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• JAK TO BYLO U RUMCAJSŮ 

A bylo O vánocích na třetí rok. 

Hned ráno zaslechli Rumcajs s Mankou od Jičína velké tlučeni. 

"V Jičíně už zabíjejí kapry," povídá Manka. "To aby ses, Rumcajsi, taky 
vypravil pro rybu." 

Rumcajs ale zavrtěl hlavou: 

"Já bych letos radši černého kubu. To je pravé loupežnické jídlo na štědrou 
večeři. Loni si ho nemohl dopřát ani knížepán." Manku jako by V.tu chvíli 
posedla jiná chuť. 

"Rumcajsi, mně se jazyk kroutí do kornoutku zrovna jen na rybu." 

A tak si Rumcajs vysadil synka Cipíska na rameno a vydali se k vodníku 
Volšovečkovi pro kapra. Místy bylo holo a kluzko, místy hluboký sníh. A nejhůř 
u rybníka nad stavidlem. Vítr tam navál závěj na zmrzlou strouhu. 

Vtom Cipisek, protože byl výš, povídá: 

"Někdo v té závěji leži." 

Byl to takový kulatý chlapík, převaloval se na břiše jako na kolíbce a ne a 
ne se zvednout. 

"Já tě znám," povídá Rumcajs, "ty jsi jičínský kru pař Kastl. A co tu děláš?" 

"Vyšel jsem si, aby mi v žaludku správně odlehlo před večeří, a teď tohle," 
heká Kastl. 

Rumcajs s Cipískem zvedli Kastla ze závěje a postavili ho rovně na nohy. 
A krupař už šmejdí po všech kapsách, aby se j im odměnil. Neshledal 
v kapsách víc než pár hrstí krup, jak mu tam napadaly, když stál u pultu. 

"Víc u sebe nemám," řekl Kastl. 

"Nech tak, stejně bychom nic nevzali," povídá Rumcajs, ale vtom už mu 
krupař vsypal kroupy do kapsy u kordofánské kazajky. 

Potom se Kastl hrnul dál směrem k Jičínu. Rumcajs s Ci pískem došli jen 
k rybníku a zaťukali na stavidlo. Volným očkem v ledu vyjel z vody vodník 
Volšoveček. 

"Co byste rádi?" 

"Kapříka, Mance na něj přišla chuť, a aby bylo co smažit k štědré večeři," 
poprosil Rumcajs. 

Volšoveček na to neřekl ani slovo, vjel pod led a za chvíli podává 
Rumcajsovi kapra. 

"Tumáš." 

A hned zase zpátky pod led, a voda v rybníce jako by o slzu stoupla. 

2 



Informačn[ list, Č. 13 (22) - prosinec 2000 

Rumcajs si srovnal krasavečka kapra do náruče a nese ho domů. Cipísek 
se mu přidal k boku. Ale jak jdou, Rumcajsovi pořád připadá , jako by se za 
nim někdo díval. Ohlídne se, a na stavidle sedí vodnlk Volšoveček a tlapkou 
mává kaprovi na rozloučenou . 

"Kruciš, já se neměl ohližet," povldá Rumcajs. 

Když došli k jeskyni , Rumcajs pro tu chvlli usadil kapra do studánky a na 
stružku přihrábl hrázku z křemllků , aby nemohl uplavat. 

"Máš ho ve studánce, Manko," vzkázal po Cipískovi. Ale sám postává nad 
studánkou, v srdci ho tlží závažlčko , a pořád vidí Volšovečka, jak sedí na 
stavidle a mává kaprovi na rozloučenou. . 

A bůhví jak se to Rumcajs nešikovně otočil na patě! Hrázka z křemílků se 
rozvalila a kapří krása plyne strouhou pryč do rybníka. 

"Já nešika!" křikl vesele Rumcajs na celý Řáholec. 

Když to doma pověděl Mance, Manka řekla: 

"Dobré srdce není zadarmo. Nás to stálo štědrou večeři." 

"Nevyvedla se nám ta rybl po pansku," usmál se Rumcajs, "tak si uděláme 
poctivou loupežnickou." 

Uhodil rukou o kapsu a v kapse se ozvou kroupy od Kastla. Přesypaly se a 
zacinkaly málem jako zvonky. 

,Aleluja," povídá Manka, .k štědré večeři bude kuba z krup." 

.Glória, maštěný kuba s houbama!" zazpíval Cipísek. 

Rumcajs vyklopil kroupy z kapsy a hned stavěli hrnec na ohniště. Našla se 
palička česneku, za nehet pepře, za dva soli i jiskřička jezevčího sádla. Jen 
houby nebyly. Jen houby pořád chyběly . Nebyl jich v celé domácnosti ani 
luplnek . 

• Jako loni na jičínském zámku," povídá Rumcajs. ,A bez hub je kuba jen 
marnost." 

Vtom vběhne do jeskyně veverka. Přichytila se drápkem Mančina kolena a 
složila jl do klina plnou náruč hub . 

• UŽ chvlli se dívám na tu vaši trampotu tamhle z borovice," řekla . .A tak 
vám něco nesu ze své zimní špajzky. Tuhle jsou hříbky a tuhle křemenáče, 
aby byl kuba správně dočerna." 

Rumcajs, než sáhl pro kudlu, aby to veverčí nadělení pokrájel do rendlíku, 
ještě povldá: 

,,0 to je na tom loupežník lip než knížepán, že má veverku za dobrou 
přltelkyni ." 

Potom vařili kubu: z Kastlových krup, soli , pepře, jezevčího sádla a 
veverčlho nadělenI. Vonělo to až do jičlnského zámku. A když toho černého 
kubu snědli, zazpívali si stručnou loupežnickou koledu: 
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Vyletěla na nebesa 
vlasatice kometa, 
měsíček tam trousí hvězdy, 
kometa je zametá. 

