 CO SE NÁM PODAŘILO PŘES LÉTO 2016
Období prázdnin a podzim bylo obdobím budování a zkrášlování obce. Docela
dost se nám s pomocí obecních zaměstnanců a brigádníků povedlo. Začalo se
uprostřed obce, kde byly přemístěny informační tabule a přidány nové
nástěnky. Byl nově vybudován chodník na části ulice Prachatičky. Na nádraží
a u Obecního úřadu byly přidány stojany na kola. U sokolovny je nové
parkoviště. Proběhla oprava komunikací v obci a byly rozmístěny nové lavičky.
Na nádraží přibyly nové záhonky. V budově OÚ byla nově vydlážděna chodba
a schody do zasedací místnosti. Nezapomněli jsme ani na hřbitov, kde byl
přidán štěrk na cestičky a udělány nové průchody mezi částmi hřbitova. Také
byl vyměněn plot u bývalého areálu JZD. Na dvoře DPS byla vybudována
okrasná zahrada a vyměněn starý plot za krásný dřevěný. U vjezdu do naší
obce byly také přidány tabule, které vítají všechny, kteří k nám přijíždí.
Poděkování patří všem kteří se na těchto pracích podíleli.
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 VÝBAVA HASIČSKÉHO AUTA A PARKOVACÍ MÍSTO
Po slavnostním požehnání hasičského auta v červenci putovalo do
specializované firmy THT v Poličce, která provedla úpravu a dovybavení
vnitřních prostor.
V autě nám provedli montáž regálů vč. nových beden, držáky na dýchací
přístroje, montáž nádrže na vodu a vysokotlaké čerpadlo. Na střeše je
namontována pochůzná rampa na uložení žebříků. Poprvé v celé éře hasičů
v Silůvkách máme v autě vodu. Veškeré vybavení má své pevné místo a je
přehledně uloženo. Celková hodnota tohoto zásahového auta je nyní cca
1,4 mil. Kč. Vedle hasičky bylo zbudováno nové stání pro další zásahové
vozidlo SDH. V hasičce je málo místa, ale na zimu se tam vejdou obě.
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 NOVÉ OBECNÍ AUTO DACIA A PRACOVNÍ STROJ
Stará felicie PICKUP už dosloužila a proto jsme pořídili na obec pro rychlou
rotu nové auto DACIA DOKKER a pracovní vozidlo MULLE 610 s přívěsným
vozíkem. S těmito pomocníky jdou práce na obci jedna radost.
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 NOC SOKOLOVEN
V letošním roce se naše tělocvičná jednota přihlásila k celostátní akci Noc
sokoloven, která se konala 23. 9.2016 od 18:00. Příchozí se od bratra Neužila
mohli dozvědět zajímavé informace o peripetiích, které museli naši předkové
překonat než se zrodila myšlenka na vybudování vlastní tělocvičny. Současná
činnost jednoty byla prezentována fotografiemi z našich výletů, vycházek,
brigád i soutěží pod heslem „ SE SOKOLEM NENÍ NUDA“. Účastníci si mohli
vychutnat atmosféru potemnělé sokolovny a při soutěži prošli zákoutími,
která běžně nejsou veřejnosti přístupná. Na konec jsme se všichni sešli u
táboráku, kde jsme si opekli špekáčky a zazpívali si se skupinou Louže.
Renata Elsnerová
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 VÁCLAVSKÁ VYCHÁZKA
Jako každým rokem tak i letos pořádal T. J. Sokol Silůvky 28. 9. 2016
Václavskou vycházku. Sraz byl v 8:30 hod na nádraží v Silůvkách. Vyšli jsme
počtu 42 osob. Trasa vedla po modré značce, přes Dobřínsko, k bývalé
hájence (u Brindových), Babí horou na Karlov k borovicím, po silnici a červené
značce k poutní kapli sv. Antonína.Tam nás Kounický pan farář Karel Obrdlík
pustil i dovnitř a něco nám o kapli pověděl. Odtud jsme pokračovali do kláštera
Rosa Coeli v D.Kounicích. Zastavili jsme se i na místním hřbitově, kde je
pochovaná česká herečka Eva Jakoubková. Kolem židovského hřbitova jsme
šli po červené značce přes Šibeniční vrch (u Trboušan) do vinného sklepa p.
