 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE

UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014

Ve čtvrtek 23.dubna 2015 obdržel starosta obce Zdeněk Prax a projektantka
stavby DPSky Ing. arch. Klára Trnková v rámci stavebního veletrhu IBF v
BRNĚ na výstavišti ocenění za 2.místo na návrh odborné soutěžní poroty v
soutěži STAVBA ROKU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014 v kategorii
Bytové výstavby. V internetovém hlasování široké veřejnosti na webu
www.stavbajmk.cz se také stavba DPS SILŮVKY velice líbila a umístila se v
soutěži STAVBA ROKU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014 na skvělém 2.
místě v celkovém pořadí všech 33 staveb. Děkujeme všem za podporu.
Ocenění odborné poroty i veřejnosti si velice vážíme.

Informační list obce Silůvky, č. 2 (81) – květen 2015

 70. VÝROČÍ OD UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Letos si připomínáme výročí 70. let od konce II. světové války a proto se v
pátek 24. dubna 2015 u Památníku obětem světových válek zastavili k uctění
památky a položení věnců obětem II. světové války příslušníci historických
klubů v dobových uniformách, kteří obcí projížděli v koloně historických
automobilů směrem na Ořechov.
Po pietním aktu u pomníku následovalo v zasedací místnosti v 1.patře
obecního úřadu v Silůvkách otevření výstavy dobových válečných unikátů,
předmětů a militarií. Výstavu připravili sběratelé a majitelé předmětů a militarií
pan Petr Bělohrad ze Silůvek a dalšími exponáty přispěl Radek Badin z Prštic
a někteří členové Klubu vojenské historie. Výstavu navštívil v sobotu i známý
vojenský historik Vlastimil Schildberger, který napsal do návštěvní knihy :
„Velmi pěkná výstava, odborná a na vysoké úrovni.“
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 VÝSTAVA VÁLEČNÝCH PŘEDMĚTŮ A MILITÁRIÍ
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 POZVÁNKA NA ŽERTOVNÉ VYSTOUPENÍ AMATÉRSKÉHO
DIVADELNÍHO SPOLKU „ KRAKONOŠSKÉ POHÁDKY PO
SILŮVSKU“ V SOBOTU DNE 9.5.2015 V SOKOLOVNĚ
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 POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE
ŠKOLA V SILŮVKÁCH
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 POZVÁNKA NA BESÍDKU KE DNI MATEK V SILŮVKÁCH V
ORLOVNĚ VE ČTVRTEK 14.5.2015 OD 16.HODIN
Základní škola a Mateřská školka Silůvky společně s obecním úřadem a obcí
Silůvky pořádají ve čtvrtek 14. Května 2015 besídku ke Dni matek, která se
uskuteční v ORLOVNĚ v Silůvkách. Začátek je v 16.00 hod. Přijďte shlédnout
bohatý program a radostná vystoupení dětí určená právě pro Vás. Drobné
občerstvení bude zajištěno.

Tímto bychom chtěli srdečně pozvat všechny maminky a babičky.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Besídka ke Dni matek 14.5.2015