Tohle vyprávění o vánocích po rumcajsovsku nám ukázalo soudržnost 
obyvatel Řáholce, když ochota a smysl pro pomoc dobru pohádkově ovlivnila 
příběh děje (až po tradičního kubu s houbami). Dominující dobro lidskosti i 
vánoc ukázalo moderní pojeti vánoc, jak se zřejmě leckde i v naší spotřební 
horečce uplatňuje. 

Zkouška bezelstného vidění světa proběhla úspěšně, pokud jste dočetli až 
sem. 

Zkoušejme proto dále! 

• VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS 

Všechno má určenou chvi/i a veškeré dění pod nebem svůj čas. 

Je čas rození 
čas sázet 
je čas zabíjet 
čas bořit 
je čas plakat 
čas truchlit 
je čas kameny rozhazovat 
čas objímat 
je čas hledat 
čas opatrovat 
je čas roztrhávat 
čas mlčet 
je čas milovat 
čas boje 

i čas umírání, 
i čas trhat; 
i čas léčit, 

i čas budovat; 
i čas smát se, 

i čas poskakovat; 
i čas kameny sbírat, 

i čas objímání zanechat; 
i čas ztrácet, 

i čas odhazovat; 
i čas sešívat, 
i čas mluvit; 

i čas nenávidět, 
i čas pokoje. 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas . 

Kaz3,1-8 

Pro NAIM nastal po čase intenzivní pětileté práce, čas věnování se sobě 
samým. Mnoha svým příznivcům i několika málo nepříznivcům přejeme 
z celého srdce čas pokoje a objímáni. Muminkovské vánoční povídání 
v příloze je naším dárkem pro vás a těšíme se na shledanou s Vámi v čase 
nového tisíciletí! 

4 



Infonnačni list, Č. 13 (22) - prosinec 2000 

• ZASEDÁNí 
Ve čtvrtek 14. prosince 2000 se uskuteční v 19.00 hod. v malém sále 

sokolovny v Silůvkách veřejné zasedání obecního zastupitelstva s tímto 
programem: 

- zahájení 
- jednání o zařazení obce Silůvky pod správu obce III. typu - Brno, ne 

pod obec Ivančice 
- projednáni podpisu smlouvy s bankou Volksbank o poskytnutí úvěru 

obci Silůvky na dofinancováni plynofikace obce 
různé 

- závěr 

• KONTEJNER NA PLASTOVÉ LAHVE 

Vedle obchodu pana Hrdličky byl umlstěn vedle kontejnerů na sklo také 
kontejner na plastové lahve - vhazujte do něj pouze řádně sešlapané lahve. 

• KRÁDEŽE V OBCI 

Požádali jsme Policii ČR o pravidelnou namátkovou kontrolu naší obce 
z důvodu výskytu krádeži na majetku občanů (vykrádáni automobilů, apod.) 

• JUBILANTI 

V měsíci prosinci oslavl své životnl jubileum tito následujlcí občané: 

81 let Bořivoj Dobrovodský 
77 let Jarmila Slavlková 
75 let Jinna Jakšová 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 
zdraví a dobrou životnl pohodu. 
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• Z HISTORIE NAŠí OBCE - NAŠE LESY 

V době zakládáni obci tvořily lesy podstatnou část krajiny, jako přirozený 
kryt zemského povrchu. Tak tomu bývalo i v okoli Sulejovic - dnešnich 
Silůvek. 

Změnu zde způsobil až člověk, který začal využivat dřevo z lesnich 
porostů na stavbu svých obydli, k živeni ohniště, k výrobě nářadi a nástrojů, 
k vybaveni domácnosti od kolébky až po truhlu. 

Dodnes nejdůležitějši vybaveni domu totiž lože i stůl bývaji nejčastěji ze 
dřeva. 

Zásahy člověka se měni postupně nejen zalesněné plochy, ale i skladba 
dřevin a jejich stáři. Mnoho lesů je vyklučeno na pastviny a pole, zvláště 
v rovinatějšich a kvalitnich půdách. S přibývánim obyvatel jsou kladeny na 
lesy stále větši nároky. 

Ve svažitějšich mistech začiná následkem odlesněni působit eroze. Vodou 
jsou vymlety hluboké rokle, které časem opět zarůstaji lesem. Jiné, známé pod 
názvem Ptáčkovy zmoly na Zadnim Vývozu a na Zoi ách, o objemu 9 500 m3 a 
26 000 m3 byly zavezeny domovnimi odpady v letech 1958 - 1980 a 
přeměněny v pole. 

Veškeré lesy původně patřily obci. Se vznikem soukromého majetku 
přecházi na světskou i cirkevni vrchnost a na dědičné grunty. 

V současnosti máme v Silůvkách přes 220 ha lesů obecnich a 89 ha lesů 
soukromých - selských. 

V roce 1781 bylo v obci nejvice orné půdy. Od této doby opět přibývá lesa, 
a zastavené půdy na úkor poli. . 

Kolem roku 1900 konči v obci trojhonný způsob hospodařeni - ozim, jař, 
úhor a celoročni pastva dobytka. 

Tim pádem jsou zalesněny všechny dosavadni obecni pastviny akátem, 
který sem přicházi se stavbou železnice a tvoři nyni podstatnou část plochy 
v obecnich i soukromých lesich. 

Hospodařenim doznávaji lesy změnu v původni skladbě. 

Ze smišených doubrav se postupně vytráci jedle, buk, jalovec a jilm. 
Rozšiřuji se smrk, modřin, akát, borovice černá a jasan. 

Z listnáčů převládaji dubové pařeziny, dále habry, babyky, lipy, méně břizy 
a osiky, spodni etáže tvoři v akátinách černý bez, v bořinách liska. 

Kolem roku 1900 docházi k výsadbě smrku v Babi hoře, černé borovice a 
modřinu na Kopci, v obecnich lesich. 

