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 VÁCLAVSKÁ VYCHÁZKA

V pondělí 28.9.2015 na svátek sv.Václava uspořádal TJ Sokol Silůvky, tradiční
Václavskou vycházku. Start byl Pod Lípami v 9 hod. ráno u sokolské lípy s
přivítáním starosty sokola br. Ladislava Stehlíka, a zároveň i výkladem
starostou obce br. Zdeňkem Praxem o cestě, která vedla po stopách našich
rodičů a prarodičů pěšky do měšťanky do Dolních Kounic. Šli jsme přes kapli
sv.Antonína, směrem k nynější základní škole v D.Kounicích, která letos slaví
105let (jako naše TJ sokola). U školy nám Zd. Prax přečetl něco málo o
její historii. Dále následovala libovolná prohlídka města a občerstvení. Ve
13:30hod jsme vyšli po silnici na Karlov, k statku ( bývalému zájezdnímu
hostinci) rodiny Ondrůjových, kde bylo malé občerstvení na louce a také
cvičení s názvem „Po dlouhém nočním pochodu“, pod vedením br.Vlastikem
Praxem. Cesta domů vedla přes staleté borovice na Karlově, kde bylo
společné foto a přes Babí horu domů. V místní hospůdce Orelský
klub, někteří účastníci zakončili Václavskou vycházku. Sluníčko nám svítilo na
cestu a pofukoval větřík. Václavská vycházka měla letos největší účast 57 lidí,
celková vzdálenost 14,57km, max.výška 344m, min.výška 196m. Sokol
Silůvky děkuje všem, kteří se zúčastnili a přispěli výkladem o historii cesty.
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Václavská vycházka - cvičení na Karlově

