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Válečný veterán, armádní generál
Emil Boček, příslušník československého
letectva ve Velké Británii během druhé
světové války, se 25. února 2023 dožil
100 let. Blahopřejeme!
Měli jsme to štěstí, že jsme ho mohli
23. ledna 2019 přivítat v naší obci
na nezapomenutelné besedě ve zcela
zaplněné zasedací místnosti obecního
úřadu. Zde poutavě připomněl svůj
životní příběh poté, co položil kytici
k Památníku osvobození.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé, 
s prodlužujícími se dny je už cítit v přírodě příchod 

jara. A tak hurá a radostně se sluníčkem na zahrádky 
a políčka. 

V obci jsme se během zimních měsíců věnovali 
údržbě zeleně, vyřezávání náletových dřevin, štěpko-
vání a  přípravě pasek v obecních lesích pro výsadbu 
nových sazenic dubu. Prořezávali jsme tzv. nahodilou 
těžbou v  lesích suché stromy na výrobu palivového 
dříví. V měsíci březnu jsme spolu se sadařem Domini-
kem provedli odborný řez nově vysázených ovocných 
stromů v obecním sadu a v aleji za hřbitovem. Vysázené stromy krásně rostou 
a některé již mohou letos plodit ovoce. 

Zima byla mírná a tak jsme se mohli věnovat i stavebním činnostem a provést 
opravu kanalizace, chodníku a vjezdu na ulici Anenské. 

Další opravy chodníků a místních komunikací v obci plánujeme provádět 
průběžně během celého roku. Opět zde apeluji a vyzývám majitele odstavených 
a nepojízdných vozidel u pomníku, aby auta odstranili z místních komunikací, 
kde překáží výhledům řidičů a bezpečnému provozu. 

Připravujeme modernizaci sběrného dvora. Podal jsem žádost o dotaci 
(500 tis.) do programu Ministerstva životního prostředí nazvaném RE-USE cen-
tra. Budou pořízeny nové kontejnery a celkově upravena a zpevněna plocha u 
ČOV. Dále jsou zadány studie na uspořádání nové části hřbitova a studie vhod-
nosti umístění tří vodních ploch podél potoka Šatavy pro zadržení vody v kra-
jině.    

V březnu jsme také kontrolovali funkčnost místního rozhlasu. Denní hlášení 
obecního rozhlasu najdete vždy na obecních stránkách: www.siluvky.cz/hlaseni-
-rozhlasu. Nově připravujeme pro občany informační servis mobilního rozhlasu 
formou aplikace, emailu či SMS zpráv. Více informací najdete dále ve zpravodaji. 

Všechny Vás srdečně zvu na první letošní akci, kterou bude jarní uklízení 
v sobotu 1. dubna, kdy společně uklidíme Silůvky a okolí od nepěkného odpa-
du v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Následující den 2. dubna se 
uskuteční tradiční brigáda na hřišti Pod Lipami.                                                  

Po Velikonocích 15. a 22. dubna se můžeme těšit na Divadelní pohádkové 
představení v sokolovně a na milou akci školy a školky Besídka ke dni matek, 
která bude v pátek 12. května v orlovně. Koncem května pak bude na hřišti At-
letický čtyřboj a před prázdninami letní Kinematograf bratří Čadíků. Všechny 
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VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
První kolo volby prezidenta České republiky proběhlo ve dnech 13. a 14. led-

na 2023, druhé kolo následně proběhlo 27. a 28. ledna 2023.
Vítězem volby se ve druhém kole se ziskem 58,32 % hlasů stal Petr Pavel.
Účast v druhém kole byla nejvyšší volební účastí v celostátních volbách 

v České republice od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky v roce 1998.

V níže uvedených tabulkách jsou výsledky voleb obou kol za územní celek 
obec Silůvky:
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1. kolo 1 1 100,00 671 527 78,54 527 526 99,81

2. kolo 1 1 100,00 658 529 80,40 529 524 99,05
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1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 47 8,93 X X

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 23 4,37 X X

*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 181 34,41 303 57,82

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 1 0,19 X X

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 77 14,63 X X

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 184 34,98 221 42,17

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 1 0,19 X X

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 12 2,28 X X

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

akce v Silůvkách připravované obcí, nebo místními spolky najdete v přehledném 
seznamu ve zpravodaji na straně 30 a také aktuálně na webu www.siluvky.cz/
kalendar. Na všechny akce jste srdečně zváni a vítáni.

Přeji Vám všem veselé Velikonoce a ve zdraví prožité krásné jarní dny.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky
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POPLATKY NA ROK 2023 
Od 1.  1.  2023 byly zvýšeny poplatky za likvidaci komunálního odpadu na 

700 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 

středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin během měsíce dubna 
až června 2023.

