• ÚPRAVA OKOLÍ ŠKOLY
Děti ze silůvské školy a školky se mohly těšit na začátek nového školního
roku. Na zahrádce za školou je čekalo milé překvapení v podobě nového
barevného domečku, laviček, houpaček, prolézačky a skluzavky.
Před začátkem školního roku pak došlo ještě ke kompletní rekonstrukci
poničeného chodníku před školní budovou.
Během září byla zahrada rovněž osazena novými okrasnými keři a stromky.
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• ANENSKÉ HODY
Týden, kdy jsou v Silůvkách Anenské hody, byl nabitý.
Ve středu se jelo do obecního lesa pro máju, kterou vybral starosta obce.
V pátek večer došlo za sokolovnou k tradičnímu ručnímu stavění
nazdobené máje.

Stárci poté pozvali všechny, co se účastnili stavění máje, k příjemnému
posezení s občerstvením pod ořechem za sokolovnou.
V sobotu ve 14:00 hod. vyrazil od sokolovny průvod stárků na svou cestu
po celé obci, kdy po jejím ukončení následovalo tančení pod májou.
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Sobotní den pak pokračoval hodovou zábavou v sokolovně dlouho do noci.
Tu i letos navštívilo velké množství účastníků. K poslechu hrála dechová
hudba Ištvánci ze Šardic.
V neděli od 10:30 hod. u kaple sv. Anny na návsi proběhla tradiční hodová
mše.
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• TÁBOR SKAUTSKÉHO ODDÍLU SOKOLÍK – VANEČ 2012
Letošního tábora, který se konal ve dnech 07. - 21. 07., se zúčastnilo
celkem 26 dětí ze Silůvek a blízkého okolí. Po letech změn jsme táboření
opět přesunuli na námi oblíbenou Vysočinu k obci Vaneč. Doufám si tvrdit,
že se nám po delší době podařilo najít takřka ideální tábořiště, na které se
budeme rádi vracet.
Všichni účastníci našeho tábora byli v rámci celotáborové hry přeneseni do
dob osidlování divokého západu, kde jim byla stavba vlastního města
znepříjemňována všudypřítomnými indiány a bandity. Věřím, že jsme v
rámci 14 společně strávených dní dětem ukázali, jak aktivně a zajímavě se
dají prožít prázdniny uprostřed přírody, a že se s nimi ve stejném počtu
setkáme i příští rok.
Ondřej „Oča“ Elsner
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• TJ SOKOL SILŮVKY – PROBĚHLÉ AKCE
Kromě zmiňovaných Anenských hodů pod patronací Sokola proběhl
9. června zájezd do rakouského Podyjí: „Od zříceniny hradu Kaja, údolím
řeky Dyje, jsme se pěšky vypravili do nejmenšího rakouského města
Hardegg, nad kterým se na skále vypíná hrad. Cílem naší túry byla rovněž
moravská pohraniční vesnice Čížov, kde se dochoval zbytek železné
opony. Výlet jsme zahájili v pláštěnkách a končili se sluníčkem.“
Vyvrcholením sezóny dozajista byl XV. Všesokolský slet 2012: „Bratři
Pavel Klempa, František Jakš, Petr Matuška, Vladimír Stehlík, Jiří a
Radek Sedláček, Kamil Záděra a Ondřej Elsner se ho účastnili se skladbou
Chlapáci III. Předvedli ji ve Střelicích, Moravských a Nových Bránicích a
v Brně. Vyvrcholením XV. sletu pro ně bylo cvičení 5. a 6. července 2012
v Praze na fotbalovém stadionu Eden. V přímém přenosu jsme je mohli
zahlédnout na televizní obrazovce, a to v prvních řadách. Vzpomínky a
výborná nálada z tohoto sletu jim dlouho zůstanou v srdcích. Děkujeme
našim chlapákům a jsme na ně hrdí, že nás mohli jménem TJ Sokola
Silůvky reprezentovat v hlavním městě naší republiky. V letošním roce si
připomínáme i výročí 150 let vzniku Sokola v naší republice. Skladbu
Chlapáci
III
můžete
shlédnout
na
internetových
stránkách
www.vsesokolskyslet2012.eu .“
Blanka Altmanová

V září pak došlo k opravě hlavního komína a provedení menších dodělávek
na sokolovně.
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• ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V MŠ A ZŠ SILŮVKY
3. září jsme zahájili nový školní rok. Do školky nastoupilo 28 dětí a ve
škole máme 6 prvňáčků a 7 druháčků.
Ráno se ve školce nové děti seznámily s hračkami a kamarády. Přivítal
je i pan starosta obce, který jim ukázal nové herní prvky na zahradě.
Prolézačky a skluzavky si děti při dopolední vycházce také společně
vyzkoušely.
Prvňáčci i druháčci přišli ráno společně s rodiči a prarodiči do třídy, kde
na ně čekaly učebnice, sešity, pomůcky, spousta informací a paní
učitelka. První setkání bylo krátké a informativní.
Abychom tomuto dni dali patřičnou důstojnost a náležitost, přichystali
jsme pro všechny na odpoledne překvapení. Přijelo k nám DUE EDEN.
Manželé nám předvedli cvičené opičky, pejsky a na závěr nám ukázali
hady. Děti i přítomní rodiče se skvěle bavili a byli překvapeni z toho, co
všechno se ochočená zvířátka dokázala naučit. Na konci show jsme si
mohli pohladit obrovského škrtiče, který vážil 18 kg. Byl to pro všechny
ohromný zážitek.
Všem dětem i paním učitelkám přeji pohodovou atmosféru, hodně
úspěchů a mnoho nových zážitků, znalostí i zkušeností.
Petra Strádalová
ředitelka ZŠ a MŠ Silůvky
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• VÝMĚNA OKEN V PŘÍZEMÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Po úpravě prvního patra obecního úřadu letos přišlo na řadu i přízemí. Byla
vyměněna okna i vchodové dveře. Díky tomu se dosáhne rovněž úspor
energií. V místnostech OÚ byl také snížen strop a proběhlo jejich
vymalování.
Příští rok přijde na řadu nová fasáda a celkové uvedení OÚ do
modernějšího vzhledu.
V září se ještě provedly úpravy venkovních prostor za parkovištěm při OÚ a
byl opraven práh do obytné zóny dle požadavků dopravní policie.

