 MARTINSKÉ HODY 2014
V sobotu 8. listopadu 2014 pořádal Orel Silůvky tradiční Martinské hody.
Průvod stárků obcí vyšel po dešti ve 14 hodin. Výborně hrála dechová hudba
Ištvánci ze Šardic. Vydařila se i večerní zábava. Skvělí stárci a více než 250
hodových hostů vytvořili neopakovatelnou atmosféru.
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 BESÍDKA KE DNI MATEK
V květnu pořádala obec v orlovně setkání a besídku ke Dni matek. Paní
učitelky připravily s našimi dětmi ze Základní a Mateřské školy Silůvky pro
maminky a babičky krásný program básniček, písniček a pohádek. Radostné a
velmi milé vystoupení malých dětí všechny potěšilo a zahřálo u srdce.

 TURISTICKÝ ZÁJEZD DO SLAVONIC
TJ Sokol Silůvky 17. května uspořádal zájezd do Slavonic v jižních
Čechách. Trasy jsme si mohli vybrat dle náročnosti terénu. Od zříceniny
hradu Landštejn, pěšky přes vypálenou středověkou vesnici Pfaffenschlag a
dále kolem bunkrů tzv. řopíků, vybudovaných na obranu čs. republiky do
městečka, s pěkným podloubím na náměstí, Slavonice - celkem cca 15 km.
Druhá trasa, prohlídka zříceniny Landštejn a autobusem do Slavonic s
libovolným programem. Díky pěknému počasí se zájezd vydařil a odměnou byl
odznak, který jsme hrdě nosili připnutý na hrudi.
Blanka Altmanová
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 HASIČSKÉ ZÁVODY
V sobotu 24. 5. proběhly na hřišti Pod Lipami závody v požární dovednosti
mladých hasičů O pohár starosty Obce Silůvky a O putovní pohár starosty
SDH. Letos se opět závodilo v kombinaci požární útok a štafeta 4x60m, kdy
časy útoku i štafety se vzájemně sčítají. V letošním roce soutěžilo 9 družstev
mladších a 8 družstev starších žáků. Silůvští starší žáci obsadili 1. místo.

 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Atletický čtyřboj pro děti se konal v neděli 1. června u příležitosti
Mezinárodního dne dětí. Zúčastnilo se ho 54 závodníků a spousta fandících
rodičů, prarodičů a přátel. Děti si zaskákaly, zaběhaly a zaházely s velikým
úsilím. Na závěr závodění byl velký závod rodičů a prarodičů, kteří oběhli
kolečko kolem hřiště, při jejich běhu zase fandily děti, a byly to velké nervy. Za
první tři místa v každé kategorii získali závodníci opravdovou medaili a diplom
s drobnými cenami. Všichni účastníci dostali i perníkovou medaili - šikulka.
Nechybělo ani opékání špekáčků a ukázka místních hasičů. Pořadatelé byli:
Obecní úřad, TJ Sokol, SDH, Sokolík a Orel Silůvky.
Blanka Altmanová
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 POHÁDKOVÝ LES
Stalo se již tradicí, že na konci školního roku společně s rodiči organizujeme
Pohádkový les. Letos se tento krásný den uskutečnil ve čtvrtek 12. června.
Pro děti kouzelné odpoledne začalo procházkou, na niž potkaly různé
pohádkové bytosti – Šeherezády, loupežníky, ježibabu, čerta s andělem, Fionu
se Shrekem a piráty. Každá z nich měla pro ně přichystaný nějaký úkol, který
děti zvládly a za odměnu dostaly dobrůtku. Na konci cesty si hledaly poklad.
Poté přišla na řadu slavnostnější část. Mezi děti přišli César s Kleopatrou,
Faraon s Múzou. Předškoláčky přivítali mezi školáky, prvňáky pasovali na
čtenáře a rozloučili se s druháky, kteří naši školičku opustí.
Tuto vydařenou akci jsme ukončili společným opékáním špekáčků, příjemnými
rozhovory a zábavou.
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům za jejich pomoc a nádherně
připravené kostýmy. Skvěle se bavily nejen děti, ale i dospělí!
Mgr. Petra Strádalová - ředitelka školy

 EKO DEN
Ve čtvrtek 19. června uspořádala firma van Gansewinkel pro naše děti a děti
z MŠ Mělčany velmi příjemnou akci pod názvem „EKO DEN“, která se
uskutečnila na hřišti Pod Lipami. Připravili si pro nás stanoviště, kde děti plnily
v rámci družstev úkoly, které se týkaly třídění odpadu. Za svou snahu byli na
závěr všichni soutěžící náležitě odměněni sladkostmi, diplomem a drobnými
dárečky.
Mgr. Petra Strádalová - ředitelka školy
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 DPS SILŮVKY - STAVBA DOKONČENA
V rekordním čase 9. měsíců se nám podařilo vybudovat zcela nový Dům s
pečovatelskou službou s upravitelnými byty. Dům s pečovatelskou službou je
již zkolaudován stavebním úřadem a schválen všemi ostatními úřady k užívání
a splnění svého účelu. Zastupitelstvo obce v září schválilo nájemní smlouvy
pro 5 žadatelů a v prosinci pro další 3 žadatele doporučené sociálním
výborem.
Do DPS se tak postupně stěhují první obyvatelé, kteří zde
nacházejí hezký domov.

