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 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
Členové skautského oddílu Sokolík roznášeli v pondělí 23. prosince 2013 
všem spoluobčanům Betlémské světlo. 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V neděli 5. ledna se v naší obci uskutečnil 14. ročník Tříkrálové sbírky. 
Ve vašich domech Vás navštívily skupinky koledníků a výtěžek z Tříkrálové 
sbírky 2014 byl ve výši 25.186 Kč. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.  
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 ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK 

Druhou lednovou sobotu 11.ledna 2014 pořádal skautský oddíl Sokolík a 

TJ Sokol již po 35. „zimní“ závod dvojic. Přestože letošní jubilejní ročník byl, co 

se týče počasí, spíše jarní. To ovšem neodradilo 142 závodníků, kteří se 

přihlásili ke startu. Ti museli čelit nejen nástrahám trati - strmým srázům a 

úzkým roklím silůvských lesů, ale i nevšedním úkolům, které pro ně byly 

připraveny (hašimtak, bludiště, poznávání živých zvířat, dezorientace, …). 

Pro zatraktivnění závodu, byly pro starší běžce připraveny 4 slepé kontroly, 

které museli najít podle mapy, přičemž jejich „noční můrou“ se stala kontrola 

rádio, kdy podle svého sluchu hledali v lese dané stanoviště.  

I přes veškeré nástrahy a drobné bloudění se nakonec všichni dostali zpět do 

cíle, kde byli odměněni teplým čajem s tradiční rumovou příchutí. Předání 

skromných cen, a diplomů bylo již jen formální tečkou za úspěšným závodem.  

Nejpočetnější byla jako tradičně kategorie Děti s doprovodem – 18 dvojic. V ní 

také startoval zřejmě nejmladší účastník závodu, pokud nepočítám jednu 

těhotnou maminku, Jirka Burian (11 měsíců) s tatínkem Markem.  

Závěrem chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci i 

chodu závodu a pomohli připravit pěkné dopoledne plné zážitků pro všechny 

účastníky. 

Ondřej „Oča“ Elsner 

 

K příležitosti jubilejního 35. ročníku byly vyrobeny pamětní 

odznaky, které obdrželi závodníci při zápisu před startem 

za symbolické startovné 10 Kč. Nadšení sběratelé si ještě 

mohou za stejnou částku odznak odkoupit u některého 

z vedoucích oddílu Sokolík. 
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 ORELSKÝ PLES 
 

Orelský ples se konal v sobotu 18. ledna 2014. Ples byl zahájen předtančením 
tanečního klubu Orion Oslavany. Výborně hrála dechová hudba  Májovanka z 
Holíča. 

 

 MAŠKARNÍ OSTATKY 
 

V sobotu 1. března 2014 uspořádal TJ Sokol Silůvky maškarní ostatky. Menší 
návštěvnost vynahradily propracované masky, kdy bylo těžké vybrat vítěze o 
nejlepší masku. Nakonec zvítězili čtyři jezdci na pštrosech a odnesli si 
putovního Silůvského Oskara. Nechybělo tradiční pochovávání basy a bohatá 
tombola.  

Blanka Altmanová 
 

http://www.majovanka.sk/
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 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 

V neděli 9. dubna 2014 pozval všechny děti, rodiče a prarodiče TJ Sokol 
Silůvky na Dětský maškarní ples. Letos byla největší účast masek (přes 
70 masek) za dobu trvání dětského maškarního plesu pod vedení TJ  Sokol. 
Velký rej masek si děti užívaly v plné kráse. Tanec, soutěže a dětská tombola 
patřila do programu a děti vše prožívaly s velkým  nadšením. Každá maska si 
odnesla plno sladkostí a diplom za pěknou masku. Maminkám bychom chtěli 
poděkovat za pěkný a bohatý bufet.  

