídlo a pití. Něco 
dostali a vzápětí odjíždějí i s naším ko-
něm Karlem.

Následoval pláč mých tří bratrů pro 
ztrátu našeho koně Karla. Já spíš mys-
lila na otce, co si počne bez koně, který 
mu věrně sloužil. Otec každý pátek již 
ve tři hodiny ráno vyjížděl do Brna, 
kam vozil maso na jatka pro brněn-
ské řezníky. Kůň byl jezdecký, ne na 
tažnou práci. A tak musela maminka 
tehdy často pomoci vytlačit bryčku až 
k sokolovně. Pak už zabral a cestu do 
Brna a zpět zvládal. Vraceli se až odpo-
ledne kolem čtvrté hodiny.

Po další návštěvě p. Komínka v dě-
dině se dovídáme, že boje v Ořechově 
a jeho okolí skončily a že bude možné 
vrátit se domů.

Když jsme se vrátili, našli jsme náš 
dům plný vojáků. Pod kůlnou stály dva 
velké vozy a dva páry koní. V obytné 
části domu v jednom z pokojů byl uby-
tován důstojník – lékař. Tehdy vzal 
otec k nám domů i p. Bláhovou se svý-
mi dětmi. Jejich dům byl neobyvatelný.

Uprostřed našeho dvora stál želez-
ný kotel, pod kterým se topilo a vařilo. 
Vařily se ponejvíce slepice. Vařilo se i v 
kuchyni na plotně a v troubě se peklo. 
V části domu, kde byla porážka byl ko-
tel na ohřev vody. I tam se stále topilo. 
Velké řeznické necky, které otec použí-
val na paření, sloužily k praní, máchá-
ní a i k mytí. Vojákům!!

Dřevo, které měl otec na uzení – 

tvrdé – rozštípané – mizelo a mizelo.
A tak jsme tam všichni přebývali až 

do měsíce května. Jednou velmi brzy 
ráno jsme byli probuzeni hlučnou, ne-
přestávající střelbou. Rychle se všichni 
oblékáme a vycházíme na ulici. Před 
naším domem, před hasičkou, před 
školou, u kapličky, na mostku na silni-
ci stojí hloučky vojáků a bez přestání 
pálí do vzduchu ze svých pušek.

Dozvídáme se, že je konec války – 
mír!

Odjezd vojáků, vozů, koní a zbraní 
trval ještě mnoho týdnů. Do Ořechova  
byla přivážena mrtvá těla ze širokého 
okolí k jejich pohřbení. Bylo rozhod-
nuto, že se tam zbuduje centrální po-
hřebiště.

Začalo jaro. Bylo třeba pracovat, 
vyjet do polí, orat, set, sázet. Většina 
sedláků byla bez koní. A když některý 
koně měl, byl to kůň, kterého zde ne-
chala armáda. Většinou byl nemocný, 
nebo chromý. Začali vypomáhat sou-
sedé, kteří měli kravské potahy.

Na polích bylo množství nevy-
buchlé munice. Pole byla plná vraků 
tanků, aut a vojenské techniky. Tyto 
vraky byly navštěvovány, rozebírány a 
vyrabovávány dospělými, ale i dětmi.

Podle historie v ořechovské kronice 
byla bitva v Ořechově ta „nejtěžší tan-
ková bitva na konci války“.

Na centrálním pohřebišti je po-
chováno „1467 důstojníků a vojáků – 
synů, otců od rodin a manželů!“ Čest 
jejich památce.

Marie Červinková
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A čím jsem starší, tím více se stydím za 
to, jak je mám rád. Že jsem opravdu star-
ší, to je na mně už k poznání. Jednak mi 
šedivějí vousy, jednak si už nikdy nemohu 
vzpomenout, kam jsem loni uložil prskav-
ky, frantíky a vánoční ozdoby. Vůbec jsem 
ve věku, kdy ve vás, děti, budím úctu, že ty 
slabší povahy mi uvolňují místo v tramvaji 
a ty ostatní pode mnou předstírají, že se do 
něčeho začetly, aby mě pustit nemusely.