Splatnost plateb za poplatky je do 30. června 2023.
Výše poplatků:
- za likvidaci komunálního odpadu: 700 Kč za osobu trvale hlášenou v obci/rok
- za likvidaci komunálního odpadu: 700 Kč za rekreační objekt nebo rodinný 

dům nebo byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok 
- za likvidaci komunálního odpadu: 350 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: var. symbol 1341+č.popisné domu
- reklama: var. symbol 1343+č. popisné domu

JARNÍ MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 13. května 2023 v době od 8.00 do 9.30 hod. proběhne na 

návsi u autobusové zastávky firmou AVE CZ jarní mobilní svoz nebezpečného 
odpadu.
Budou odebírané následující odpady:
- Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje.
- Jiné motorové, převodové a mazací oleje.
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
- Absorpční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže neurče-

ných/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.
- Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex).
- Rozpouštědla.
- Kyseliny.
- Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin).
- Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky.
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VODNÉ A STOČNÉ V SILŮVKÁCH
Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit vás s důvody nárůstu vodného 

a  stočného v naší obci. Vzhledem k historii soudních sporů se sousední obcí 
Prštice rozhodlo minulé zastupitelstvo svěřit veškeré vodohospodářské stavby 
do správy Vodárenské akciové společnosti (dále jen VAS). Této společnosti vy-
vstává na základě smlouvy s naší obcí povinnost předkládat zastupitelstvu obce 
kalkulaci vodného a stočného pro následující fakturační období. VAS zastupitel-
stvu obce předložila tuto kalkulaci pro následující rok 2023 následovně:

Výše vodného a stočného je definována celkovými náklady na provoz vodo-
hospodářských staveb obce prostřednictvím VAS. Tyto náklady obec nemůže 
ovlivnit bez ochoty VAS. Dále VAS vznikají náklady na provoz pronájmem vo-
dohospodářského majetku naší obce a rozpočtovanými opravami tohoto ma-
jetku. Tyto položky může obec v plné výši ovlivnit ovšem na úkor výše svých 
příjmů od VAS. Nicméně toto se zastupitelstvo obce rozhodlo udělat vzhledem 
k velkému nárůstu cen energií a sociální podpoře obyvatelstva obce. O nové výši 
vodného a stočného bude zastupitelstvo rozhodovat svým hlasováním v násle-
dujícím stavu:

Pevně věřím, že mírné snížení vodného a stočného může některým z vás po-
moci s rodinnými rozpočty v dnešní natolik energeticky náročné době. Kom-
pletní kalkulace vodného a stočného od VAS je k nahlédnutím na OÚ Silůvky.

Ing. Marek Kopal – člen zastupitelstva obce

2022 [Kč/m3] 2023 [Kč/m3] Meziroční nárůst
Vodné   44,37   66,75 50,44 %
Stočné   58,00   84,11 45,02 %
Celkem 102,37 150,86 47,37 %

2022 [Kč/m3] 2023 [Kč/m3] Meziroční nárůst
Vodné   44,37   58,74 32,39 %
Stočné   58,00   79,26 36,66 %
Celkem 102,37 138,00 34,81 %
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Měsíční úhrn srážek za rok 2022
V následujícím přehledu je zachycen souhrn měsíčních srážek za kalendářní 

rok 2022 měřený soustavně paní Nelou Dolákovou, Prachatičky 209, Silůvky.
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Počet obyvatel
V současnosti (k 31. 12. 2022) žije v obci Silůvky 839 obyvatel ve 253 domech. 

253 domů je trvale obydleno, 26 domů je neobydleno.
  V Silůvkách žije 411 mužů a 428 žen. Dětí ve věku do 15 let zde žije 142, 

občanů v produktivním věku 524 a občanů v důchodovém věku 173.
Průměrný věk je 43 let.

  počet obyvatel 1. 1. 2022  814
  úmrtí 2022       7
  přihlášení 2022     27
  stěhování v obci 2022      8
  odstěhování 2022      6
  narození 2022     11
  sňatky 2022     11
  počet obyvatel k 31. 12. 2022 839

Volební komise, volby prezidenta republiky, 13. ledna 2023.
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MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS / 

Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme 
efektivně informovat přímo do vašeho telefo-
nu. Přihlaste se k odběru informací a už nikdy 
nezmeškáte důležité novinky a upozornění z 
naší obce. Informace podle vašich zájmů vám 
budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako 
zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?

Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, doprav-
ní uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.

Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digita-
lizované hlášení z rozhlasu,...

Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás za-

jímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše te-
lefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v případě nečekaných 
událostí (např. havárie vody, přívalové deště atd.) Vaše údaje jsou v bezpečí 
a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: https://siluvky.munipolis.cz
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem obecním úřadu – rádi 

vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas naší samosprávy si můžete 

stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec 
a budete mít informace vždy po ruce.
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Změny v obci

Na návsi v Silůvkách vedle budovy
minimarketu byl na dvojnásobnou
kapacitu rozšířen Z – box Zásilkovny.
Nově je zde možné zásilky nejen
vyzvedávat, ale i odesílat po předchozí 
platbě v aplikaci Zásilkovna.
Je zde možné vyzvedávat a podávat
zásilky do hmotnosti 5 kg.
Max. rozměry schránek: 45×8×61 cm (S), 
45×17×61 cm (M), 45×36×61 cm (L).
Standardní úložní doba zásilek jsou 2 dny
s možností prodloužení o další den.

Oprava kanálu na ulici Anenské, leden 2023.