Blanka Altmanová 

 

 

 

 ŠKOLA - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 
2014/2015 

Ve čtvrtek 30.ledna.2014 se uskutečnil zápis do 1. ročníku naši Základní školy. 
Společně se svými rodiči přišlo 7 dětí. V úvodu se nám představily a potom už 
přistoupily k plnění úkolů – kreslily postavičku, obkreslovaly jednoduché tvary, 
vyprávěly pohádku a novinkou byla práce na interaktivní tabuli. Tam předvedly 
své znalosti geometrických tvarů, barev, porovnávaly velikosti, určovaly počty 
pohádkových postaviček a spojovaly stejné tvary. Všechny děti byly šikovné a 
byly přijaty. Už se na ně v září v naši třídě těšíme! 

 

Petra Strádalová 
ředitelka školy 
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 VYNÁŠENÍ MORANY  

 

Ve čtvrtek 20. března jsme se rozloučili se  zimou a vyprovodili  ji ze vsi. 
Každé z dětí si dopoledne vyrobilo svou vlastní malou Moranu a paní učitelky 
zase velkou. Odpoledne ve čtyři hodiny za námi přišli rodiče a prarodiče. 
Společným průvodem doprovázeným jarními básničkami jsme vyvedli paní 
Zimu na okraj vsi, kde jsme ji zapálili. Teď  už se všichni těšíme na paprsky 
jarního sluníčka a zpěv ptáčků. 

Petra Strádalová 
ředitelka školy 

 
 

 
 
 

 ÚDAJE O OBCI A STATISTIKA POČTU OBYVATEL 2013 
 

Počet obyvatel 1. 1. 2013:    759 
Přihlášení r. 2013:      23 
Odhlášení r. 2013:     20 
Stěhování v obci r. 2013:    0 
Úmrtí r. 2013:      7 
Narození r. 2013:      7 
Sňatky r. 2013:      5 
Počet obyvatel k 31. 12. 2013:    762 
Poslední vydané číslo popisné:   282 
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 Stavební práce v DPS Silůvky 
 

Zajisté se dnes všichni shodneme na tom, že výstavba I. etapy Domu 
s pečovatelskou službou v Silůvkách je zejména díky přívětivému počasí stále 
v plném proudu. Ačkoli prvotní stavební práce byly započaty koncem října 
loňského roku, již počátkem tohoto března došlo k dokončení hrubé stavby 
včetně osazení oken a balkonových dveří. Poté byla zahájena realizace 
inženýrských sítí, jako jsou rozvody tepla a plynu, dále vody, kanalizace 
a elektrické energie. V současné době se pokračuje jak s pracemi v rámci 
inženýrských sítí, tak souběžně s nimi probíhají hrubé terénní úpravy jako 
hutnění povrchu či svahování sjezdu a také úpravy související s provětráváním 
střechy. Zároveň se aktuálně uvnitř objektu provádí montáž roštů pro 
sádrokartonové podhledy a dokončují se vnitřní omítky.  
 

V dnešních dnech se tedy před zraky nás všech na místě dřívější zahrady 
rozprostírá třípodlažní objekt, který postupně dostává konečnou podobu 
s vizualizací, které Vám byly už několikrát představeny, nebo které je možné 
spatřit na internetových stránkách obce. Všechny práce nyní směřují k tomu, 
aby mohlo dojít koncem července letošního roku k dokončení stavebních prací 
a předání díla vlastníkovi a provozovateli DPS, tj. obci Silůvky. 
 
  Šárka Záděrová 
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•  STOLNÍ TENIS TJ OREL SILŮVKY 

 KONEČNÉ POŘADÍ MUŽSTEV - SEZÓNA 2013/14 
 

Divizní soutěž Jihomoravský kraj – mužstvo „A“ 
 

Mužstvo "A" udrželo 4. místo, které obsadilo i v  polovině soutěže. Pro nováčka  
je to velký úspěch. 
 

  Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Body 

1 TJ Agrotec Hustopeče A 22 17 2 3 75 

2 MK Řeznovice  A  22 17 0 5 73 

3 TJ Sokol Brno I B 22 12 5 5 63 

4 TJ Orel Silůvky A  22 10 5 7 57 

5 TTC Sokol Znojmo B 22 11 1 9 55 

6 TJ Slovan Hodonín A  22 9 2 11 51 

7 TTC Koral Tišnov B 22 8 5 9 51 

8 SKST Hodonín C 22 9 2 11 51 

9 KST Oltec Brno A 22 8 3 11 49 

10 TJ Sokol Kobylí A 22 8 2 12 48 

11 SK Slatina Brno B 22 5 6 11 43 

12 TJ Brno - Bystrc  A 22 1 1 20 26 
 
 

Krajská soutěž II. třídy – mužstvo „B“ 
 

Mužstvo "B" odehrálo dobrou sezónu. Druhé místo však nebude nejspíše stačit 
na postup. 
 

 Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Body 

1 TJ Holásky A  22 22 0 0 88 

2 TJ Orel Silůvky B 22 16 2 4 72 

3 TJ Sokol Křepice A 22 13 3 6 64 

4 TTC Sokol Znojmo C 22 13 1 8 62 

5 KST Oltec Brno B 22 10 3 9 55 

6 SK Slatina Brno C 22 10 2 10 54 

7 TJ Jiskra Hrušovany u Brna  A 22 9 1 12 50 

8 TJ Sokol Rebešovice A 22 8 2 12 48 

9 MK Řeznovice C 22 6 6 10 46 

10 TJ Sokol Nové Bránice A 22 7 2 12 44 

11 TJ Brno – Bystrc  B 22 4 0 18 34 

12 Orel Únanov  B  22 2 2 18 30 
 
 
 
 

Mužstvo „C“ se rovněž umístilo na druhé nepostupové pozici. 
 

Mužstvo „D“ zkouší nové hráče. I tak vybojovalo nesestupové umístění. 
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Okresní přebor I. třídy – mužstvo „C“ 
 

 Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Body 

1 Ivančice B  21 18 2 1 77 

2 TJ Orel Silůvky C 21 13 3 5 63 

3 Lažánky A 21 10 3 8 54 

4 Telnice A 21 10 2 9 53 

5 Tišnov C 21 10 1 10 52 

6 Rebešovice B 21 9 1 11 49 

7 Mokrá B 21 15 0 6 66 

8 Nové Bránice B 21 9 5 7 53 

9 Radostice A 21 8 2 11 47 

10 Ořechov A 21 7 2 12 44 

11 SK Kuřim B 21 5 2 14 38 

12 Řeznovice E 21 0 1 20 22 

 

Okresní přebor II. třídy – mužstvo „D“ 
 

 Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Body 

1 Nedvědice A 21 16 3 2 72 

2 Oslavany A 21 13 4 4 64 

3 Tišnov D 21 12 3 6 60 

4 Tvarožná A 21 9 5 7 53 

5 Prštice A 21 6 3 12 42 

6 Ostopovice A 21 5 6 10 42 

7 Prace A 21 11 4 6 58 

8 Mokrá C 21 10 1 10 52 

9 Silůvky D 21 8 5 8 50 

10 Lažánky B 21 6 3 12 42 

11 Sokol Kuřim A 21 5 5 11 41 

12 Rebešovice C 21 3 2 16 32 
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 FLORBAL V SILŮVKÁCH 

Úvodem pár slov o tomto kolektivním halovém sportu. Florbal je svým stylem a 
způsobem hry velmi podobný pozemnímu hokeji. Stejně jako právě v hokeji, i 
florbalový tým tvoří pět hráčů a jeden brankář, který ovšem při hře nedisponuje 
brankářskou holí, a tak veškeré střely kryje pouze vlastním tělem. Naštěstí 
v tomto případě nemusí čelit těžkému gumovému puku, ale jen lehkému 
plastovému míčku.  