foto u Měšťanské školy v Dolních Kounicích

 ZÁJEZD NA LYSOU HORU
13 června 2015 uspořádal TJ Sokol Silůvky zájezd na Lysou horu 1323 m.n.m.
Trasa A- byla z Malenovic (448m.n.m.) přes rozcestník Hradová, kolem
mohyly Ivančena, která byla postavena na památku pěti skautů,kteří byli
popraveni za účast v protinacistickém odboji 24.4.1945 v polském Těšíně na
židovském hřbitově. Zde položili kámen br. J. Elsner z Mazouchu ze
Silůvek, Fr. Jakš ze Silůvské salaše a Filip Jakš z Prštic. Výškový bod Lysé
hory je 1323m.n.m. Stoupání 875m, celkem 7.8 km a zvládli jsme to cca za 3
hod, 45 min.Viditelnost byla výborná a na Lysé hoře bylo 27°C. Sestup dolů
byl dlouhý 8.5 km, klesání 666 m. směr Visalaje.
Trasa B - autobusem do Frenštátu p.Radhoštěm, odtud lanovkou na Pustevny,
pěšky na Radegast, kde byla výstava dřevařského symfonia (dřevěné
vyřezávané sochy) a pak autobusem do Visalají, kde jsme společně nastoupili
do autobusu a odjeli domů.Tak jsme za slunného počasí zdolali Lysou horu a
překonali sami sebe.
Blanka Altmanová
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 ROZHOVOR SE STAROSTOU SOKOLA
Mezi nejvýznamnější a nejaktivnější organizace v obci patří TJ Sokol. Proto
jsme starostovi Sokola Silůvky V. Stehlíkovi položili několik otázek.
Jak dlouho jsi starostou Sokola Silůvky ?
Starostou Sokola Silůvky jsem od roku 2013, kdy jsem byl valnou hromadou
složenou z členů TJ zvolen. Pravdou je, že jsem byl jediným kandidátem na
starostu Sokola. O tuto nevděčnou funkci se členové moc neperou.
Kdo byli tvoji předchůdci ?
Přede mnou byly ve funkci starosty Sokola Jiří Sedláček, František Jakš, Petr
Matuška, Rostislav Hrdlička. Prvním dvěma jmenovaným jsem dělal
místostarostu. Na další si již z hlavy nevzpomenu, ale jsou uvedeni v knize
100 let Sokola Silůvky. Mimochodem, pár posledních kusů máme ještě
uložených v sokolovně, takže kdyby měl někdo zájem může se ozvat.
Co vše může Sokol v současnosti nabídnout?
Sokol je tělocvičná organizace, která má více jak 150 ti letou tradici v naší
společnosti. Sokol Silůvky byl založen v roce 1910, a tak letos oslavil 105 let
v naší obci. Činnost Sokola není jen na poli sportovním, ale i kulturním a
společenském. Během roku pořádáme nebo spolupořádáme akce pro členy i
pro širokou veřejnost. Ze společenských akcí to byl ples, maškarní ostatky,
dětské maškarní odpoledne, tradiční hody, pivní mikrofestival, mikulášskou
besídku, adventní koncert. Ze sportovních akcí to je Zimní stopou kolem
Silůvek, lyžařský zájezd, turistický zájezd za krásami ČR, Václavská vycházka
do okolí Silůvek. Hlavní činností Sokola je cvičení. Chodí cvičit žáci, žákyně,
muži, ženy všech věkových kategorií. Nejvíce navštěvované cvičení je
relaxační cvičení pod vedením bratra Vl. Praxe.
Dalším oblíbeným sportem se stal florbal. Letos se podařilo starším žákům
Sokola Silůvky postoupit v Sokolských přeborech až do Prahy, kde se
zúčastnily přeboru ČOS a skončily na 3 místě. Rozpis cvičení na cvičební rok
bývá vyvěšen na internetových obecních stránkách i v obecním zpravodaji a
nástěnce Sokola.
Co se podařilo, jaké jsou plány do budoucna?
Daří se udržovat chod Sokola a sokolovny v provozuschopném stavu. Je to
díky značné obětavosti funkcionářů Sokola a některých podporovatelů a
sponzorů. Dědictví věku je však nesmazatelné. Sokolovna coby náš největší
majetek (postavená v roce 1924) vyžaduje další náročné údržbové práce a
rekonstrukce. Ústředí Sokola ČOS se zbavilo starostí o majetky, a ponechalo
vše na bedrech tělocvičných jednot. Pro tyto nevýdělečné subjekty jsou to
starosti neřešitelné. Pouze výpomoc obce, sponzorů, popřípadě účast
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v dotačních programech JMK jsou řešením na opravu nebo rekonstrukci
sokolovny. Za posledních 10 let se podařilo opravit sociální zařízení, přistavět
sprchy, vyměnit okna na sokolovně do ulice, zrekonstruovat šatnu a vstupní
vestibul, opravit střechu nad přístavbou. Letos máme v plánu vyměnit okapy
na sokolovně a to s přispěním dotačního programu Jihomoravského kraje na
údržbu nemovitého majetku, do kterého jsme se přihlásili a byli jsme vybráni.
Další náročné opravy a rekonstrukce nás čekají. Hlavně se to týká topení.
Letos jsme nachystali projekt na rekonstrukci topení v sokolovně, které už
začíná dosluhovat.
Chceme v naší sokolovně udržet pravidelné cvičení, tradiční akce a sál
sokolovny pronajímat na kulturní a sportovní činnost.
Pokud chcete aktivně využít svůj volný čas přijďte mezi nás.
Stehlík Vladimír - starosta Sokola Silůvky
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 SOKOLSKÉ BRNO
Sokolské Brno 2015 se konalo 5. 6. – 7. 6. 2015 na Kounicově ulici na
stadionu sokola Brno 1.Cvičí se v období mezi sokolskými slety. Sokolský slet
se koná jednou za 6 let a Sokolské Brno, tři roky po a před sletem. V letošním
roce projevilo zájem o účast na celorepublikové akci více než tři a půl tisíce
členů.I z našeho TJ Sokola Silůvky se zúčastnili 7.6.2015 dva členové
František Jakš a Petr Matuška nácviku skladby Sportuj s námi.Skladba byla
velice náročná na přesné přechody a precizní propínání rukou.Skladeb bylo
čtrnáct, kde cvičily a potily se v horkém dnu jak děti tak i dospělí.Sokolské
Brno 2015 se vydařilo jak cvičencům tak i choreografií a pestrými cvičebními
úbory.DVD ze Sokolského Brna 2015 si můžete zakoupit u p. Rybníčka,který
to vše natočil.
Blanka Altmanová