Až. do roku 1939 hospodařil v lese každý po svém. Produkce lesů je 
využivána nejčastěji jako palivo, tu a tam jako krov obytných či hospodářských 
staveb. Také na tyčkové ploty, vinohradni kůly a prkna. 
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V hojné míře se v lesích hrabalo listí k podestýlání dobytka, sbíraly se 
šišky na topení, chodilo se na nůše. V obecních lesích se přidělovaly tálky pro 
chalupníky. V době bídy o dřevo se chodívalo také "na pařezy". 

Za protektorátu začínají povinné dodávky dřeva, ty pokračují i po válce. 
Nejčastěji se dodává loupaná dolovina. 

Od roku 1900 má obec svého hajného Ivence, po něm J. Soukupa. Jim 
postavila obec hájovnu Č. 117 na Oklokách. 

Nejvíce dřeva bylo vytěženo po válce v letech 1945 - 1960. 

V padesátých letech je zavedena odborná správa nad obecními i selskými 
lesy. Jsou zřízeny lesní závody, pro nás v Rosicích, kterým bylo zákonem 
přiděleno právo užívání lesů, obecních od roku 1950, selských od roku 1975 
(tehdy již lesů družstevních). 

V letech 1960 - 1970 bylo v rámci pozemkových úprav odlesněny 4 ha a 
zalesněno 24 ha podřadné a velmi svažité půdy. 

Na celé ploše byla také provedena prořezávka jako základní výchovný 
úkon v dosud divoce rostoucích lesních porostech. 

Za doby užívání lesů státem v letech 1970 - 1990 - Ll Rosice, později 
Náměšť nad Oslavou, nedošlo k výraznějším zásahům v lesním hospodaření, 
neboť stav lesa nepoutal pozornost lesních hospodářů . 

Od roku 1990 se začínají lesy postupně vracet původním majitelům. Děje 
se to tak, že Lesní závod Náměšť nad Oslavou vrací majitelům seznamy 
parcel, které roku 1975 na základě příslušného zákona přijal. Některé parcely 
byly již v terénu vytýčeny, ale měření nebylo přesné, a na pevné body nebyl 
brán zřetel. 

A tak 89 ha lesů v 2680 parcelách, jež vlastní 139 majitelů leží až na malé 
výjimky ladem. 

Tento stav nevyhovuje ani majitelům lesa, ani těm, kteří jdou do lesa 
hledat klid a pohodu a místo toho přelézají padlé kmeny, nekonečné křoví a 
kopřivy plné odpadků, které sem nezodpovědní lidé odkládají. 

• ŠTĚDROVEČERNí SHROMÁŽDĚNí 

Kronikáf obce Silůvek 
Zdeněk Skorpfk 

V neděli 24. prosince 2000 se v 15.00 hod. v modlitebně v Silůvkách na 
ulici Pod lipami uskuteční $tědrovečerní shromáždění s dětskou vánoční hrou 
"Podivuhodné království aneb pozoruhodné vánoce". 
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• ZAJISTíME VÁM, 
NEBO ZPROSTŘEDKUJEME TYTO ČiNNOSTI 

• výpis Z katastru nemovitostí 
• ocenění nemovitostí 
• sepsání smlouvy o převodu nemovitostí (kupní smlouvu, darovací smlouvu) 

včetně zápisu do katastru nemovitostí 
• vynětí ze zemědělského půdního fondu 

• územní rozhodnutí na stavbu 
• stavební povolení na stavebním úřadě 
• stavební výkresy drobných staveb 
• stavební dozor během realizace staveb 

Připravujeme zřízení realitní kanceláře. 

Zdeněk Prax 
Pod lípami 139, Silůvky 
tel. : 47 225 614 
mobil : 0606/521 853 

BONDY & BONDY 

4. YMCA-skautský oddíl Sokolík Silůvky 
Vám přeje příjemný vstup do příštího tisícil~tí. 
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• UNIHOKEJ 
Ve dnech 25. - 26. listopadu 2000 se uskutečnil v sokolovně v Silůvkách 4. 

ročník turnaje v Unihokeji (florbalu), kterého se zúčastnilo 109 hráčů v 35 
soutěžn ích družstvech. 
Kategorie A - dívky mladší: 
1. Berušky - Krumvfř 
2. Bylo nás pět - Silůvky, Prštice, Prostějov , (David Dobrovolný, Tereza 

$těpánková, Jana Nenálová 
3. Vyriony - Brno 
Kategorie A - hoši mladší: 
1. $védská trojka - Krumvíř 
2. Lemry - Břeclav 
3. Ranaři - Brno 
4. Dědové - Prštice 
Křováci - Kyjov, Káňata - Prostějov, Mladí divoši - Brno, Dynamo - Kyjov, 
Tučňáci - Krumvfř, $ ílení kluci - Brno, Drsňáci - Krumvfř, Břeclav, Havrani -
Silůvky (Martin Ondrášek, Jiří Kříž, Radek Dano), Cukroušci - Sil ůvky (Ondřej 
Hron, David Dobrovolný, Rostislav Cesar) 
Kategorie B - dívky starší: 
1. Příště to vyhrajem - Břeclav 
2. Kryse - Břeclav 
3. Znouzectnost - Břeclav 
4. L:'lé - Břeclav 
5. Severky - Brno 
Kategorie B - hoši starší: 
1. Řezníci - Silůvky (Jan Hlavoň, Pavel KOlbl, Luboš Záděra , Lubomír Kouřil ) 
2. Broučci - Silůvky (Kamil Záděra, Tomáš Burian, Jiří Sedláček, Marek 

Burian) 
3. Plynaři - Silůvky (Milan Stehlík, Robert Moutelík, Rudolf Bezchleba) 
4. Pikačové - Brno 
5. Mladé rebelky - Silůvky (Petr Neu, Ondřej Elsner, Radek Sedláček, Martin 

Vyskočil) 
Asses of Fire - Kyjov, Atom-Bordel - Kyjov, Prostějov, Wings - Brno, Fazes
Břeclav, $moulové - Brno, Kukuřičňáci - Břeclav, Staří divoši - Brno 

8orůi.ko~é ~rno 
skliz.ň 1917, silně slazené, v sucLech cca. 600 
IIlrO K 400.- , v sticlech menSlch K 420.- za 
100 Utrit dodává JOS. V A!!\13ERA, y-elk<lobchod 

I ~IlC~~ . ~o\t·Í1lami. Hodouí.n ... ______ . _____ 4189-n 

Sokolfk Si/ůvky 

V těchto místech 
mohl být Váš pňspěvek, 
inzerát, nebo informace 

o Vaší firmě. 