V neděli po letních hodech 27. července se uskutečnil za hojné účasti obyvatel
Silůvek a blízkého okolí „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ v novém, právě
dokončeném Domu s pečovatelskou službou v ulici Pod Lipami č.p.284.

5
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 VELKÁ VODA V SILŮVKÁCH 3. SRPNA 2014
V neděli 3. srpna v odpoledních hodinách, po značných přívalových deštích,
postihla Silůvky „Velká voda". V lokalitě nad nádražím napršelo během tří
hodin na obrovskou plochu až 110 mm srážek. Tato voda z lesů a polí přitekla
prudce přes tunýlky pod vlakovou tratí do obce. Dešťová voda nesoucí
s sebou spoustu bahna a nečistot si hledala místo, kudy nejblíž do potoka
Šatava. Potok byl v té době až po břehy plný vody přitékající ze sousedních
Prštic. Včasným zásahem místních hasičů a povelu ke snížení břehu potoka
na mělčanské, jsme zabránili hrozícímu rozlití kulminující vody z potoka přímo
po obci. Největší škody se podařilo odstranit ještě tentýž den za přispění
pomocníků z řad místních občanů a SDH Silůvky. Všem, kdo přiložili ruku
k dílu, patří veliké poděkování.
Ostatní následky pak uklízeli obecní zaměstnanci a brigádníci ještě celý srpen.
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 PIVNÍ MIKROFESTIVAL
Proběhl v sobotu 23. srpna od 14:00 hod. za sokolovnou v Silůvkách. I přes
nepříznivé počasí přišlo ochutnat poctivá piva z malých a domácích pivovarů
téměř 200 návštěvníků. Pořádal TJ Sokol Silůvky.

 VÁCLAVSKÁ VYCHÁZKA
Na státní svátek v Den české státnosti 28. září proběhla pod patronací
TJ Sokol Silůvky Václavská vycházka z Radostic do Tetčic.
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 TŘÍDĚNÍ HLINÍKOVÉHO ODPADU
„HLINÍK SE NEODSTĚHOVAL DO HUMPOLCE...“
...hliníkový odpad můžete, jako tříděný odpad, nově odevzdávat do popelnice
před vchodem do zahrady kostela evangelického sboru v ulici Pod Lípami.


Vizionářský výrok málem největšího Čecha Járy Cimermana praví:
„budoucnost patří aluminiu“.

Hliník je skvělý kov: nerezaví, má výbornou elektrickou a tepelnou vodivost, je
lehký, dá se dobře tvarovat, třeba do tenké obalové folie nebo tvaru letadla :)
Hliník se vyrábí z rudy bauxitu, ten se ale u nás netěží, musí se dovážet. Jeho
výroba je velmi energeticky náročná.


Ekologové zase říkají, že hliníku je lépe se vyvarovat. Ne vždy se nám to
ale povede, protože se často používá jako obalový materiál.

Na smetištích se hliník nerozloží. Ale dobře se recykluje. Recyklace
hliníkového odpadu ušetří až 95% energie oproti výrobě hliníku z bauxitu.


Jak se pozná hliník?

- nereaguje na magnet
- dá se zmačkat, roztrhnout


Co do tříděného hliníku nepatří?

- lesklé fólie, ve kterých je hliník spojený s papírem nebo plastem (obaly od
žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, másla,
arašídů, CD, DVD...)


Co do tříděného odpadu patří?



umyté nebo vypláchnuté:

- plechovky od piva, limonád, energy drinků
- plechovky od deodorantů, holicích pěn (pánských i dámských)
- svrchní ALU fólie od jogurtů, pomazánek, sýrů, apod.
- alobal (např. hliníkové fólie od čokolád, fidorek...)
- šroubovací ALU víčka od nápojů, olejů...(ne korunkové)
- vaničky od paštik
- víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“
- hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice)
- konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole....
- plechy a ostatní hliníkové součástky
- letadla
8
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Nejlépe je, se hliníkovým obalům vyhnout a dát přednost výrobkům v
ekologičtějších obalech. Pokud však přece jen nějaký hliníkový odpad
vyprodukujete, dejte ho do naší „evangelické“ popelnice. Pomůžete tak
životnímu prostředí, které my máme dokonce za Boží stvoření.
Časem vám dáme vědět, jakou zkušenost jsme udělali se sběrem této
suroviny. Pokud za hliník stržíme ve sběrně nějaké peníze, budou použity na
náš kostel.