 PIVNÍ MIKROFESTIVAL
Za pěkného slunečního dne uspořádal TJ Sokol Silůvky 22.8.2015 Pivní
mikrofestival.Za sokolovnou se čepovalo 25 druhů piva,z malých i větších
pivovarů za doprovodu hudební hard country kapely Nešvilský krůžek. Pivní
lístek:Beskydský ležák, Harach, Richard,Františka, Mazák ,Hauskrecht
Špilberk atd. přilákalo spousty návštěvníků z celého okolí. Jídelní lístek byl
také bohatý a neměl chybu.Tak uvidíme jaké pivo nás překvapí příští rok.
Altmanová Blanka
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 DOPIS OD PANÍ ČERVINKOVÉ
Děkujeme paní Marii Červinkové za dopis, kterým reagovala na vyjití
publikace zachycující historii školy v Silůvkách.
Držím v rukou krásnou
publikaci, vydanou k výročí
školy v Silůvkách. A protože i
já jsem do této školy chodila,
hlavou mi táhnou vzpomínky
na dobu, kdy jsem usedla do
lavice první třídy.
Nebylo mi ještě 6 roků,
bázlivá, rozechvělá a plná
strachu jsem se dívala na pana
řídícího učitele Musila, který
nás s úsměvem vítal.
Byli jsme generace, která
žila
v době,
kdy
nebyla
televize, rádio měl málo kdo,
nechodili jsme do Mateřské
školy a maminky na nás
neměly čas. Úkol učitele
vyžadoval plné nasazení práce
s těmito dětmi.
Pan řídící Musil byl tím
pravým učitelem na svém
místě. Když jsme si odnášeli
na konci roku vysvědčení,
většina z třinácti děvčat a
jednoho chlapce měla samé Školní zpráva Marie Červinkové (roz. Svačinové),
jedničky a jako dárek jsme žákyně 2. ročníku Trojtřídní smíšené obecné školy
obdrželi
známý
obrázek v Silůvkách, 26. 6. 1937.
prezidenta
Masaryka
s děvčátkem v kroji.
V dalších ročnících nás učily paní učitelky Havránková a Obůrková. Byly to
milé, laskavé ženy, které plně rozuměly osmi a devítiletým dětem.
V pátém ročníku nás převzal pan učitel Vladimír Bílý. Tento vážný a přísný
pán byl přísný i na nás žáky. Velmi dbal na úpravu našich písemných prací.
Často s námi chodil do přírody, kde nás učil znát rostliny, květiny, lesní a
ovocné stromy a zemědělské plodiny.
Ve třídě jsme byli spolu s hochy. Nepamatuji si, že by se někdy řešily
kázeňské problémy. Hoši pomáhali paní školnici Tomancové štípat dříví, nosit
otop do tříd a vodu ze studny od Kasalových.
Nikdy na pobyt v Obecné škole v Silůvkách nezapomenu.
Marie Červinková
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 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE ŠKOLE
Každoročně v rámci prázdnin provádíme ve škole a školce drobné úpravy a
opravy. V letošním létě jsme
díky přispění OÚ mohli nechat
spravit podlahu ve třídě MŠ a vyměnili jsme již nevyhovující koberec za nový a
pod stolečky jsme nechali položit vinyl. Z výsledku jsme spokojeni nejen my,
ale
i
děti.
Další nutnou opravou byla celková rekonstrukce malého sklípku, kterou skvěle
realizoval
pan
Radek
Kolbert
a
tímto
mu
děkujeme.
Pro příjemný vstup do naší školičky jsme natřeli všechny dveře v přízemí a
ozdobili
je.
Největším zásahem byla demolice přístavby ve dvoře školy, kterou během pěti
dní provedl p. starosta s mladými brigádníky. Na tomto místě by měla v blízké
budoucnosti vyrůst nová budova, kde bude místnost pro školní družinu,
zázemí
pro
venkovní
hračky
a
sociální
zařízení
pro
děti.
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 TÁBORÁK K UKONČENÍ PRÁZDNIN
V pátek 28 .8. 2015 uspořádali velmi příjemnou akci OÚ a ZŠ a MŠ Silůvky.
Navečer se sešli rodiny s dětmi na hřišti Pod Lipami, kde pro ně bylo
připraveno ohniště, na kterém si opekli špekáčky a další dobroty. Bylo velmi
příjemné se takto po dvou měsících sejít, vidět se a neformálně si popovídat.
Díky p. Škorpíkovi, Matuškovi, Hronovi a dalším si dospělí, ale i děti mohli
zazpívat za doprovodu kytar a basy. Celý večer byl velmi příjemný a to hlavně
díky několika lidem, kteří byli ochotní tuto akci zorganizovat - děkujeme!