Při vjezdu do areálu sběrné-
ho dvora je
k dispozici postupně
doplňovaná hromada
dřevní štěpky, kterou můžete 
obsypat okolí stromů a keřů 
k regulaci teploty půdy
a zadržení vlhkosti.
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Obecní knihovna v Silůvkách má nové internetové stránky.
Můžete je navštívit na adrese: https://www.siluvky.knihovna.cz
Zde naleznete aktuální informace a také online katalog knih, které jsou v knihovně
k dispozici. Knihovna je pro vás otevřena každý pátek od 14.00 do 18.00 hodin.

Novoroční vycházka na Hlínu
Stalo se již tradicí, že se na Nový rok odpoledne vydávají skupinky osob 

z okolních obcí na novoroční vycházku na Hlínu.
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Tříkrálová sbírka 2023
V sobotu 7. ledna 2023 se v naší obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. 

V letošním roce bylo vybráno rekordních 42 857 Kč.

Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispěli.
Koledníci v převlečení za biblické tři krále, kteří chodí od domu k domu, aby po-

žehnali jejich obyvatelům, popřáli jim radost, štěstí a zdraví v novém roce a zároveň si 
vyprosili pomoc pro lidi v nouzi, se v rámci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita 
Česká republika, letos již potřiadvacáté vydali do ulic. Do bezmála 26 500 zapečetěných 
kasiček věnovali štědří dárci více než 155 milionů korun. Celková částka, která se letos v 
Tříkrálové sbírce sešla, pak pokořila hranici 160 milionů korun.

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky, která probíhala od 1. do 15. ledna 2023 
napříč celou naší republikou a v rámci níž proběhl v neděli 8. ledna 2023 i tradiční Tří-
králový koncert vysílaný Českou televizí, je u konce. Štědří dárci letos věnovali na dob-
ročinné účely neuvěřitelných 161,5 milionů korun, což je doposud nejvyšší nashromáž-
děná částka za celou historii sbírky.

Právě charitní koledníci, na které každoročně nedočkavě čekají ve všech koutech naší 
země, mají totiž na fantastickém výsledku sbírky a na rekordní výši této částky největ-
ší zásluhy – ti do více než 26 400 pokladniček vykoledovali přes 155,1 milionů korun. 
Detailní letošní výsledky v jednotlivých lokalitách naleznete na webu Tříkrálové sbírky, 
stejně jako výsledky koledy z předchozích let.

Společné foto koledníků Tříkrálové sbírky, 7. ledna 2023.
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Vánoční hra
Jako každý rok se na Štědrý den 24. prosince 2022 konala v evangelickém 

kostele v Silůvkách tradiční štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou. 
Tentokrát trochu netradičně s kriminální zápletkou pod názvem Vánoční kri-
miapokryf.

Hra byla také zpestřena zpěvem vánočních písní s doprovodem hudebních 
nástrojů.

Po skončení bylo připraveno před kostelem malé občerstvení pro všechny 
návštěvníky a muzikanti zahráli pásmo koled.

Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou, 24. prosince 2023.
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Jan Blahoslav
Dne 19. února 2023 proběhla v evangelickém kostele v Silůvkách přednáška 

u příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava – překladatele, literáta, peda-
goga, duchovního a biskupa Jednoty bratrské.

O jeho životě a díle zasvěceně pohovořil člen silůveckého sboru Dušan Lacko 
ze Zastávky u Brna.

Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou, 24. prosince 2023.

Přednáška o životě a díle Jana Blahoslava, 19. února 2023.

Aktuální informace o dění ve sboru naleznete nově nyní také na 
facebookové stránce Evangelická církev v Silůvkách.
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Zápis dětí do ZŠ

Srdečně zveme budoucí prvňáčky s rodiči na ZÁPIS  
do ZŠ , který se bude konat dne 12. dubna 2023 v době 
od 16.00 do 18.00 hod.

Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dí-
těte.

Žádost o přijetí je volně ke stažení na stránkách školy:
zsamssiluvky.edupage.org (žáci a rodiče + formuláře)

Srdečně zveme budoucí prvňáčky s rodiči i rodiče stávajících prvňáčků na 
možnost nahlédnout přímo do výuky dne 3.  dubna  2023 v době od 
7.50 do 9.30 hod.

Zápis dětí do MŠ
Zápis nových dětí do Mateřské školy se uskuteční dne 10. května 2023 – 

příjem žádostí bude během dne v době od 8.00 do 16.00 hod.
Informace a žádost  o přijetí jsou  na stránkách školy:

zsamssiluvky.edupage.org (žáci a rodiče + formuláře)
Součástí žádosti je lékařské potvrzení o očkování, které si rodiče vyřídí před 

zápisem.
   

Srdečně zveme rodiče a děti na prohlídku MŠ dne 2. května 2023 v době 
od 16.00 do 17.00 hod., kde Vás provedou a dotazy zodpoví ředitelka školy se 
zástupkyní pro MŠ. Budete mít možnost si vzít tištěnou podobu žádosti o přijetí.