Navzdory tomu, že hra podobná florbalu vznikla v USA, za kolébku tohoto 
sportu je považováno Švédsko, kde se začal pravidelně a organizovaně hrát 
na počátku sedmdesátých let. Florbal si  ale rychle získával nevídanou 
popularitu, a proto nebylo překvapením, že za pár let se s velkým úspěchem 
rozšířil i do Finska a poté do Švýcarska.  V každé z těchto zemí se vyvíjel 
poměrně nezávisle, což vedlo ke vzniku mírně odlišných pravidel. Největší 
rozdíly se však zrodily ve švýcarské verzi, kde i brankář používal hokejku a 
kde z důvodu nedostatku velkých hal tvořili florbalový tým spolu s brankařem  
tři hráči. Ke sjednocení pravidel ve všech zemích došlo v roce 1986 a to v 
souvislosti se založením Mezinárodní florbalové federace.  

V Silůvkách se florbal pravidelně hraje již od roku 1996, kdy byly pořádány 
skautským oddílem Sokolík první turnaje v unihokeji (švýcarská verze 
florbalu). O oblibě tohoto sportu svědčí přetrvávající zájem žáků i mužů, kteří 
se každý týden scházejí v sokolovně k pravidelným „přátelským“ utkáním. 
Začátkem letošního roku se družstvo mužů rozhodlo (už po 18 letech) poměřit 
síly s konkurencí. Během 2 turnajů konajících se v Brně pod záštitou Sokola 
se družstvo mužů umístilo na 1. a 2. místě. 

Výsledky turnaje 19.1.2014 

TJ Sokol Silůvky – Brno Komín 1:0; Silůvky – Syrovice 6:0; Silůvky – 
Bojkovice 1:1; Silůvky – Brno Řečkovice 3:0 

Výsledky turnaje 8.2.2014 

Silůvky – Brno Komín 6:3; Silůvky – Syrovice 5:7; Silůvky – Bojkovice 10:0 
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TJ Sokol Silůvky reprezentovali: horní řada Slezák Pavel, Dobrovolný David, 
Ptáček Pavel, Sedláček Radek, Kopal Lukáš, prostřední řada Kopal Marek, 
Juráň David, Záděra Pavel, Elsner Ondřej, spodní řada Sedláček Jiří. 
Na fotografii chybí Smetana Martin. 

O budoucnost tohoto sportu v Silůvkách nemusíme mít obavy, neboť i žáci si 
tuto hru zamilovali a hrdě reprezentují TJ Sokol Silůvky.  

V roce 2013 a 2014 se turnajů pravidelně účastní i starší žáci TJ Sokol 
Silůvky. 

Zúčastnili se celkem 5 turnajů, a jejich výkonnost má zlepšující se tendenci. 
Turnajů se účastní družstva z Jevíčka, Vyškova, Bučovic, Brna, Lanžhota a 
Vídně.  

Umístění z jednotlivých turnajů:  

neděle 10.11.2013 (hala míčových sportů) 6. místo (poslední) 

neděle 8.12.2013 (horní tělocvična) 4. místo  

sobota 18.1.2014 (hala míčových sportů) 5. místo 

neděle 23.2.2014 (hala míčových sportů) 3. místo 

neděle 9.3.2014 (hala míčových sportů) 2. místo  

TJ Sokol Silůvky reprezentovali : Prax Roman, Capyk Jan, Mach Marek, 
Sedlák Martin, Kadlec Petr, Thiel Petr a Slaný Daniel. Na fotografii chybí 
Rohovský Tomáš, Burian Petr, Hejtmánek Jakub, Korčák Erik. 

Držte nám palce i do dalších utkání! 

„Nazdar“  

Šárka Záděrová, Jiří Sedláček, Ondřej Elsner 
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 NA TÁBOR SE SOKOLÍKEM! 
 

Stanové tábory oddílu Sokolík mají v obci Silůvky dlouholetou tradici, kterou se 
snažíme udržet v co možná nejméně změněné podobě i v dnešní době. 
Jelikož se jedná o skautský tábor, je situován co nejvíce do přírody, daleko od 
civilizace, bez elektřiny a jiných podobných vymožeností. 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 doufám, 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. 
 