Proč nechcete? 
Čeho se bojfte? 
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• MALÁ KOPANÁ - 1. TŘíDA BRNO - VENKOV 

PODZIM 2000 - 2001 

Konečná tabulka podzimni části soutěže: 

1. Pohroma Ivančice 15 13 1 1 
2. Jantar Ivančice 15 12 1 2 
3. Fe Bratčice 15 10 2 3 
4. SK Prštice 15 8 4 3 
5. Paus Oslavany 15 8 3 4 
6. Slavoj Senorady 15 8 1 6 
7. Plaz Ketkovice 15 8 O 7 
8. Kovocentrum Silůvky 15 5 7 3 
9. Nona Nebovidy 15 7 1 7 

10. Fe Rokytná 15 6 3 6 
11. Fe Modřice 15 4 2 9 
12. Sparta Ivančice 15 4 1 10 
13. Radegast Omice 15 4 1 10 
14. TJ Rebešovice 15 3 2 10 
15. Austria Oslavany B 15 3 1 10 
16. Fe Hrubšice 15 1 1 13 

105:25 40 
58:36 
43:18 
43:22 
42:41 
54:42 
48:47 
37:24 
39:38 
32:43 
28:48 
25:51 
34:65 
21:57 
37:53 
19:60 

37 
32 
28 
27 
25 
24 
22 1 
22 
21 
14 
13 
13 
11 
10 
4 

Nejlepši střelci soutěže: Rosendorf (Pohroma) - 22, Staněk (Seno rady) - 20, 
Sysel (Pohroma) a Záděra (Silůvky) - 19. 

Hráči: Kamil Záděra, Luboš Záděra, Roman Záděra, Jiři Sedláček, Milan 
Stehlik, Petr Stehlik, Tomáš Burian, Pavel Kólbl, Martin Benda, 
Lubomir Kouřil, Rudolf Bezchleba. 

Kamil Zádéra 

........................... ........ !I!I.!lI!I.I! •• _~ •• ~ ••••••••• _ . . .................. 11 

C. a k. dvornl • dodavalel 

Mořic Hartmann 
v Brně, nám. cÍs. Františka Josefa 10 a 17, 

oznamuje zdvořile, že právě obdržel nejnověJšl 

pF-" modeIll ~ I 
koshlmů, plášrů a šalů pro Jaro a lélo 1918. 

. . 
- .... !I ••••••• ~ •••••• _ .................. .............. ..... _ ......... ~Q ••• --•• 
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• . GoBORNÉ AMBULANCE V NsP IVANČiCE 

I Tel. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Rehabilitace - Budova L, 1. podlaží 
283 Příjem 7.00-14.30 7.00-14.30 7.00-14.30 7.00-14.30 7.00-14.30 
286 prim. MUDr. Kremrová 8.00-11.00 8.00-11.00 

vertebrogenní a obezitologická 13.30-15.00 13.30-15.00 
286 MUDr. Nejeschlebová 7.45-9.45 7.30-9.30 7.30-12.30 7.30-9.30 8.00-12.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
286 MUDr. Zavadilová 7.30-9.30 7.30-12.00 7.30-9.30 10.00-12.00 
287 13.00-15.00 13.30-15.00 

Urologie - Budova L, 2. podlaži 
342 MUDr. Tureček 7.00-14.30 7.00-14.30 7.00-14.30 Klinický den 7.00-14.30 
341 ZS Turečková 

Ortopedie - Budova L, 3. podlaží , 2. podlaží 
346 Ultrazvuk kyčlí 7.30-8.30 10.00-12.00 

MUDr. Klaška , priv. lékař 9.00-14.00 8.00-10.00 
12.00-14.00 

MUDr. Máša, priv. lékař 11.00-16.00 
344 ZS Darebná 

Revmatologie - Budova L, 2. podlaží 
MUDr. Mertová, priv. lékař 6.30-12.00 6.30-12.00 

1 konzi lia 12.00-14.00 12.00-14.00 
344 1 ZS Korčáková 

Funkční laboratoř - Budova L, 4. podlaží 
Ergometrie, Holter 7.00-14.30 7.00-14.30 7.00-14.30 7.00-14.30 7.00-14.30 

354 1 ZS Drápalová 

Interna (příjmová ambulance) - Budova L, 4. podlaží 
353 1 příjem , EKG 6.00-14.30 6.00-14.30 6.00-14.30 6.00-14.30 6.00-14.30 

1 ZS Holá, Drápalová 

Kardiologie - Budova L, 4. podlaží 
349 prim. MUDr. Cech 8.00-12.00 

MUDr. Palma 8.00-12.00 8.00-10.00 8.00-12.00 
MUDr. Valeš 10.00-13.00 10.00-13.00 
ZS Holá 

Brollli;boskopie - Budova L, 4. podlaží 
351 MUDr. Havlíček 7.30-10.00 7.30-10.00 
352 1ZS Surovčíková, Indrová 

Gastroenterologie - Endoskopie - Budova L, 4. podlaží 
351 1 MUDr. Cechová 7.00-14.00 7.00-14.00 7.00-14.00 7.00-14.00 7.00-14.00 
352 ZS Surovčíková, Indrová 

ORL - Poliklinika, dveře č. 111 
MUDr. Jarošová, priv. lékař 7.15-14.00 7.15-14.00 