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy

Barevný týden v MŠ a ZŠ Silůvky.
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Barevný týden
V letošním školním roce se náš Barevný týden nesl v duchu lidových písni-

ček.
Na každý den si paní učitelky pro děti jak v MŠ, tak i v ZŠ připravily různé 

vzdělávací činnosti a aktivity podle dané písničky. Bylo to moc milé a příjemné 
zpestření, na které se vždy všichni těšíme a užíváme si ho.

Rodičům děkujeme za pomoc při zajištění barevného oblečení pro děti.

Barevný týden v MŠ a ZŠ Silůvky.
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Maškarní den v MŠ a ZŠ
Masopust je svátek, který značí začátek postní doby. Bezprostředně tak před-

chází Popeleční středě, která v letošním roce připadla na 22. února 2023.
Masopust je  spojený s dobrým jídlem, tancem a všeobecným veselím. Kromě 

toho je spojený i s tradičními reji masek. Tomuto zvyku jsme zůstali věrni i v naší 
školičce.

Proto jsme v pondělí 20. února 2023 uskutečnili maškarní den, který nejen 
děti, žáci, ale i učitelky prožili společně v maskách. Společnou zábavou, tancem, 
hrami, úsměvy, ale i učením jsme si připomněli tento svátek. 

Velmi děkujeme za velkou podporu a pomoc rodičů při přípravě masek pro 
děti, které byly krásné, zábavné, strašidelné, neodolatelné a originální.

Maškarní den v MŠ a ZŠ, 20. února 2023.
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V minulých letech neměly hromadné zimní akce zrov-
na na růžích ustláno. Covidová omezení znemožňovala 
pořádání vnitřních akcí a přesun ven kvůli nízkým teplo-
tám často nepřicházel v úvahu. V tu dobu jsme v Sokole 
přestali pořádat 2 tradiční akce: Adventní posezení u cim-
bálu a Maškarní ostatky. Po přerušení některých zvyklos-
tí není zcela automatické, že se s příchodem příznivějších 
podmínek obnoví. Proto jsme hrdí, že se tuto zimu podařilo po dvouleté pauze 
obnovit obě akce.

Adventní posezení u cimbálu
Adventní posezení u cimbálu po obnově připadlo na třetí adventní neděli, 

tj.  11. prosince 2022. O program, plný krásného zpěvu a muziky se postarala 
mladá cimbálová muzika Šatava z Uherčic na Břeclavsku, s níž nás spojuje potok 
protékající naší obcí. Na stolech opět nechyběl tradiční štrůdl a perníčky. S dob-
rým vínkem od oblastních vinařů se i veseleji zpívalo. Lidé odcházeli nadšení 
a spokojení, za což vděčíme především muzikantům, kteří s elánem odehráli 
a odzpívali celý tříhodinový koncert.

Adventní posezení u cimbálu, 11. prosince 2022.



Informační list obce Silůvky, číslo 1 (109), ročník 23

18

Rockové maškarní ostatky
Maškarní ostatky se po obnově ukázaly v docela novém kabátu. Místo de-

chové hudby jsme pozvali rockovou kapelu – Pepíčkovo štěstí, která to 25. úno-
ra 2023 večer pořádně rozjela.

Program večera byl velmi pestrý. Začal nástupem masek, ve kterých se letos 
vypravilo neuvěřitelných, 52 maskovaných. Rockové série byly proloženy dvojicí 
her, tombolou a slavnostním vyhlášením nejlepší masky. Tu letos zíkal zubatý 
drak z dílny Jiřího Průši, Ondry Kačírka, Vojty Konečného a Tadeáše Schoře.

Po odmaskování se intenzivně tančilo až do ztráty hlasu frontmena rockové 
kapely. Doufáme, že jste si nový formát akce užili stejně jako my a poctíte nás 
příští rok svou návštěvou, nejlépe v masce.

Rockové maškarní ostatky, 25. února 2023.
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Výprava pro Rovery
Vašku, kam ses schoval? Takto jsme pojmenovali 

tuto specifickou výpravu. V den 17. listopadu si připo-
mínáme Den boje za svobodu a demokracii a Meziná-
rodní den studenstva. Na tento státní svátek jsme volně 
naroubovali výpravu pro Rovery, kterou jsme pojali 
formou městské šifrovačky v centru Brna.

Roveři byli rozděleni do dvou skupin, společně dešifrovali vzkazy a hledali 
podobiznu jednoho z předních aktérů Sametové revoluce. Poté jsme se sešli v 
klubovně Vyrion na Pivovarské ulici, vyzkoušeli nové společenské hry a přespali 
ve vlastních spacácích. 

Ak
tu

ál
ní

 in
fo

rm
ac

e 
o 

či
nn

os
ti 

od
dí

lu
 S

ok
ol

ík
 S

ilů
vk

y 
vč

et
ně

 o
dk

az
u 

na
 ro

zs
áh

lo
u 

fo
to

ga
le

rii
  n

al
ez

ne
te

 n
a 

in
te

rn
et

ov
ýc

h 
st

rá
nk

ác
h:

 w
w
w
.s
ok

ol
ik
.s
ilu

vk
y.
cz

Přespávačka
Mezi dětmi velmi oblíbená akce, která pravidelně podrobuje naši klubovnu 

svému kapacitnímu maximu. Spí se doslova všude, kde je to jen možné složit hla-
vu. Není problém, aby se takto v klubovně přespalo v počtech čítajících okolo 25 
osob. Pohodlné to sice není, ale troška nepohodlí nás nemůže odradit. Nicméně 
přespávačka není jen o přespání, ale předtím hrajeme různé hry. Letos jsme na 
večeři dokonce pekli pizzu. Aby se nám lépe usínalo, tak jsme si promítli animo-
vaný film Grinch.  