Společná píseň pro maminku - ZŠ + MŠ
Májová pohádka – MŠ – Monika Vorlová + Michaela Koláčková
Jaro ve škole – ZŠ – Mgr. Michaela Nováčková
Melody Friends – taneční vystoupení – Mgr. Petra Strádalová
ZŠ Neslovice
5. Taneční kroužek - ZŠ a MŠ Silůvky – Michaela Koláčková
6. Mini koncert dětí – M. Chalupa – klavír
M. a Š. Neužilovy – flétny
E. Škorpíková – zpěv
F. Minařík – klavír
7. Fandíme fotbalu – MŠ - Monika Vorlová + Michaela Koláčková
8. Crazy Six – taneční vystoupení – Mgr. Petra Strádalová
ZŠ Neslovice
9. Mrazík – ZŠ – Mgr. Petra Strádalová
10. Mamince k svátku – MŠ – Monika Vorlová + Michaela Koláčková
6
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 ČOV – KRAJSKÝ ODVOLACÍ SOUD POTVRDIL ROZSUDEK
A ŽALOVANÁ OBEC PRŠTICE JE POVINNA OBCI SILŮVKY
ZAPLATIT ZA REKONSTRUKCI SPOLEČNÉ ČISTIČKY
ODPADNÍCH VOD DO 30 DNŮ OD DORUČENÍ ROZSUDKU
Krajský odvolací soud v Brně konečně ve středu 29.4.2015 potvrdil rozsudek
Okresního soudu Brno-venkov ze září 2013 a rozhodl o tom, že obec Prštice,
jako spoluvlastník staveb ČOV(bez pozemků) je povinna zaplatit svůj podíl
obci Silůvky za rekonstrukci ČOV. Proti rozsudku se již nelze odvolat s
odkladným účinkem pro zaplacení! Sousední obec Prštice tak musí Silůvkám
zaplatit již dříve vynaložené prostředky včetně nákladů soudního řízení a
úroků v řádech milionů korun do 30 dnů od doručení rozsudku oběma stranám
sporu. Po 4 letech od kolaudace, kdy opravená ČOV funguje naprosto
perfektně a čistí odpadní vody z obou obcí dostaneme konečně zaplacenou
první část toho, co nám po právu od počátku náleží.
Zdeněk Prax – starosta obce

 PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE
Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou další číslo silůvského
zpravodaje. Snažíme se, aby obsah byl zajímavý. Proto oslovujeme zástupce
místních organizací a spolků, aby posílali příspěvky o své činnosti a
informovali, jaké akce chystají. Na obsahu se ale můžete podílet i vy občané.
Pokud máte něco zajímavého, nebo nápad, co třeba ve zpravodaji chybí,
můžete zaslat vždy do uzávěrky příslušného čísla.
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 CHYSTANÉ AKCE
- 9.5.2015 - Žertovné představení amatérského silůvského divadelního
spolku „Krakonošské pohádky po Silůvsku“ v sokolovně od 16.00.hod.
- 14.5.2015 - Besídka ke Dni matek v ORLOVNĚ od 16:00 hod.
- 21.5.2015.- Zápis do MŠ pro šk.r. 2015/16 (více na www.zsamssiluvky.cz)
- 23.5.2015.- Hasičské závody o pohár starosty obce a starosty SDH
- 30.5.2015 - Pochod Náměšť – Čučice odjezd v 6:20 www.sokolik.siluvky
- 31.5.2015 - Atletický čtyřboj a den dětí od 14 hodin na hřišti Pod Lipami
- 11.6.2015 - Pohádkový les + Představení publikace Škola v Silůvkách
- 13.6.2015 - Zájezd do Beskyd (pořádá TJ Sokol)
- 4. a 5. 7. 2015 - Ochot. divadlo na Hlíně. pohádka Zdeňka Svěráka Tři bratři.
- 25. 7. 2015 - tradiční Anenské hody pořádá Sokol Silůvky Hraje Zlaťulka.
-26. 7. 2015 - zvonice sv. Anny bude sloužena hodová mše svatá.
-22. 8. 2015 - Pivní mikrofestival – II. ročník-pořádá TJ Sokol Silůvky
Více se můžete vždy aktuálně dozvědět na obecních stránkách: www.siluvky.cz

 HURÁ, HURÁ HOUPAČKA JE ZPĚT
Myslím, že nejen děti budou mít radost, protože oblíbená houpačka hnízdo,
kterou nám ukradli v zimě je zpět na dětském hřišti Pod Lipami

Krásné a provoněné jarní dny, spoustu pozitivních zpráv a
událostí Vám přeje obec a zastupitelstvo obce Silůvky
Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce.
Obec a Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, 664 46 ,Silůvky, www.siluvky.cz
tel.: 547 225 127,724 174 352 E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz
Příspěvky, náměty a nápady pro příští číslo lze přinést na OÚ osobně nebo zaslat na e-mail:
rybnicek@siluvky.cz do 12. 6. 2015.
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