296 ZS Uhlířová 

Kožní - Poliklinika, dveře č. 111 
296 MUDr. Hrbková, priv. lékař 8.30-12.30 8.30-12.30 

330 1 LSPP - Poliklinika, dveře č. 109 
309 praktičtí lékaři Po-Pá 15.30-7.00 So, Ne 7.00-7.00 
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Tel. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

1 Psychologíe-Poliklinika, dV . č. 107 1 8.00-12.00 1 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 1 8.00-13.00 1 
301 PhDr. Strmisková 112.30-16.00 112.30-16.00 12.30-16.00 112.30-16.00 1 1 

Interna (ambulance) - Poliklinika, dveře Č . 104 
MUDr. Cikl 
Diabetologická 7.00-9.00 7.00-13.00 7.00-13.00 7.00-13.00 
Nefrologická 13.00-15.00 10.00-14.00 13.00-14.00 
Interní 9.00-13.00 14.00-17.00 

346 ECHO srdce - Budova L, 3. p. 13.00-15.00 
295 lS Slezingerová 

Interna (ambulance) - Poliklinika , dveře Č . 101 
294 MUDr. Matušina 7.00-13.00 7.00-11 .00 7.00-12.00 7.00-12.00 7.00-11.00 

Endokrinologická 13.30-15.30 11 .00-13.00 12.00-14.00 13.30-14.30 11 .00-13.00 
ECHO srdce na RTG 12.00-1 3. 30 13.00-14.00 

346 Ergometrie, Holter-Budova L, 3.p. 13.15-14.00 14.00-15.30 
293 lS Melkusová 

Interna (ambulance) - Poliklinika , dv. Č . 115 7.15-12.00 7.15-12.00 
Cévní 7.15-14.00 7.15-14.00 7.15-14.00 
MUDr. Nedělka 

308 lS Horáková 

Hematologie - Poliklinika , dveře Č . 115 
MUDr. Peprla 13.00-17.00 

308 lS Požárová 1 

Onkole.gie - Poliklinika , dveře Č . 115 
Doc. MUDr. Fait, Csc. 14.00-17.00 1 

308 lS Požárová 

Gynekologie (ambulance) - Poliklinika, dveře Č . 121 1 
MUDr. Křoustek , priv. l ékař 13.00-18.00 8.00-1 2.00 7.15-9.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

292 lS Stránská odběry krve 1 

Dietní sestra - Poliklinika , dveře Č . 125 
310 P. Ungerová 6.30-15.00 6.30-15.00 6.30-16.30 6.30-15.00 6.30-15.00 

Logopedíe - Poliklinika, dveře Č . 139 
303 PaedDr. Mezlíková, priv. logop. 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-13.00 

Chirurgie (přijmová ambulance) - Chirurgické odd., přízem í 

169 Evidence, lS Kopečková 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 
170 léka ř + sestra nepřetržitý provoz kl. 162 od 17.00-7.00 hod. 

Chirurgická specializovaná ambulance - Chirurgické odd., přízemí 
Všeobecná 

278 prim. MUDr. Carvaš 7.15-9.30 7.15-9.30 
Koloproktologická 

278 MUDr. Potičný 10.00-13.30 
Traumatologícká 

278 MUDr. Suchý 8.30-13.00 
Onemocnění kolenního kloubu 

278 MUDr. Krátký 13.30-15.00 9.00-15.00 
278 MUDr. Hándl 15.30-17.30 
278 zdravotní sestra 

12 



Informační líst, č. 13 (22) - prosinec 2000 

Tel. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Gynekologie (příjmová ambulance) - Gynekologické oddělení , přízemí 

prim. MUDr. Soukal 9.00-13.00 9.00-13.00 
MUDr. Nagy 8.00-12.00 
MUDr. Vaňatka 9.00-15.00 9.00-11.00 
Ultrazvuk - UZ RDG 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 

186 Ultrazvuk - UZ gyn. amb. 10.00-12.00 10.00-12.00 
186 ZS Badinová 

Plicní ambulance - Budova F 
228 MUDr. Havlíček 10.30-13.00 7.00-13.00 10.30-13.00 7.00-13.00 7.00-13.00 
226 ZS Neumannová 

Kalmetizace 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13:00 6.30-13.00 
229 ZS Burianová 

~ur;a log ie - Siroká ul. 11 
'·MUDr. Macháček , priv. lékař 7.30-13.00 7.30-13.00 7.30-13.00 7.30-13.00 

EEG, EMG Každý všední den dle objednání. 
konzilia Každý všední den od 13.00 hod. 

291 ZS Galová 

Psychiatrie - Palackého n. 10, tel. 0502/452 776 I 
MUDr. Setínský, priv. lékař 7.30-14.00 7.30-17.00 7.30-13.00 7.30-18.00 7.30-12.00 I 
ZS Salplachtová konzilía " 
Očn í - Tyršova 1, tel. 0502/435 265 
MUDr. Dušková, priv. lékař 11.00-18.00 7.30-14.00 objednaní 7.30-14.00 7.30-14.0Q 
ZS Tlačbabová pacienti děti 

chir. zákroky, perimetry, aplikace kontaktních čoček 7.30-14.00 

• DĚTSKÉ ODBORNÉ AMBULANCE V NsP IVANČiCE 

I Tel. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Endokrinologie - Budova L, 6. 
MUDr. Neničková 
ZS Koutná 

Alergologie - Budova L, 6. 
MUDr. Penková 
ZS Koutná 

13 
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Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Kardiologie - Poliklinika , dveře Č . 126 
MUDr. BMošová, priv. lékař 
ZS Kolářová 

Psychiatrie - Poliklinika, dveře Č . 109 
MUDr. Liščinská 
ZS Bučková 

Dne 5. prosince 2000 provedl ČESKÝ TELECOM přepojení a přečíslování 
všech státních linek v Nemocnici s poliklinikou Ivančice. U všech pevných linek 
bylo první dvojčíslo 92 nahrazeno dvojčíslím 45, (místo čísla 0502/922 ***, 
volejte 0502/452 ***). To znamená, že zde již platí nová čísla , která jsou 
uvedena v telefonním seznamu pro rok 2000/2001 v závorce. 