Přespávačka v klubovně.
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Vánoční schůzka oddílu Sokolík
Období kolem Vánoc je především časem klidu, pohody ale také nespočtu 

návštěv a setkání. V tomto duchu pořádáme Vánoční schůzku, abychom se se-
tkali, nejen s těmi, které potkáváme celý rok, ale také s těmi, které jsme třeba 
celý rok neviděli. Není příhodnější doba než Vánoce, abychom strávili společné 
chvíle se členy naší skautské rodiny a společně se poohlédli za uplynulým skaut-
ským rokem.

Program schůzky s dětmi zahrnuje hraní různých her na vánoční motivy, čte-
ní vánočního příběhu, vánoční zvyk v podobě ořechových skořápek (lodiček), 
zpívání koled a nezapomeňme na neuvěřitelné množství cukroví. Ale co hlavně? 
Navštívil nás Ježíšek a každému přinesl drobný dárek. Na závěr jsme zavzpomí-
nali na letní tábor při promítání fotek.

Po Vánoční schůzce s dětmi se konala i schůzka bývalých vedoucích a odrost-
lých členů Sokolíku. Tato část byla věnována především finančním záležitostem 
oddílu a plánování 44. ročníku Zimní stopy.

Vánoční schůzka oddílu Sokolík, 17. prosince 2022.
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Betlémské světlo
Den před Štědrým dnem 23. prosince 2022 jsme s dobrovolníky z řad našeho 

oddílu roznášeli Betlémské světlo po naší obci. Současně s tím jsme uskutečnili 
sbírku na dětskou onkologii v Brně, nadaci Krtek. Letos se podařilo nashromáž-
dit částku 27 850 Kč, což je zase o něco více než rok předchozí. Srdečně děku-
jeme všem, kteří přispěli. Velký dík patří i dětem, které neodradila ani ukrutná 
zima.

Zimní stopou okolo Silůvek
V sobotu 14. ledna proběhl 44. ročník závodu, kterého se zúčastnilo 75 zá-

vodních dvojic (150 účastníků) z více než 20 oddílů nebo organizací. Nejpočet-
nější kategorií byly rodiče s dětmi, kterých se letos dostavilo 33 dvojic. Někteří 
závodníci k nám vážili opravdu dlouhou cestu například z Břeclavi nebo Kyjova.

I když jsme se nedočkali sněhu ani mrazu, na atmosféře závodu to nebylo 
znát. Závodníci se museli potýkat, jak už jsou zvyklí, s rozblácenou tratí, nicmé-
ně všichni závod dokončili a nikdo se neztratil.

Po dokončení závodu byly vyhlášeny výsledky a první tři dvojice v každé ka-
tegorii obdržely drobné ceny. Pokud máte zájem na našich internetových strán-
kách naleznete kompletní výsledky a fotogalerii.

Za rok nás čeká polokulatý již 45. ročník. Za celý kolektiv organizátorů vás 
již nyní zvu a těším se, že se na této jedinečné akci znovu uvidíme i v roce 2024.

Členové skautského oddílu Sokolík při roznášení Betlémského světla, 23. prosince 2022.



Informační list obce Silůvky, číslo 1 (109), ročník 23

22

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. 

Zimní stopou okolo Silůvek, 14. ledna 2023.
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Plánované akce
 • Roverská výprava (11. 3. 2023). 
 • Ukliďme Česko (1. 4. 2023) – Budeme uklízet nepořádek nahromaděný v pří-

rodě během celého roku, aby naše okolí nevypadalo tak nehezky. 
 • Velikonoční schůzka (8. 4. 2023) – Kluci budou plést pomlázku a holky barvit 

vajíčka. Pruty zajistíme.
•  Výprava do srubu (29. 4.–1. 5. 2023) – Výprava do okolí Lidečka. Nocovat 

budeme ve srubu.
•  Poslední schůzka (10.–11. 6. 2023) – Jeden večer přenocujeme venku, opeče-

me si špekáčky a vyhodnotíme vaše snažení v celoroční hře. 
•  Letní stanový tábor (6.–22. 7. 2023)

Bližší informace k uvedeným akcím budeme upřesňovat na stránkách Soko-
líku. Nenechte si je ujít! Těšíme se na Vás! 

Za vedení oddílu Sokolík Silůvky Jiří „Punďa“ Průša

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 
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 8. 7.–22. 7. 2023 (1.–4. třída)

resp. 6. 7.–22. 7. 2023 (5.–9. třída).
Předběžnou přihlášku letos nebudeme dělat a rovnou spustíme běžné přihla-

šování. Přihlášku na tábor naleznete v dokumentech našich webových stránek 
(sokolik.siluvky.cz).