Místo konání tábora 2014: 
Obec Ocmanice u Náměště nad Oslavou v údolí řeky Oslavy  
GPS: 49°13'25.156"N, 16°8'28.910"E 
 
Termín konání tábora 2014: 
Vlčata a Berušky (1.-4.třída) 5.-19.7.2014    Vedoucí: Ali, Márty, Capy, Kamča 
Havrani a Amazonky (5.-9.třída) 5.-19.7.2014    Vedoucí: Mara, Kecka 
 

Případným zájemcům o účast na táboře jakékoli dotazy rád zodpoví: 

Marek Kopal – Mara mara.more@seznam.cz 728 530 693 

 

mailto:mara.more@seznam.cz
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 PRODEJ HOTOVÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA 

  Zájemci o prodej palivového dřeva se mohou hlásit obvyklým způsobem 
(osobně, telefonicky, SMS, emailem) na Obecním úřadě a dřevo bude k vyzvednutí 
v metrových kusech v areálu bývalého JZD. Množství je omezeno na 3 PRM 
(prostorové metry) na rodinný dům a cena je stanovena:  

- u míchaného dřeva (dub,smrk,bor.) na 800 Kč/PM + DPH = 920 Kč/PRM  
- u měkkého dřeva (zejména smrk a bor.) na 600 Kč/PM + DPH = 690 Kč/PRM 
 

 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23.května 2014 od 
14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 24.května 2014 od 8:00 hod. do 
14:00 hod. 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. 

 

 KONTEJNERY I NA ZELEŇ A BIOODPAD 
 
 

 

Před čističkou jsme umístili jeden velký kontejner na zeleň a bioodpad, kam 
můžete odvážet trávu a posekané větve.  
Od května budou po obci rozmístěny také hnědé kontejnery na bioodpad.   
Od května jsme také zajistili častější - týdenní svoz kontejnerů na plasty. 
 

 POPLATKY NA ROK 2014 

Oznamujeme občanům, že poplatky se budou na Obecním úřadě v letošním 
roce vybírat od občanů podle jednotlivých ulic a to následovně: 

V pondělí 19. května v době 10:00 – 19:00 hod.: Anenská, Kopaninky, 
Na Nivách, Pod Lipami, Samota, Úvoz 

Ve středu 21. května v době 10:00 – 19:00 hod.: Nádražní, Na Rybníkách, 
Na Vývozech, Prachatičky, Sokolská, Trávníky 

Poplatky jsou následující: - za likvidaci komunálního odpadu - 550 Kč 
za osobu trvale hlášenou v obci/rok  (550 Kč za rekreační objekt nebo rodinný 
dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok ) 

- za psa - 50 Kč za prvního psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok 

- za napojení vodárny na obecní studnu - 200 Kč/rok 

- za umístění reklamy - 200 Kč/rok 

Připomínáme těm, co ještě neuhradili faktury za vodné a stočné, aby tak co nejdříve učinili! 
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 OBECNÍ ZAMĚSTNANCI 
Obec uzavřela i letos dohodu s úřadem práce na vytvoření pěti pracovních 
míst, u nichž jsou mzdy úřadem práce propláceny. Pracovní místa jsou 
vytvořena a pracovníci pracují v naší “rychlé rotě“. Jejich práce je velmi 
přínosná a je vidět v obci na každém kroku. Obec je pořád perfektně uklizená, 
a veřejná zeleň udržovaná. V letošní zimě beze sněhu obecní zaměstnanci 
také uklízeli a připravovali paseky v obecních lesích, aby mohlo být vysazeno 
14 tisíc malých stromečků  - doubků. 

 

 NOVÉ PŘÍSTŘEŠKY NA NÁDRAŽÍ A ZA HŘIŠTĚM 
  

 

Bezpochyby máme v Silůvkách krásné nádraží. Pomáháme dráze s jeho 
údržbou a čistotou a obecní zaměstnanci se o ně vzorně starají. Protože 
v nádražní budově není a nebude otevřena čekárna a možnost cestujících 
schovat se je omezená jen pod prodlouženou střechou, nechala obec na 
druhém konci nádraží postavit ještě jeden malý přístřešek pro možnost 
schovat se zde před deštěm. 