Pavla Oulehly z Nových Bránic. Poseděli jsme při dobrém víně. Ze sklepa
jsme šli po červené značce do Nových Bránic na autobus, nebo až do Mor.
Bránic na vlak. Byla to pěkná asi 13km dlouhá vycházka plná sluníčka a dobré
nálady, kterou vedl br. Zdeněk Prax.
Blanka
Altmanová
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 ŽENÁČSKÉ HODY
V sobotu 1. 10. 2016 se v naší obci po 7 letech opět uskutečnily ženáčské
hody. Tradiční průvod stárků vyšel ve 14 hodin z Orlovny, za doprovodu
dechové hudby Túfaranky ze Šakvic. Stárci prošli celou obcí a díky nezvykle
teplému počasí je doprovázela spousta diváků, kteří s námi vydrželi na návsi
až do večeře. Večerní zábava začala ve 20 hodin. Sál Orlovny se brzy zaplnil.
Hojná účast jak místních tak i přespolních podpořila dobrou náladu a
vydařenou zábavu. Potěšilo nás, že spokojená byla i kapela. Snad se budou
hody opakovat dříve jak za 7 let. Poděkování patří všem kdo přiložili ruku
k dílu i těm co si za námi přišli zatančit a zazpívat.
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 FOTBAL POD LIPAMI
V sobotu 17. září 2016 se na hřišti Pod Lipami konalo přátelské fotbalové
utkání chlapů ze Silůvek a z Mělčan. Před utkáním fotbalisté uctili památku
kamarádů Josefa Viktorina a Richarda Slaného. Podobným utkáním v červnu
také oslavil své životní jubileum pan Bořivoj Dobrovodský. Výsledek utkání
skonči vždy spravedlivou remízou.
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 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
V sobotu 15. 10. 2016 se konalo slavnostní otevření víceúčelového hřiště s
umělou trávou v areálu Pod Lipami. Akce se konala za neobvykle pěkného
počasí a měla tento program. Úvodní slovo starosty obce Zdeňka Praxe a
seznámení s možnostmi užívání. Následovala tenisová exhibice, poté
volejbalový turnaj všech přihlášených družstev. Po skončení a vyhodnocení
turnaje byl vzadu za brankou táborák a nechybělo ani občerstvení . ( buřty,
grilované maso). Hrála kapela GARÁŽMISTŘI (Laďa Veselý a Pavel Mikulica)
Nové hřiště je určeno všem obyvatelům obce pro provozování spousty druhů
sportů (např. volejbal, nohejbal, tenis, líný tenis, malá kopaná - fotbal/futsal,
florbal, basketbal, stretbal, badminton, házená, vybíjená, hokejbal, ...a mnoho
dalších..Na umělé trávě nového hřiště lze také v zimě, (když bude stabilní
mráz), vytvořit ledovou plochu jako kluziště na bruslení. Hřiště je možné ve
večerních hodinách osvětlit. Správcem hřiště je p. František Záděra.
Sponzorem stavebního projektu našeho krásného hřiště je firma Maláč s. r. o.
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 NOVÝ CHODNÍK K NÁDRAŽÍ
Protože chodník k nádraží z ulice Prachatičky byl ve špatném stavu došlo
k jeho rekonstrukci. Obyčejné dlaždice byly vyměněny za zámkovou dlažbu.
V zimě tak bude i snadnější údržba.

 CESTIČKA SE SVĚTÝLKEM
Na podzimní svátky jsme opět společně s místními skauty v čelem s O.
Elsnerem připravili pro děti a jejich rodiče tajuplnou cestičku s lucerničkami.
Děti během procházky potkaly několik strašidelných bytostí jako například
draka, smrtku, pavouka, netopýry a další. U nich plnily zajímavé úkoly. Za
každé jejichž splnění získaly jednu indicii. Díky nim pomohly čarodějnici,
která na ně čekala na konci cesty, vysvobodit její kočku. Za tento dobrý čin je
čarodějka odměnila oplatkem a malým dárečkem.