Letos zvyšujeme cenu tábora na 3300 Kč. I přes toto zvýšení ceny jsme stále 
jedni z nejlevnějších a v porovnáním s komerčními tábory platí rodiče méně než 
polovinu částky. Toho jsme schopni především díky tomu, že se o děti nestara-
jí placení instruktoři, ale dobrovolníci působící v oddíle po celý rok. Pro děti 
nejsou neznámými lidmi, ale skautskými vedoucími, se 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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Muzikoterapie – Tibetské mísy
Tibetské mísy jsou znamé jako starodávná forma regenerace. Zvuková te-

rapie stimuluje odbourávání stresu, harmonický zvuk tibetských mís navozuje 
hlubokou relaxaci. Zvuk vylaďuje, masíruje  a harmonizuje buňky našeho těla, 
uvolňuje napětí a pomáhá k detoxikaci těla. 

Po dlouhé době jsme se opět sešli v zasedací místnosti OÚ, kde jsme si užili 
relaxovaní a odpočinek za zvuku muzikoterapie. Velmi se nám hodina líbila, tak 
se těšíme na další.

Milena Dobrovodská

Tibetské mísy, 9. února 2023.
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Zpráva o činnosti JSDH obce Silůvky
V roce 2022 jsme měli 3 výjezdy. Dva výjezdy byly na spadlé stromy přes silnic 

ve směru na Mor. Bránice a jeden výjezd byl na utržený kryt na střešním okně. 
Jednotka pravidelně provádí každé 3 měsíce dýchání dle předpisů HZS ČR. Dispo-
nujeme třemi novými dýchacími přístroji DRAGER a třemi staršími SATURNY.

Dne 16. února 2023 jsme prováděli likvidaci cca 30 m vysokého smrku pomocí 
lezeckého vybavení p. Jana Ondráška. Strom byl příliš blízko rodinného domu, tak 
se musel postupně ořezávat. V březnu připravujeme další kácení břízy u hřbitova. 
Zde je zapotřebí řízení dopravy, takže práce pro hasiče.

Dne 1. března 2023 od 3:41 hod. jsme zasahovali u požáru komína rodinného 
domu v ulici Pod Lipami. Provedli jsme vyčištění komínového tělesa a kontrolu 
termokamerou. Zásah jsme ukončili ve 4:30 hod.

Zpráva o činnosti SDH Silůvky
SDH Silůvky má v současnosti 56 členů, z toho 3 mají věk do 18 let.
V loňském roce jsme se účastnili pořádání letního kina Pod Lipami. Starali 

jsme se celé 4 dny o občerstvení. 
V měsíci květnu se v Hasičském domě sešli všichni členové místo valné hroma-

dy, která se nemohla kvůli covidovým opatřením konat.
Účastnili jsme se pořádání vánočního jarmarku. Přes velké obtíže s elektrickou 

energií to dopadlo dobře. Děkuji všem, kdo se na akci podíleli. 
V loňském roce jsme se bohužel rozloučili se dvěma členy sboru, s panem Jiřím 

Cesarem a s panem Ladislavem Švejdou. U rakve pana Ladislava Švejdy měli čest 
členové SDH Ořechov spolu s SDH Silůvky stát čestnou stráž. Čest jejich památce.

Zpráva o činnosti družstva žen SDH Silůvky
Ženy, nejenom sporťačky, ale i ostatní členky sboru, se během roku zúčastňuji 

různých brigád, jako je úklid Hasičského domu i brigádnických prací za účelem 
finančního přilepšení sboru. Pomáháme na různých akcích, letos to bylo 4 denní 
obsluha občerstvení na letním kině bratří Čadíků. Další velká akce byl Vánoční Jar-
mark, naše nabídka byla opravdu bohatá a přesto jsme měli za 5 hodin vyprodáno.

V roce 2020 jsme se zúčastnily místních závodů v požárním útoku. Byly to  
Střelice, Nové Bránice – noční, Prštice a Bratčice – na těchto závodech se umísťuje-
me pravidelně na bedně. Proto nás láká závodit i s větší konkurencí, což je důvod, 
proč jsme začaly jezdit i Velkou cenu okresu Vyškov. V roce 2020 jsme objely všech 
8 kol, celkově jsme se umístily na 4. místě ze 14 zúčastněných. Náš nejlepší čas byl 
20,50 s. Náš nejlepší výkon bylo 3. místo v Topolanech.

V roce 2021 opět místní závody v okolí Nové Bránice – noční, Prštice, Střelice a 
Bratčice. Další ročník VCOV, kde bylo 9 kol, celkově dělené 4. místo z 10 zúčastně-
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ných. Nejlepší čas 19,25 s. Na bedně jsme byly 2 × a to 2. místo Tvarožná a 3. místo 
Hlubočany. Vyjely jsme i 3 × na Břeclavskou hasičskou ligu, z toho se nám podařilo 
vybojovat Maršovice-Jezeřany 3. místo.

Rok 2022 pro nás nezačal vůbec dobře, opustila nás sice po dohodě jedna člen-
ka týmu, ale jak se říká: všechno špatné je pro něco dobré. Rok 2022 byl pro nás 
úplně nejlepší sezona. Byly jsme na místních závodech v Říčanech u Brna 2. místo, 
taktéž Šaratice noční 2. místo, Střelice a Prštice 1. místo a Radslavice noční 3. mís-
to. 1 × BHL Maršovice-Jezeřany také 3. místo.