Za hřištěm Pod Lipami jsme také postavili přístřešek z vybraného obecního 
dřeva, které nachystali o loňských prázdninách brigádníci u obce. Přístřešek 
bude sloužit jako kryté šatny pro sportovce a hasiče při pořádání tradičních 
akcí na hřišti, či jako úkryt před náhlým deštěm nebo sluncem pro návštěvníky 
obecního hřiště a dětského hřiště. Využívat ho bude i škola a školka při výuce 
v přírodě. 

Zdeněk Prax 
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 PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH 

- 19. 04. 2014 - Velikonoční schůzka 

Koná se v sobotu 19. dubna od 13:00 do 16:00 hod. za sokolovnou v Silůvkách. 
Přijďte si vyzkoušet uplést pomlázku či velikonoční rukodělky. Všechny srdečně 
zve vedení skautského oddílu Sokolík Silůvky 

- 25. 04. 2014 – Kolona historických vojenských vozidel u pomníku 

V pátek 25. dubna 2014 v době od 13.30 do 14 hodin se u Památníku obětem 
světových válek, stejně jako minulý rok zastaví k příležitosti uctění památky a 
položení věnců obětem II. světové války příslušníci historických vojenských klubů 
v dobových uniformách, kteří  budou obcí projíždět v koloně historických 
vojenských automobilů. 

- 11. 05. 2014 – Turnaj okresního přeboru ve futsale 

V neděli 11. května od 9:00 hod. pořádá futsalové mužstvo FC Silůvky na hřišti 
Pod Lipami 16. a 17. kolo soutěže okresního přeboru turnajovou formou čtyř 
týmů. 

- 15. 05. 2014 - Besídka ke dni matek 

Na čtvrtek 15. května od 16:00 hod. připravuje Obec Silůvky společně se 
Základní a mateřskou školou Silůvky besídku ke Dni matek, která se uskuteční 
v orlovně. Zveme tímto srdečně všechny maminky a babičky. 

- 17. 05. 2014 - Turistický výlet do Slavonic 

TJ Sokol Silůvky pořádá 17. května turistický výlet do Slavonic. Trasa povede 
z Landštejna přes Stálkov do Slavonic (cca 13 km). Další možnost je jet 
autobusem do Slavonic a zde mít individuální program. Odjezd autobusu 7:30 
hod. Cena 300,-Kč. Závazné přihlášky přijímá Renata Elsnerová, 
Na Rybníkách 210. 

- 24. 05. 2014 - Závody v požární dovednosti 

V sobotu 24. května od 13:00 hod. proběhnou na hřišti Pod Lipami závody 
v požární dovednosti mladých hasičů O pohár starosty Obce Silůvky a O putovní 
pohár starosty SDH Silůvky. Jedná se o soutěž družstev mladších a starších žáků 
a žákyň v požárním útoku a překážkové štafetě. Přijďte podpořit silůvské hasiče a 
závodníky! 

-  1. 06. 2014 - Atletický čtyřboj – den dětí 

V neděli 1. června od 14:00 hod. se uskuteční na hřišti Pod Lipami pro děti všech 
věkových kategorií den dětí a Atletický čtyřboj. Pořádá TJ Sokol, Sokolík, OREL, 
SDH a Obec Silůvky. Na závěr vyhodnocení závodníků a odměny u táboráku. 

- 28. 06. 2014 - Hasičská letní noc za sokolovnou 

Poslední sobotu před prázdninami 28. června pořádá SDH Silůvky Hasičskou 
letní noc za sokolovnou s oblíbenou skupinou z Ořechova Harry Kochr. 

 

Více se můžete vždy aktuálně dozvědět na obecních stránkách: 
www.siluvky.cz 
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Krásné prožití Velikonočních svátků  
a pohodu do jarního období  
Vám všem občanům přeje 

Obecní úřad a zastupitelstvo OBCE SILŮVKY 
 

 

 

 

Obr.: V minulém roce byla silůvskými koledníky vytvořena pomlázka o 
délce 699 cm a tím vytvořen český rekord. 
 

 
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. 06. 2013. 