 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V úterý 1. září 2015 jsme přivítali v naší třídě šest prvňáčků, které doprovodili
jejich rodiče i prarodiče. Společně s nimi v lavicích po prázdninách usedlo i pět
druháčků.
Na nové žáčky čekaly na lavicích dárkové balíčky v podobě
výtvarných potřeb, učebnice a sešity, které si uložili do svých krásných
aktovek. Nechyběla ani malá sladkost.
Do třídy mateřské školy přišlo sedm nových dětí, které mezi sebe přijalo 21 již
ostřílených školkáčků.
Se všemi dětmi, žáčky, rodiči, prarodiči i zaměstnankyněmi školy se přišel
pozdravit
i
pan
starosta Z. Prax, který
jim
popřál
hodně
úspěchů
a
štěstí.
Další
návštěvou
v tento slavnostní den
byl
pan kouzelník,
který
pobavil děti
svým vystoupením ve
třídě mateřské škole.
Všem dětem a žákům
přejeme
pohodové
školní
dny
plné
nových
zážitků
a
zkušeností.
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 PODZIMNÍ CESTIČKA SE SVĚTÝLKEM
Ve středu 4. listopadu se děti a žáci naší školičky společně s rodiči prošli
krásným světelkujícím průvodem od školy na hřiště Pod Lipami. Tam na ně
čekala strašidelná světelná cestička se čtyřmi zastaveními, na nichž děti plnily
rozličné úkoly. Za svou nebojácnost a statečnost byly na závěr odměněny
balíčkem dobrůtek. S realizací této krásné a studené akce nám opět skvěle
pomohli místní skauti pod vedením p. Elsnera.

 VENČENÍ PSŮ
Vážení spoluobčané, pejskaři. Na psí hromádky máte koše, které doufám
používáte. Psi ale i značkují a není jedno kde. U DPS je vysazená okrasná
zeleň, aby i okolí bylo pěkné. Radost nám kazí to, že pejsci na tyto keříky močí
a ty pak v důsledku toho usychají. Taky určitě nepotěšíte majitele
předzahrádek, kteří o ně pečují a vy tam necháte svého psa vymočit. Údržba
stojí námahu i peníze. Mějte proto úctu k práci druhých a neničte ji.
Přemýšlejte proto o tom, kam svého psa pustíte a kam ne. Záleží vždy na
majiteli psa co mu dovolí. Můžete jít kousek za obec a tam se může váš pes i
proběhnout.
Obyvatelé DPS

9

Informační list obce Silůvky, č. 4 (83) – podzim 2015

 UPOZORNĚNÍ ÚŘADU PRÁCE ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za
nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat
žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo
řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů,
je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a
vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která
odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm).
Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat
svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po
1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost.
Stačí,