Všichni moji vrstevníci jsou neméně 
důstojní, jenže jsou ušlechtilejší. Kdykoli 
spolu mluvíme o Vánocích (a my dospělí 
mluvíme buď jen o tom, co k sehnání je a 
co není, nebo o žlučníku, a hlavně o tom, 
že my jsme to zamlada neměli lehké), tedy 
kdykoli se začneme bavit o Vánocích, vy-
slovují mí vrstevníci myšlenky, na které 
buď mlčím, nebo říkám jen hm, abych ne-
musel mlčet. Říkají, že Vánoce jsou svát-
ky dětí, že krásné je 
na nich hlavně to, že 
člověk může vám, dě-
tem, udělat radost, že 
vám může dát něco 
pod stromeček. A já 
na to mlčím, protože 
dodnes strašně rád 
dostávám dárky. Sa-
mozřejmě že je taky 
naděluji. Ale dostá-
vám je ještě raději. 
Alespoň docela mr-
ňavé.

Vánoce mám rád 
ovšem i z mnoha ji-
ných důvodů. Dodnes 
například rád strojím 
stromeček, a když mě 
o to doma připra-

Mám rád Vánoce
ví, tak ho alespoň opravuji. Abych dětem 
naznačil, že dříve se strojily lepší stromky. 
Dodnes rád cinkám před nadílkou, a aby 
mě o to nikdo nepřipravil, nosím zvonek 
celé odpoledne po kapsách. I olovo liji po 
staročesku, ale ještě jsem z něj neulil tvar, 
který by se něčemu podobal. Natož aby se 
z toho dalo vyčíst, co mě letos potká. A i 
když to vyčtu, tak to za pár dní zapomenu 
a celý rok pak nevím, jestli mě to potkalo 
nebo ne. Ale hlavně se po tom zacinkání 
honem hrnu ke stromečku, jestli tam mám 
taky.

Tento můj povahový kaz má zřejmě 
hluboké a dávné kořeny. Už jako dítě jsem 
se díval na vánoční dárky svérázným způ-
sobem. Dodnes si pamatuji, jak jsem byl 
zděšen, když jsem pod stromečkem našel 
třeba ponožky, košili nebo rukavice. Tako-
vé dárky ve mně budily silné podezření, že 

v nadělování má prs-
ty někdo, kdo má na 
starosti rodinné hos-
podaření, a ne někdo, 
kdo celý rok sleduje 
a eviduje mé dobré 
skutky. Protože já – 
podle mého – býval 
tak přijatelné dítě, 
že jsem měl najít pod 
stromečkem přede-
vším knížky. Košili a 
punčochy měl dostat 
spíš Lumír Novák, 
který svým rodičům 
odmlouval a nikdy po 
sobě neuklízel. 

Jenže ty knížky 
jsem nakonec taky 
objevil. Pod každým 
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stromečkem. Te-
prve dneska za to 
obdivuji tatínka i 
maminku; protože 
měli mnoho důvodů 
k tomu, aby pova-
žovali punčochy a 
košili – na rozdíl od 
knížek – za potřeby 
nezbytné. A mně 
je trošku líto, že mi 
to došlo tak pozdě. 
Obdiv a vděčnost se 
má vyslovit včas a 
nahlas.

Abych však do-
končil tu svou vánoční zpověď: musím se 
doznat, že čím dál tím víc mám rád ne-
jenom Vánoce, ale i knížky pro děti. Teď, 
když jsem z nich vlastně vyrostl. Snad pro-
to, že se nikdy netiskly tak krásné věci pro 
děti jako dnes. Nikdy v nich nebyly hezčí 
a barevnější obrázky a nikdy těch knížek 
nebylo tolik. A tak před spaním jezdím na 
pouť s kocourem Mikešem, toulám se po 
Řáholci, a dokonce bloudím s kuřátkem v 
obilí. Ne že bych je četl nějakému dítěti na-
hlas! Čtení nahlas mě ruší, zvláště to moje. 