• ÚPRAVA MÍSTNÍ KNIHOVNY
V těchto dnech se rozbíhá další etapa renovace místní knihovny.
Po provedení přístavby sociálek tentokrát dojde k opravě střechy a
celkovému zateplení budovy včetně nové fasády a dokončení úpravy okolí.
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• SPADLÁ LÍPA
V silné bouřce 6. srpna vyvrátil prudký vítr jednu z nejstarších lip na hřišti Pod
Lipami. Zaměstnanci obce a brigádníci ji pak pořezali a uklidili.

• ZKRÁŠLENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Kromě již zmiňovaného školního dvora bylo okrasnými rostlinnými prvky
doplněno okolí Památníku obětem světových válek. Památník tak získá
hezčí a důstojnější vzhled.

Došlo rovněž k úpravě vzhledu parku u knihovny. Byl zde prořezán stávající
porost a vysazeny nové okrasné keře.
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• VÁCLAVSKÁ VYCHÁZKA PO HRANICÍCH OBCE
Na státní svátek v Den české státnosti pořádal TJ Sokol Silůvky Václavskou
vycházku po hranicích katastru obce Silůvky. Stejně jako před léty (v r. 2006)
se šlo pod vedením starosty obce Zdeňka Praxe po obvodu katastru naší
krásné obce Silůvky. Sraz byl v 8:00 hod. u Salaše a šlo se ve směru chodu
hodinových ručiček po hranicích se sousedními katastry obcí. Trasa (cca
18 km) byla náročná a nevedla vždy po vyšlapaných cestách. Na nejvyšším
místě našeho katastru se odbočilo i na hlínskou rozhlednu Vladimíra Menšíka,
kde se účastníci pochodu mohli pokochat krásným výhledem po okolí.

• ROZPIS CVIČEBNÍCH HODIN TJ SOKOL SILŮVKY

9

Informační list obce Silůvky, č. 3 (71) – září 2012

• SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Obecní úřad Silůvky spolu s Diakonií Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1m2, prosíme - nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•
•
•

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční dne:
pátek 05.10.2012 od 8 do 12 hodin
sobota 06.10.2012 od 9 do 11 hodin
místo: dvůr u obecního úřadu Silůvky
Věci noste prosím zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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• VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14:00 hod.
do 22:00 hod. a v sobotu 13. října 2012 od 8:00 hod. do 14:00 hod. a to nově
v zasedací místnosti prvního patra Obecního úřadu v Silůvkách,
Prachatičky 39. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů
požádat okrskovou 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.

• PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH
- 20. 10. 2012 – Stavění draků a drakiáda
V sobotu od 8:00 hod. v sokolovně proběhne stavění draků a samotná
drakiáda se uskuteční od 13:00 hod. na letišti. Srdečně všechny zve skautský
oddíl Sokolík.
- 03. 11. 2012 – Vítání občánků
Letos se vítání malých dětí v Silůvkách uskuteční opět v orlovně v sobotu od
14:00 hod. ve spolupráci se ZŠ a MŠ Silůvky.
- 10. 11. 2012 - Martinské hody
Tradiční Martinské hody v sobotu večer pořádá Jednota Orel Silůvky v
orlovně. Hrají Legrúti z Velkých Bílovic.
- 02. 12. 2012 - Adventní koncert s cimbálovou muzikou
V první adventní neděli se od 15:30 hod. v sokolovně uskuteční Adventní
koncert s cimbálovou muzikou. Hraje Cimbálka z Milotic.
- 02. 12. 2012 – Rozsvícení a koledy u vánočního stromu
Letos se bude vánoční strom za čekárnou rozsvěcovat již začátkem prosince.
Akce je plánována ve večerních nedělních hodinách (od 19:00 hod.)
po Adventním koncertu v sokolovně.
- 16. 12. 2012 – Vánoční koncert
V neděli od 16:00 hod. pořádá v orlovně Obec Silůvky společně s Jednotou
Orel Silůvky tradiční vánoční koncert. Hrají Vacenovjáci.
- 26. 12. 2012 – Turnaj ve stolním tenise
Jednota Orel Silůvky pořádá od 9:00 hod. (ve středu na Štěpána) turnaj
neregistrovaných ve stolním tenise.
- 12. 01. 2013 – Zimní stopa
V Tradiční závod dvojic okolo Silůvek se bude konat v sobotu od 9:00 hod.
Srdečně zve skautský oddíl Sokolík a TJ Sokol.
Více se můžete vždy aktuálně dozvědět na obecních stránkách:
www.siluvky.cz
Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce.
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna
tel.: 547 225 127, E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz
Příspěvky, náměty a nápady pro příští číslo lze adresovat na OÚ nebo Rudolfa Bezchlebu
(osobně, na e-mail: bezchleba@email.cz) do 10. 12. 2012.
Vyhrazujeme si právo zaslaný příspěvek nezveřejnit.
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