aby

a podepsali

pouze
příslušný

doložili

fotografii

formulář,

který

dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé
průkazů

mimořádných

výhod

(kartonové

průkazy, které vydávaly obecní úřady do
konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP,
které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné
do 31. 12. 2013, musí před samotnou
výměnou podat „Žádost o přechod nároku na
průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR
průkaz v nové podobě vydat.
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 SILŮVSKÉ NÁDRAŽÍ USPĚLO V SOUTĚŽI
„O NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁDRAŽÍ V ČR 2015“
OCENĚNÍ SE PŘEDÁVALY V SENÁTU ČR
Nádraží Silůvky postoupilo mezi deset finalistů soutěže o Nejkrásnější
nádraží v ČR 2015. Zástupci obce se zúčastnili dne 11. 11. 2015 slavnostního
vyhlášení v Senátu České republiky v Praze. Na prvním místě ve veřejném
hlasování se oprávněně umístilo nádraží Nový Jičín město. Druhé místo
obsadilo Jablonné v Podještědí. Uznání a ceny si pak zasloužili všichni
finalisté a Silůvky dostaly Zvláštní ocenění za cennou spolupráci obce a
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na citlivé rekonstrukci budovy
nádraží a odpovědné péči o budovu a její okolí.

 V SOUDNÍCH SPORECH OHLEDNĚ DLUHŮ SOUSEDNÍCH
PRŠTIC ZA REKONSTRUKCI ČOV OKRESNÍ SOUD OPĚT
DAL SILŮVKÁM ZA PRAVDU A NAŘÍDIL ÚHRADU ÚROKŮ
Z PRODLENÍ A ÚHRADU NÁKLADŮ ŘÍZENÍ
Další rozsudek Okresního soudu Brno-venkov Jménem republiky zní : Obec
Prštice je povinna zaplatit Obci Silůvky úroky z prodlení za 5 let a náklady
řízení v plné výši do 30 dnů ! Dle rozhodnutí soudu Prštice již Silůvkám musely
zaplatit část žalované jistiny ve výši 1 385 553.20,-Kč. Úroky z prodlení činí k
zaplacení částku 527 483.44,- Kč a náklady řízení zatím činí 436 878.60,Kč. Jak celou dobu trvání naší zákonné obrany říkáme: spor je zbytečný a pro
Prštice velmi drahý. Více informací včetně plných znění rozsudků Okresního i
Krajského soudu naleznete na webových stránkách obce www.siluvky.cz
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 LINDA ZÁDĚROVÁ REPREZENTOVALA V ČÍNĚ
Mladá brněnská stolní tenistka 12 letá Linda Záděrová ze Silůvek hájící barvy
Moravské Slávie se vydala do daleké Číny v Shanghaii na tréninkový kemp
ITTF Word Hopes & Challenge. Kempu se zůčastnilo 32 vybraných hráčů ( 16
chlapců + 16 dívek ) z celého světa ( 25 zemí ).
Celý týden mladí hráči trénovali ve dvouhodinových a třífázových tréninzích
pod vedením zkušených čínských a světových trenérů a sparingů. Kemp
zpestřili svou účastí 3 mistři světa Zhang Yining,Werner Schlager a Wang
Liqin. Na závěrečném turnaji Linda obsadila 6. místo.
Linda se ve světové konkurenci určitě neztratila a konečné šesté místo je
určitě úspěchem. Velkým příslibem je určitě herní styl Lindy, který pozitivně
hodnotilo hodně přítomných trenérů. Její zranění z posledních měsíců je
minulostí a celou zátěž zvládla bez problémů.
„ Čína , město Shanghai byl pro mě nezapomenutelný zážitek “ dodává Linda.