• VÁNOČNí STROMEK 
Jeden z bambulů stál na střeše a hrabal ve sněhu. Na tlapkách měl žluté 

vlněné palčáky. Při hrabání mu ponenáhlu vlhly a cítil se v nich nepříjemně. 
Položil je tedy na komín, vzdychl a pokračoval ve svém zaměstnání, až se 
dostal k střešnímu poklopu. 

"Aha, tady je," řekl bambul. A tam dole oni leží a spí. Spí, spí a spí. A 
druhý aby pracoval do roztrhání těla jenom proto, že budou Vánoce." 

Vylezl na poklop, a protože si nemohl vzpomenout, zda jde otevřít dovnitř 
nebo ven , opatrně na něj zadupal. Šel otevřít dovnitř a ihned ., takže se bambul 
propadl do sněhu, tmy a všeho, co muminí rodina na půdě uložila 
k pozdějšímu použití. 

Sambul se velice rozčilil a navíc si nebyl docela jist, kam si položil žluté 
palčáky. Právě na nich mu velice záleželo. 

Sešel hlučně po schodech dolů , rozrazil dveře a zakřičel zlostným hlasem: 

"Sudou Vánoce! Už se mi s tím vaším spaním zajídáte! Vždyť tady budou 
každou chvíli! " 

Dole přespávala muminí rodina zimu jako obvykle. Spali už několik měsíců 
a chtěli pokračovat až do jara. Spánek je klidně a příjemně kolébal ve snu o 
jediném dlouhém a teplém letním odpoledni. Teď najednou vpadl do 
muminkových snů rozruch a chladný vzduch. A pak z něho ještě kdosi stáhl 
přikrývku a křičel, že se mu něco zajídá a že budou Vánoce. 

"UŽ je jaro?" zabručel muminek. 

"Jaro?" řekl bambul popuzeně . "Jsou Vánoce, chápeš, Vánoce! A já 
nemám nic obstaráno, nic zařízeno a navíc mě ještě pošlou , abych vás 
vyhrabal. Palčáky jsou zřejmě tytam. A všichni pobíhají jako blázni, nic není 
hotové ... " 
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A pak bambul zase hřmotně odešel po schodech nahoru a střešnlm 
poklopem vylezl ven. 

"Maminko, probuď se," ozval se muminek zděšeně. "Něco strašného se 
stalo. Řlkajl tomu Vánoce." 

"Co to má znamenat?" odpověděla maminka a vystrči la čenich . 

"Já vlastně nevlm," odpověděl jej l syn. ,Ale nic není zařízeno, někdo se 
ztratil a všichni pobíhajl jako blázni. Asi dalši zátopa." 

Zatřásl opatrně slečnou Ferkou a zašeptal: 

"Nelekni se, ale něco hrozného se stalo." 

"Klid," prohlásil tatlnek. "Předevšlm klid." 

A šel natáhnout hodiny, které někdy od října stály. 

Vydali se po bambulových stopách na půdu a vylezli na střechu muminího 
domu. 

Nebe se modralo jako obvykle, takže o horu chrlicí oheň tentokrát jit 
nemohlo. Celé údolí však pokrývala mokrá vata, hory, stromy, řeku a celý 
dům. A bylo chladno, ještě chladněji než v dubnu. 

"Tomuhle se říká Vánoce?" zeptal se tatínek ud iveně. Nabral si plnou 
tlapku vaty a prohlížel si ji. 

"Rád bych věděl, jestli to vyrostlo ze země," řekl. 

"Nebo napadalo z nebe. Jestli to přišlo najednou, muselo to být velice 
nepříjemné." 

"Ale tatínku, to je sníh," řekl muminek. "Vím, že je to sníh a že na zem 
nenapadne najednou." 

"Opravdu?" divil se tatlnek. "Nepříjemné to ale bylo v každém případě." 

15 
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Na šlapacích sáňkách jela kolem bambulova teta se smrčkem . 

"Tak co, konečně jste se probudili?" zeptala se lhostejně . "Hleďte si sehnat 
vánoční stromek, než bude tma." 

,A proč?" začal muminkův tatínek. 

"Nemám teď na vás čas," křikla teta přes rameno a uháněla dál. 

"Než bude tma," zašeptala slečna Ferka. "Řekla, než bude tma. Nebezpečí 
hrozí až večer ... " 

"Zřejmě si budeme muset stromek opatřit, abychom obstáli," uvažoval 
tatínek. "Vůbec tomu nerozumím." 

"Já taky ne," dodala maminka odevzdaně. "Vezměte si ale šály a botky, 
když pro ten stromek půjdete. Pokusím se mezitím trochu zatopit v kachlových 
kamnech." 

Vzdor hrozící katastrofě se tatínek rozhodl, že nepoužije žádného ze svých 
vlastních stromků, neboť o ty se strachoval. Místo toho přelezli hlavsin plot a 
vybrali velký smrček, pro který by stejně jiné použití neměla. 

"Myslíš, že se v něm máme schovat?" zvídal muminek. 

"To nevím," odpověděl tatínek a sekal dál. "Já ničemu nerozumím." 

Došli skoro až k řece, když se proti nim hnala hlavsa se spoustou sáčků a 
balíčků v náruči. 

Byla červená ve tváři a velice rozrušená, takže svůj smrček naštěstí 
nepoznala. 

"Zmatky a všude nával!" zakřičela hlavsa. "Nevychovaným ježkům by se 
nemělo dovolit, aby ... Ajakjsem právě říkala Míně, je ostudné, když ... " 

"Stromek," vyrazil ze sebe muminkův tatínek, upustil stromek a pověsil se 
hlavse zoufale na kožišinový límec. "Co se dělá se stromkem?" 