A teď to hlavní, Velká cena okresu Vyškov  měla 12 kol, vybojovaly jsme koneč-
ně první vítězství – Habrovany, 3 × druhé místo Tučapy, Kučerov a Šaratice a 1 × 
třetí místo Hlubočany. Náš nejlepší čas 17,95 s! Měly jsme stabilní časy, 8 × padla 
osmnáctka. Celkově jsme se umístily na krásném 3. místě!!!

Děkujeme trenérovi Jarkovi Fráňovi, Obecnímu úřadu Silůvky a SDH Silůvky 
za podporu a zázemí, zkrátka díky všem, kteří nám radí a pomáhají.

Valná hromada SDH Silůvky, Hasičský dům, leden 2023.
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Zlatá medaile hejtmana Jihomoravského kraje
paní Naděždě Švejdové

Paní Naděžda Švejdová vstoupila do 
řad hasičů v roce 1978 a aktivně se zapo-
jila do činnosti v SDH a okrsku. Zastávala 
funkci jednatelky SDH. Pro dobré výsled-
ky v činnosti byla navržena do pléna OSH. 
Po zvolení byla zařazena do komise žen. 
V roce 1990 se stala vedoucí okresní rady 
žen a členkou výboru VV. Svoji funkci 
vykonávala až do roku 2010. Pro závažné 
onemocnění musela tuto činnost ukončit 
a opustit vykonávání veškerých funkcí. 
Po zlepšení zdravotního stavu opět začíná 
pracovat a je zvolena do funkce jednatelky 
okrsku, kterou je dosud. Dále na soutěžích 
zastává funkci zapisovatelky. Zúčastňuje se dle možností všech akcí pořádaných 
hasiči.

Ve všech funkcích se plně osvědčila, aktivně pomáhá při zajišťování ostatní 
činnosti hasičů, hlavně na úseku mládeže.

Získané vyznamenání je pro paní Naděždu Švejdovou oceněním její celoži-
votní činnosti ve prospěch hasičů a povzbuzením do další činnosti. 

Zlatá medaile hejtmana Jihomoravského kraje udělená paní Naděždě Švejdové,
12. listopadu 2022.
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Ladislav Švejda
Ve středu 4. ledna 2023 se rozloučili 

v kapli v Pršticích hasiči z Jižní Moravy 
s dlouholetým členem a významným dob-
rovolným hasičem Ladislavem Švejdou. 
Členové SDH Ořechov spolu s SDH Silův-
ky měli čest stát čestnou stráž.

Pan Ladislav Švejda se narodil 16. břez-
na  1938 v malé vesničce Knínice, jako 
prvorozený syn v zemědělské rodině. Zá-
kladní školu vychodil v sousední vesnici 
Budči, dále se rozhodl studovat na vyšší 
průmyslové škole v Táboře, kterou absol-
voval v roce 1957.

Jako absolvent nastoupil zaměstnání 
v maloměřické cementárně v Brně na úsek 
hlavního mechanika. Zastával několik 
technických funkcí. V roce 1964 byl pře-
řazen do pobočného závodu vápenka Čebín, kde pracoval až do roku 1995, kdy 
odešel do invalidního důchodu. Zde nejdříve pracoval na úseku údržby a po 
ukončení výroby vápna přešel na úsek výroby suchých omítkových směsí. Zde 
zastával funkci vedoucího oddělení vývoje a aplikace směsí.

V roce 1964 se oženil a v prvním manželství měl dva syny. První manželství 
bylo neúspěšné. Po rozchodu se znovu oženil s Naďou a žil v něm spokojeně až 
do své smrti.

Od mládí byl členem dobrovolných hasičů, kde byl členem soutěžních druž-
stev a zastával celou řadu funkcí. Nejdůležitější byla „Vedoucí aktivu Zaslouži-
lých hasičů Jihomoravského kraje, starosta dobrovolných hasičů Jihomoravské-
ho kraje a člen republikové rady Zasloužilých hasičů.“

Za svoji úspěšnou činnost obdržel řadu vyznamenání. Mezi nejcennější patří:
titul „Zasloužilý hasič“

řád sv. Floriana
stříbrná medaile Jihomoravského kraje

zlatá medaile Jihomoravského kraje – dvakrát
medaile Zlínského kraje druhého stupně

Pan Ladislav Švejda vstoupil do řad dobrovolných hasičů v roce 1955. 
Po vstupu se brzy stal členem soutěžního družstva a krátkou dobu pracoval ve 
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funkci strojníka sboru. Po přestěhování a začlenění se do SDH Lelekovice se 
stal předsedou sboru. Pod jeho vedením byla provedena rekonstrukce zbrojni-
ce, přezbrojení na novou techniku a bylo vybudováno první hasičské cvičiště v 
okresu Brno-venkov i s řídící věží. Činnost sboru se zkvalitnila, soutěžní druž-
stvo získalo v kategorii mužů 2. místo v České republice.