Vzácná fotografie na památku - Linda Záděrová a Wang Liqin - trojnásobný
mistr světa
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 JSDH OBCE BUDE MIT NOVÉ HASIČSKÉ AUTO
Díky podpoře a dotaci ve výši 500 000,- Kč od hejtmana, rady a zastupitelstva
Jihomoravského kraje
jsme mohli
zakoupit tolik potřebné Nové hasičské
auto pro obecní Jednotku Sboru
Dobrovolných Hasičů - JSDH obce
SILŮVKY. Obec se na nákupu a
přestavbě vozidla podílela také svým
dílem 318 333,-Kč. Tak ať nám dlouho v
obci slouží a přejme si pouze výjezdy
tréninkové, cvičné, nebo slavnostní.
Obrázek nahoře: Auto po
zakoupení, ještě v bílé
barvě
Obrázek vpravo: Auto po
přestříkání a úpravách
Klíče od nového hasičského
auta budou veliteli a členům
JSDH slavnostně předány
starostou obce v sobotu 14.11.2015 ve 14.00 hodin před DPSkou během
průvodu stárků na Martinských hodech.
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 VÁNOČNÍ JARMARK S ROZSVĚCOVÁNÍM STROMU
PŘEDSTEVENÍ NOVÉHO KALENDÁŘE PRO ROK 2016
Na sobotu 28. listopadu 2015 připravujeme vánoční jarmark s rozsvícením
vánočního stromu. Od 13 hodin v prostranství na návsi pod party stanem před
čekárnou představí své výrobky převážně místní občané. (např. dárkové
krabičky, paličkování, korálky) Uvnitř bude hospůdka Orelský klub nabízet
zabijačkové speciality jako třeba tlačenku, zabijačkovou polévku, ovar nebo
guláš. Nebude chybět svařené víno SILŮVČÁČEK či grog. Vyvrcholením bude
v 17 hodin vystoupení dětí z naší školy a rozsvícení vánočního stromu.
Poté bude následovat představení
nového kalendáře pro rok 2016
panem Radkem Neužilem.
Pokud máte rádi staré pohlednice a
další doprovodný materiál (otisky
razítek, staré známky, fotky, reklamy,
příběhy
osob),
doporučuji
vám
připravovaný nástěnný kalendář obce
Silůvky na kalendářní rok 2016. Tento
barevný kalendář formátu 320 × 335
mm přináší na křídovém papíru pod
svým názvem Silůvky na starých pohlednicích aneb "Když pohlednice byla
královnou" první část pohlednic vydaných na území obce Silůvky v období
1900–1930 ze sbírky Radka Neužila. Jedná se o první takto ucelený soubor
pohlednic představený širší veřejnosti. Kalendář volně navazuje na již dříve
obcí vydané nástěnné kalendáře z obrazů pana Jiřího Zoufalého na roky
2008,2010,2012 a 2014. Přijďte se chvíli zastavit, popovídat s přáteli, koupit
kalendář a nasát blížící se předvánoční atmosféru.
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 OPRAVA NÁJEZDU KE HŘBITOVU
Již delší dobu byl nájezd ke hřbitovní bráně ve špatném stavu. Proto bylo
rozhodnuto o jeho celkové rekonstrukci. Práci provedl pan Jiří Kříž

 PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE
Vážení spoluobčané. Dostává se vám do rukou další číslo silůvského
zpravodaje. Snažíme se, aby obsah byl zajímavý a pestrý. Proto jsme oslovili
zástupce organizací a spolků, aby posílali příspěvky o své činnosti a co
chystají v blízké době. Na obsahu se ale můžete podílet i vy občané. Pokud
máte něco zajímavého, můžete zaslat vždy do uzávěrky příslušného čísla.

 CHYSTANÉ AKCE
14. 11. 2015
28. 11. 2015
29. 11. 2015
4. 12. 2015
13. 12. 2015
19. 12. 2015
24. 12. 2015

Martinské hody v orlovně a předání klíčů od hasičského auta
Jarmark a rozsvícení vánočního stromu s prodejem kalendáře
Adventní koncert v sokolovně - cimbál. muzika Slovácko mladší
Mikulášská besídka v SOKOLOVNĚ od 16.30 hod.
Vánoční koncert v orlovně v 15 hod. – hraje DH Straňanka
Charitativní předvánoční „NE“ pečení v Orlovně od 13.00 hod.
evangelický kostel Silůvky v 15:00 hod. - štědrovečerní
bohoslužba s dětskou vánoční hrou

Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce.
Obec a Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, 664 46 Silůvky, tel.: 547 225 127,
E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz
www.siluvky.cz
Příspěvky, náměty a nápady pro příští číslo lze přinést na OÚ osobně nebo zaslat na e-mail:
rybnicek@siluvky.cz do 15. 12. 2015.
16