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 MARTINSKÉ HODY
V sobotu 12. listopadu 2016 se konaly letos již třetí hody. Tentokrát to byly
tradiční Martinské hody, které pořádala Jednota Orel Silůvky. I když bylo
chladno panovala dobrá nálada. Návštěva byla hojná a 16 párů stárků
vytvořilo i večer výbornou zábavu. K tomu nám hrála dechová hudba
Májovanka z Holíča.

 NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ JSDH
V pátek 11. 11. 2016 se konalo další cvičení JSDH. Je to pravidelný výcvik v
dýchací technice po každých třech měsících. V zakouřeném prostoru v garáži
Obecního úřadu jsme vyhledali 6 ks plynových bomb (10kg) a 2 ks 20L
kanystrů s benzínem. Na závěr jsme vyprostili osobu, která zůstala uvězněna
ve vedlejší garáži a která nebyla v přímém ohrožení života. Strojník se
seznamoval s novým vysokotlakým zařízením a proběhlo rádiové spojení s
vysílačkami.
Radim Kominacký, velitel
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 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Koncem září 2016 začala výstavba nové učebny ve dvorní části naší školy. Ve
výběrovém řízení byla vybrána firma Vyko –sanace z Prštic a stavba rychle
pokračuje. V roce 2017 ještě předláždíme dvůr, bude opravena stará střecha
a celá budova bude zateplena a dostane novou fasádu.
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 JARMARK S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 26. 11. 2016 se konal na návsi druhý ročník silůvského jarmarku. Ve
vytápěných stanech byly v prodeji rukodělné výrobky, šperky, voňavá mýdla,
krabičky decoupage, výrobky z krajky, pletené košíky, bylinkové polštářky,
keramické výrobky, textilní hračky, svíčky, vánoční dekorace, výrobky ze
dřeva, med a výrobky z medu. Bylo možné zakoupit i předměty se znakem
obce Silůvky. Největší zájem byl o zabijačkové pochoutky a mysliveckou
kuchyni. Zpestření bylo i sushi od Marka Chalupy. Výborné byly trubičky a
zákusky od Áji Kačírkové. K chuti přišel svařák, grog, punč a káva. Zajímavá
byla ukázka vybavení hasičského auta. V 17 hodin vystoupily děti z mateřské
a základní školy. Krátce promluvila i paní farářka Martina Kadlecová. A poté již
zazářil vánoční strom. Jarmark se velice vydařil. Účast byla velká, odhadem
přes 1000 lidí.
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 ADVENTNÍ KONCERT V SOKOLOVNĚ
První adventní neděle 27. 11. 2016 patřila v sokolovně v Silůvkách cimbálové
muzice. Z Dolních Bojanovic k nám přijela zahrát a zazpívat cimbálová muzika
Stupava. Šestice mladých muzikantů rozezpívala celý sál a odměnou jim byl
velký potlesk. Koledou Tichá noc nám připomněla začínající adventní čas.
Koncert pořádal T.J. Sokol Silůvky a naše sestry opět napekly vynikající
jablečný štrůdl, za který jim patří poděkování.Přejeme všem občanům pěkný s
láskou prožitý adventní čas.
Blanka Altmanová
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 KONTEJNERY NA POUŽITÝ TEXTIL
Na ulici Nádražní byl přistaven kontejner na použitý textil. Další kontejner je
umístěn u obchodu pana Bučka na ulici Sokolské. Tak je neváhejte používat.
Do kontejneru patří:
Veškeré oděvy, boty, hračky měkké i tvrdé, kabelky, bytový textil, prostěradla,
přikrývky, povlečení atd.
Do kontejneru nepatří:
Mokré oděvy, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové
ústřižky látek
Upozornění ! Kontejnery které se nyní nachází u obchodu pana Bučka
budou přemístěny na Trávníky naproti bývalému kravínu. Přispěje to k lepšímu
vzhledu prostranství u zvoničky ve středu obce.
Po obci přibylo také několik kontejnerů na plasty. Brzy přibude i nový kontejner
na drobný elektroodpad.

Vydává Obec Silůvky – zdarma pro občany obce.
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46
tel.: 547 225 127, 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
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