"Stromek?" opakovala zmatená hlavsa. "Co se stromkem? Ó, to je strašné! 
Ne, já to nevydržím .. . Musí se přece nastrojit... jak všechno stihnu .. ." 

Pak jí balíčky spadly do sněhu, čepice sjela na čenich a rozčilením se 
skoro rozplakala. 

Tatínek potřásl hlavou a zvedl stromek. 

Doma maminka odházela sníh od verandy a nachystala záchranné pásy, 
aspirin, tatínkovu ručnici a teplé obklady. Nikdy nevíme, co se může stát. 

16 
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Na krajíčku pohovky seděl malý drobeček a pil 
čaj. 

Napřed dřepěl ve sněhu pod verandou a 
vypadal tak žalostně, že ho maminka zavolala 
dovnitř. 

"Tak tady je vánoční stromek," řekl muminkův 
tatínek. "Jenom kdybychom věděli, nač vlastně je. 
Hlavsa tvrdila, že se musí nastrojit." 

"Tak velké šaty nemáme," odpověděla 
maminka ustaraně. "Co tím myslela?" 

"Ten je krásný," zvolal malý drobeček a ze samé stydlivosti se čajem 
zakuckal, takže litoval, že vůbec něco řekl. 

"Nevíš ty, jak se takový stromek strojí?" zeptala se slečna Ferka. 

Drobeček silně zrudl a zašeptal: 

"Přece krásnými věcmi. A co nejnádherněji. Jakjsem slyšel." 

Pak jej opět přemohla stydlivost, zakryl si tvář tlapkami, převrhl šálek 
s čajem a zmizel verandovými dveřmi venku. 

"Buďte chvilku ticho, ať můžu přemýšlet," řekl muminkův tatínek. "Jestliže 
se má stromek udělat co nejkrásnější, tak zřejmě ne kvůli tomu, abychom se 
v něm schovali před nebezpečím, nýbrž abychom nebezpečí uchlácholili. Už 
začínám chápat, oč jde." 

Vynesli tedy stromek ihned na dvůr a pevně jej zasadili do sněhu . A začali 
ho odshora až dolů zdobit tím nejkrásnějším, co byli schopni vymyslet. 

Nazdobili jej mušlemi z letních záhonů a perlovým náhrdelníkem slečny 
Ferky. Vzali krystaly z lustru v salonu, rozvěsili je po větvích a na vrcholek dali 
červenou hedvábnou růži, kterou muminkova maminka dostala od muminkova 
tatinka. 

V zájmu uchlácholení nepochopitelných mocností zimy přinesl každý to 
nejkrásnější, o čem 
věděl. 

• 

Když byl vánoční o stromek nastrojený, 
jela kolem opět 
bambulova teta na 
svých šlapacích 
sáňkách . Tentokrát 
mířila jinam a měla -
je-Ii možná - ještě víc 
naspěch. 

"Podívej se, jaký 
máme stromek," 

17 
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maminka rozechvěle. 

zavolal na ni muminek. 

"Proboha!" zděsila se 
bambulova teta. ,Ale vy jste 

~\l\~"It!~~ byli vždycky divní. Tak já 
běžím... Musím nachystat 
jídlo, jak Vánoce vyžadují." 

,,vánoce vyžadují jídlo?" 
opakoval muminek udiveně . 

"Ony také jedí?" 

Teta ho však 
neposlouchala. "Myslíte, že se 
dá obejít bez vánočního j ídla?" 
prohodila netrpělivě a šlapala 
dál svahem dolů. 

Maminka se celé 
odpoledne pi lně otáčela 
s vařečkou. Krátce před 
soumrakem bylo vánoční j ídlo 
hotovo a pěkně rozloženo na 
malých miskách kolem 
stromku. Nachystala šťávu, 
kyselé mléko, borůvkový 
pudink, vaječný punč a 
nejrozmanitější dobroty, 
v nichž si muminí rodina 
libovala. 

"Myslíte, že Vánoce mají 
veliký hlad?" zeptala se 

"Sotva větší než já," poznamenal tatínek toužebně. Seděl zmrzlý ve sněhu 
a až po uši zabalený do přikrývky. "Drobotina ale musl být vůči přírodním 
mocnostem za všech okolnosti velice, velice zdvoři lá." 

Dole v údolí se začaly ve všech oknech rozsvěcovat svíčky. Svítilo se pod 
stromy a v každém hnízdě na větvích . Třaslavé světlo se chvatně rozlévalo po 
sněhu a zase mizelo. Muminek se podíval na tatínka. 

,Ano," řekl tatínek a pokývl hlavou. "Pro jistotu." 

Muminek tedy šel do jejich domu a posbíral všechny svlčky, co se daly 
najít. 

Nastrkal je do sněhu kolem vánočního stromku a opatrně jednu po druhé 
rozsvěcoval, až všechny hořely, aby_ temnotu a Vánoce obměkčily. Postupně 
se v údolí rozhostilo hluboké ticho; zřejmě se všichni odebrali do svých 

18 
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domovů a očekávali bližící se nebezpečí. Jen jeden osamocený stín ještě 
bloudil mezi stromy - byl to bambul. 

"Ahoj," zavolal muminek nehlučně. "Už brzy přijdou?" 

"Neruš mě," odpověděl bambul nerudně s čenichem zabořeným do 
dlouhého seznamu, v němž bylo skoro všechno přeškrtáno. 

Posadil se k jedné ze svíček a začal počítat. "Maminka, tatínek, hlavsa," 
mumlal si pro sebe. "Všichni bratranci a sestřenice ... nejstarší ježek ... ti malí 
nic nepotřebuji. Minulý rok jsem od Čenicha taky nic nedostal. Mína a pimek, 
teta ... já se z toho zblázním." 