Martina Kadlecová, farářka

...na fotkách je zachyceno umístění nádoby na hliníkový odpad u sloupu před
vchodem do zahrady kostela evangelického sboru v ulici Pod Lípami.
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 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 1. září jsme společně zahájili nový školní rok. Děti z mateřské školky
ráno vítaly s úsměvem paní učitelky a musíme všechny nové drobečky moc
pochválit, protože slziček bylo velmi málo. Během chvíle se zapojili mezi
ostatní kamarády a začali si hrát. Ve škole jsme společně s panen starostou
přivítali nejen našich osm druháků, ale i pět prvňáčků, kteří přišli v doprovodu
svých rodičů a prarodičů. Slavnostní atmosféru celého dne jsme zakončili
divadelním představením plným písniček. Všem dětem přejeme, aby se jim
tento školní rok vydařil, nebyly moc nemocní a hodně nového se u nás naučily.
Společnými silami uděláme všechno proto, aby se u nás cítily příjemně a
dobře se bavily na spoustě krásných akcí, které pro ně máme přichystány.
Mgr. Petra Strádalová - ředitelka školy

 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE SILŮVKY
Volby do zastupitelstva obce
Silůvky se konaly 10. a 11.
října 2014. Ve voličských
seznamech bylo zapsáno 636
voličů. Voleb se zúčastnilo 473
občanů.
Voličská
účast
v Silůvkách byla velmi vysoká
74,37 %.
Více informací najdete také na www.volby.cz
10

Informační list obce Silůvky, č. 2 (78) – léto a podzim 2014
KOMPETNÍ VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE SILŮVKY
Počet volených

Počet

členů

volebních

zastupitelstva

obvodů

7

Okrsky

celkem

zpr.

1

1

1

Kandidátní listina

číslo

název

v%

v%

Vydané

seznamu

obálky

100,00

Platné Hlasy

abs.

Voliči v

636

základ dle

kandidátů

účast v

počtu kandid.

Odevzdané

Platné

obálky

hlasy

%

473

Přepočtený

Počet

Volební

74,37

473

3 139

Přepočtené %

Počet

Podíly

platných hlasů

mandátů

hlasů

1

PRO SILŮVKY ŽIJEME

1 872

59,64

7

3 139,00

59,63

4

X

2

Sdružení pro Silůvky

1 267

40,36

7

3 139,00

40,36

3

X

Kandidátní listina č.1 PRO SILŮVKY ŽIJEME Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 293,7
Kandidát

Počet hlasů

Pořadí
zvolení/

poř.číslo

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

náhradníka

Kandidát získal

Vypočtené

mandát

Podíly hlasů

1

Prax Zdeněk

346

18,48

1

ANO

1 872,00

3

Rybníček Jan

300

16,02

2

ANO

936,00

2

Dobrovodská Milena

284

15,17

3

ANO

624,00

4

Kříž Jiří

231

12,33

4

ANO

468,00

5

Dobrovodský Pavel

260

13,88

1

NE

374,40

6

Dolák Libor

231

12,33

2

NE

312,00

7

Záděra Luděk

220

11,75

3

NE

267,42

Kandidátní listina: č.2 Sdružení pro Silůvky
Kandidát

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 199,1
Počet hlasů

Pořadí
zvolení/

poř.číslo

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

náhradníka

Kandidát
získal mandát

Vypočtené
Podíly hlasů

1

Bezchleba Rudolf Ing.

236

18,62

1

ANO

1 267,00

2

Sedláček Jiří

199

15,70

2

ANO

633,50

3

Capyk Petr

163

12,86

3

ANO

422,33

4

Vyskočil Pavel Ing.

185

14,60

1

NE

316,75

5

Heikenwälderová Jitka RNDr. Ph.D.

186

14,68

2

NE

253,40

6

Kačírek Václav

149

11,76

3

NE

211,16

7

Badinová Lada

149

11,76

4

NE

181,00

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce v Silůvkách se konalo ve středu 05.11.2014
v zasedací místnosti v 1. patře obecního úřadu. Starostou obce byl zvolen do čtvrtého volebního
období Zdeněk PRAX. Zastupitelstvo stanovilo, že obec Silůvky bude mít pro volební období 20142018 dva místostarosty. Místostarostové obce byli zvoleni Jan Rybníček a Ing. Rudolf Bezchleba.
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 TRADIČNÍ ANENSKÉ HODY A STAVĚNÍ MÁJE - LÉTO 2014

V sobotu 26.července v sokolovně
pořádal TJ Sokol Silůvky Anenské
hody. Od 14:00 hod. procházel
obcí průvod krojovaných stárků,
který byl před večeří zakončen
tancováním
pod
májou.
Následnou večerní zábavu a celé
vydařené hody provázela a
k poslechu i tanci hrála dechová
hudba Šardičanka. Mája se
tradičně v Silůvkách stavěla ručně v pátek odpoledne před hodami. Hodová
mše se konala u kaple sv. Anny - patronky obce v neděli.

 OBECNÍ SKLEPY

Opravené obecní sklepy na ulici Sokolské – kromě užitečné funkce pro uskladnění
brambor do školní jídelny je zde možnost spokojeně odpočinout a posedět na lavičce.
Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce.
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, PSČ 664 46
tel.: 547 225 127, E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz
Příspěvky, náměty a nápady pro příští číslo lze adresovat na OÚ do 15. 03. 2015.
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