Dále byl činný v okrsku a po zvolení do okresního výboru zastával 10 let 
funkci preventáře okresu. Zde se mu podařilo navázat úzkou spolupráci s tehdej-
ší OIPO a došlo ke zkvalitnění prevence.

Byl znám jako obětavý organizátor při různých akcích a nekompromisní roz-
hodčí.

Od roku 1984 se jeho koníčkem stalo elektronické měření času při hasičských 
závodech. Elektronickou časomíru zdokonaloval až do dnešní podoby a součas-
ně s tímto prováděl i ozvučení soutěžních prostorů.

V závodě pracoval 25 let ve funkci požárního technika, vedoucího PO CO. 
Závodové družstvo dosahovalo pod jeho vedením velmi dobrých výsledků a ně-
kolikrát vyhrálo oborovou soutěž PO.

V roce 1999 byl zvolen do funkce vedoucího aktivu ZH Jihomoravské oblas-
ti, do které bylo zařazeno 15 okresů. Zde opět došlo ke zlepšení činnosti nejen 
oblasti, ale i OA. V této činnosti pokračuje i v novém uspořádání, kdy se mu 
podařilo navázat úzkou spolupráci s Českým rozhlasem Brno, který nejen bla-
hopřeje ZH, ale i vysílal v určitých pořadech krátké zprávy o činnosti SDH, které 
přednášeli zástupci sborů a ostatních orgánů.

Od roku 1999 do současné doby byl členem republikové rady ZH. V roce 
2000 byl zvolen do funkce starosty OSH. Tuto funkci vykonával opět obětavě a 
došlo ke stmelení okresu a zlepšení jeho činnosti.

Za prvořadý úkol vždy považoval práci s mladou generací a podařilo se mu 
s dalšími obětavci zorganizovat soutěž pod názvem Okresná liga mládeže a v 
současné době probíhá 23. ročník této soutěže. Do soutěže se zapojila i některá 
družstva mimo okres Brno-venkov.

Po zřízení krajského uspořádání byl pan Ladislav Švejda zvolen předsedou 
řídící rady a později starostou KSH Jmk. Některé funkce byl donucen ze zdravot-
ních důvodů opustit, protože organismus neunesl takové zatížení (vážná operace 
srdce).

Potom vykonával činnost na úseku ZH Jmk, měření a ozvučení soutěží. Byl 
absolventem dálkového studia a dalších mnoha kursů.
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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
duben 2023
• Ukliďme Česko, ukliďme Silůvky a okolí – sobota 1. dubna 2023, 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 2. dubna 2023, 
8.00 hod. hřiště Pod Lipami. Během a po brigádě bude zajištěno občerstvení.

• Velikonoční schůzka – sobota 8. dubna 2023, 13.00 hod. na place za Sokolov-
nou v Silůvkách. Kluci budou za sokolovnou plést pomlázky, dívky v klubovně 
barvit vajíčka. Pruty na pomlázky budou zajištěny.

• S čerty nejsou žerty – sobota 15. dubna 2023, 16.00 hod. Sokolovna Silůvky 
– premiéra divadelního představení Amatérského divadelního spolku v Silův-
kách.

• S čerty nejsou žerty – sobota 22. dubna 2023, 16.00 hod. Sokolovna Silůvky – 
repríza divadelního představení Amatérského divadelního spolku v Silůvkách.

_______________
květen 2023
• Besídka ke Dni matek – pátek 12. května 2023, 16.00 hod. Orlovna Silůvky – 

více informací v samostatné pozvánce.

• Jarní mobilní svoz nebezpečného odpadu – sobota  13. května 2023, 
v době 8.00–9.30 hod. na návsi u autobusové zastávky.

_______________
červen 2023
• Atletický čtyřboj – neděle 28. května 2023, 14.00 hod. hřiště Pod Lipami. 

Tradiční sportovní klání ke Dni dětí.

• Noc kostelů – pátek 2. června 2023, evangelický kostel na ulici Pod Lipami 
a zahrada.

• Silůvské motokolečko – sobota 3. června 2023, 13.00 hod. na návsi. Zajiště-
no bohaté občerstvení pro všechny účastníky.

• Filmové léto 2023. Kinematograf bratří Čadíků – neděle 25. června – stře-
da 28. června 2023, hřiště Pod Lipami. Bližší informace se seznamem filmů 
budou včas zveřejněny.
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Veselé Velikonoce
Vám všem

přejí

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
OBCE SILŮVKY

- netradiční místo pro svatební hostiny
- možnost uspořádat rodinné oslavy a firemní večírky
- vysoká kvalita jídla a profesionální obsluha
- ubytování v plně vybavených pokojích a apartmánech

Penzion U Pece
v Silůvkách

Otevírací doba na objednávku:
Rostislav Hrdlička
tel.: 721 768 170

https://u-pece.webnode.cz/
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Základní škola a Mateřská škola Silůvky
srdečně zve na

BESÍDKU
k příležitosti Svátku maminek

a k připomenutí 240. výročí
založení školy v Silůvkách,

která se uskuteční

v pátek 12. 5. 2023 v 16.00 hod.
v sále Orlovny v Silůvkách

Z
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