"Co se děje?" zeptala se slečna Ferka ustrašeně. "Stalo se j im něco?" 

"Dárky!" vybuchl bam bul. "Každé další Vánoce větší množství dárků." 

Udělal do svého seznamu kostrbatý křížek a loudal se dál. 

"Počkej!" zavolal muminek. "Pověz ... A co tvé palčáky ... " 
Bambul však zmizel ve tmě stej ně jako všichni ostatní, co spěchali a byli 

z příchodu Vánoc celí bez sebe. 

Muminí rodina se pak kl idně odebrala do domu hledat dárky. Tatínek 
vybral svou nejlepší třpytku na štiky v překrásné krabičce. Napsal na ni 
Vánoce a položil ji do sněhu. Slečna Ferka si stáhla kroužek z nohy a s tichým 
povzdechem jej zavinula do hedvábného papíru. 

A maminka otevřela svou nejtajnější zásuvku a vytáhla z ní knížku 
s barevnými obrázky, jedinou zdobenou barvami v celém údoli. 

Věc, kterou muminek zabalil, byla tak hezká a tak důvěrná, že j i nikdo 
nesměl spatřit. Ani pak na jaře nikomu neřekl, co daroval. 

Poté se všichni posadili do sněhu a čekali na katastrofu. 

Čas plynul, ale nic se nedělo . 
Jenom za dřevníkem vykoukl malý drobeček, co pil čaj . Vzal s sebou 

všechny své příbuzné a jejich přátele. Všichni byli stejně malí, šediví, ubozí a 
zmrzli. 

"Veselé Vánoce," zašeptal drobeček nesměle . 

"Ty jsi věru první, kdo si myslí, že Vánoce jsou veselé", řekl muminkův 
tatínek. "Nemáš vůbec strach, co se stane až přijdou?" 

"Už tady přece jsou," zamumlal drobeček a posadil se i s příbuznými do 
sněhu. "Můžeme se podívat? Máte tak nádherný vánoční stromek!" 

,A toho jídla," poznamenal jeden z příbuzných roztouženě. 
nA opravdové dárky," řekl jiný příbuzný. 

"Celý život jsem snil , abych tohle jednou uviděl zblízka," pravil drobeček na 
závěr a vzdychl. 

Nastalo hluboké ticho. Svíčky hořely v nočním klidu nehybným plamenem. 
Drobeček a jeho příbuzní seděli a ani nedutali. Bylo vidět, jak všechno obdivují 
a po všem touží, a stále víc a víc. Nakonec se maminka přisunula blíž 
k tatínkovi a zašeptala: 
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"Nemysllš ... ? 
,Ano, ale jestli. .. ," namítl tatinek. 

"Buď jak buď," zakončil jejich rozpravu muminek. 

"Když se budou Vánoce zlobit, můžeme se zachránit na verandě." 

Pak se obrátil k drobečkovi a řekl: 

"Prosím, všechno je vaše." 
Drobeček nemohl uvěřit, že je to pravda. Přistoupil opatmě k vánočnímu 

stromku a v patách mu šel celý zástup jeho příbuzných a přátel s nábožně 
rozechvělými vousy. 

Ještě nikdy neprožili vlastní Vánoce. 

"Teď bude asi nejlíp, když se ztratíme," řekl muminkův tatinek s neklidem. 

Rychle se odkradli na verandu a schovali se pod stolem. 

Nestalo se nic. 

Za chvíli se bojácně podívali oknem ven. 

Drobotina tam seděla, jedla, pila, rozbalovala dárky a bavila se jako nikdy. 
Nakonec všichni vylezli na stromek a upevňovali hořící svíčky na větve, kam 
se dalo. 

"Na vrcholku ale měla být velká hvězda," poznamenal drobečkův strýček. 

"Mys liš?" odpověděl drobeček a zadíval se přemýšlivě na červenou 
hedvábnou růži muminkovy maminky. "Vždyť na tom tolik nezáleží, když splní 
svůj účel." 

"Měli jsme sehnat nějakou hvězdu," zašeptala muminkova maminka. 
"Jenže to se nedá!" 

Vzhlédli na nebe, které bylo vzdálené a čemé, ale poseté neuvěřitelným 
množstvim hvězd, tisíckrát větším než v létě. A největší visela přímo nad 
vrcholkem jejich vánočního stromku. 

"Jsem už trochu ospalá," pravila muminkova maminka. "A nemám sil, 
abych ještě přemýšlela, co to všechno znamená. Zdá se ale, že všechno je 
v pořádku." 

"Rozhodně už z Vánoc nemám strach," prohlásil muminek. "Bambul, 
hlavsa a teta je určitě pochopili nějak špatně." 

Pak položili bambulovy žluté palčáky na zídku verandy, aby je ihned uviděl, 
a odebrali se do domu. Tam se opět uložili k spánku a čekali na jaro. 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrky pffspěvků, námětů a nápadů pro pfíští číslo do 20. 12. 2000. 
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Členové obecního zastupitelstva 

si Vás dovolují pozvat 

ve čtvrtek 14. prosince 2000 ve 20.00 hod. 

do malého sálu sokolovny v Silůvkách 

na 

NEFORMÁLNí VÁNOČNí POSEZENí 

při šálku kávy 


	doc01015720190829072704_112
	doc01015720190829072704_113
	doc01015720190829072704_114
	doc01015720190829072704_115
	doc01015720190829072704_116
	doc01015720190829072704_117
	doc01015720190829072704_118
	doc01015720190829072704_119
	doc01015720190829072704_120
	doc01015720190829072704_121
	doc01015720190829072704_122
	doc01015720190829072704_123
	doc01015720190829072704_124
	doc01015720190829072704_125
	doc01015720190829072704_126
	doc01015720190829072704_127
	doc01015720190829072704_128
	doc01015720190829072704_129
	doc01015720190829072704_130
	doc01015720190829072704_131
	doc01015720190829072704_132