Čtu si jen pro sebe. 
Nemluvě o tom, že 
když chci vědět, jak 
žije lvoun nebo je-
zevec, najdu si to v 
knížce napsané pro 
děti. Když chci po-
chopit, jak to vypa-
dá ve vesmíru či v 
Českém Krumlově, 
když chci vědět, jaký 
znak měli Lobko-
vicové či Krabicové 
z Veitmile, či jak se 
pozná jilm, koupím 
si na to také dětskou 

knížku. Je to tam líp, srozumitelněji a ná-
zorněji než v knížkách pro nás odstrčené 
dospělé.

Mám rád každé Vánoce, ale na ty letoš-
ní se těším obzvlášť. O dětské knížky jsem 
si už napsal a vypadá to na to, že jednu z 
nich dostanu i dvakrát. A k nim i punčochy 
a košili. Ale i za ty budu rád.

František Nepil, Vánoce mám rád,
Euromedia Group, a. s., 2015,

s. 71–73

Závěrečné slovo
Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
dočetli jste 4. číslo 22. ročníku našeho zpravodaje. Celkově držíte v rukou zpravodaj 

s číslem 108.
V příštím roce vstupuje zpravodaj do svého 23. ročníku a je naplánováno opět vydání 

4 čísel:
– jaro – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 28. 2. 2023, vydání Informačního listu číslo 

1 (109) je 15. 3. 2023.
–léto – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 5. 2023, vydání informačního listu číslo 

2 (110) je 15. 6. 2023.
– podzim – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 8. 2023, vydání Informačního listu číslo 

3 (111) je 15. 9. 2023.
– zima – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 30. 11. 2023, vydání Informačního listu číslo 
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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
prosinec 2022
• Betlémské světlo – pátek 23. prosince 2022, v době od 16.00–19.00 hod. na-

vštíví členové skautského oddílu Sokolík Silůvky vaše domácnosti a přinesou 
vám Betlémské světlo. Pokud máte zájem, připravte si svíčky nebo lucerničky 
na připálení. Při této příležitosti je organizována sbírka pro Nadační fond dět-
ské onkologie KRTEK.

• Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou – sobota 24. prosin-
ce 2022, 15.00 hod. v evangelickém kostele v Silůvkách.

_______________
leden 2023
• Tříkrálová sbírka – sobota 7. ledna 2023, od 13.00 hod. budou po obci pro-

cházet koledníci a navštíví všechny domácnosti (viz samostatná informace na 
straně 9 tohoto zpravodaje).

• Zimní stopou okolo Silůvek – 44. ročník legendárního závodu dvojčlen-
ných hlídek – sobota 14. ledna 2023, od 8.30 hod. v sokolovně v Silůvkách 
(viz pozvánka na následující straně tohoto zpravodaje).

_______________
březen 2023
• Dětský maškarní ples – neděle 5. března 2023, od 15.00 hod. v sokolovně 

v Silůvkách.

4 (112) je 15. 12. 2023.
Pokud budete mít během roku jakékoliv příspěvky, nebo podněty, posílejte je prosím 

nejpozději do výše uvedených dat uzávěrek jednotlivých čísel – potom již nemohou být do 
zpravodaje zařazeny.

Kompletní archív všech doposud vydaných Informačních listů pro obyvatele obce Silův-
ky naleznete trvale přístupný na internetových stránkách obce v tomto odkazu:

http://siluvky.cz/zpravodaje/
Dávám sem tento odkaz opakovaně opět po roce, neboť se mě stále spousta spoluobčanů 

ptá, jestli nevím, kde by se dostali ke starým číslům Informačních listů, že se tam o něčem 
kdysi psalo a že by si to chtěli znovu přečíst.

Přeji vám všem hezké prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.

Radek Neužil – místostarosta obce
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Srdečně vám přejeme
pokojné prožití vánočních svátků,
mnoho radosti a dobré vůle.

Do nového roku 2023 hodně zdraví,
štěstí a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
OBCE SILŮVKY


