
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RENOVACE SKLEPŮ NA ULICI SOKOLSKÁ 
 

Na jaře letošního roku byly kompletně opraveny propadlé obecní sklepy na 
ulici Sokolská. Dané místo tím získalo esteticky mnohem hezčí ráz. Sklepy 
bude od září využívat jídelna základní a mateřské školy Silůvky k uskladnění 
brambor, ovoce a zeleniny. Práce pro obec velmi zdařile provedl pan Josef 
Záděra. 
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 VELIKONOCE V SILŮVKÁCH 

Jako každý rok pořádal před Velikonocemi v sobotu 30. března Skautský oddíl 
Sokolík Velikonoční schůzku, kde si chlapci mohli uplést pomlázku a děvčata 
ozdobit velikonoční vajíčka. 

Mimořádné na letošních Velikonocích bylo upletení rekordní pomlázky v délce 
699 cm, kdy došlo k vytvoření nového českého rekordu. Reportáž o ni se 
objevila i v televizi a v tisku. (více viz. www.siluvky.cz ) 

 

 VYNÁŠENÍ MORANY 

Letošní zima byla velmi dlouhá. Děti ze školky a školy se rozhodly, že vládkyni 
zimy Moranu vyženou a přivolají její sestru Vesnu, která panuje na jaře. Proto 
se sešly společně s rodiči a prarodiči ve čtvrtek 11. dubna ve školce a každý si 
vyrobil vlastní malou Moranu. Paní učitelky s panem učitelem mezitím 
přichystali velkou paní Zimu. Ve společném průvodu, kdy říkaly všechny děti 
básničky, jsme ji vyprovodili ze vsi, upálili a hodili do potoka.  

Petra Strádalová - ředitelka ZŠ a MŠ Silůvky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siluvky.cz/


Informační list obce Silůvky, č. 2 (74) – červen 2013 

 3 

 BRIGÁDA NA HŘIŠTI 

13. dubna se na hřišti Pod Lipami uskutečnila každoroční jarní brigáda. Jejím 
účelem bylo po zimě uvést hřiště do použitelného stavu. Nachystalo se rovněž 
dřevo na táborák k dětskému dni a provedly další úpravy v okolí hřiště. 

 

 OSLAVA KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

V pátek 26. dubna se u Památníku obětem světových válek stejně jako minulý 
rok zastavili k příležitosti ukončení druhé světové války příslušníci historických 
klubů v dobových uniformách, kteří obcí projížděli v koloně historických 
automobilů. Byly položeny věnce a uctěna památka obětem 2. světové války. 



Informační list obce Silůvky, č. 2 (74) – červen 2013 

 4 

 BESÍDKA KE DNI MATEK 

Ve čtvrtek 16. května děti z MŠ a ZŠ Silůvky popřály maminkám a babičkám 
k jejich svátku. Připravily si pro ně besídku, na jejímž začátku zazpívaly 
společnou písničku a potom už předvedly své pásmo děti z MŠ, v kterém 
zatančily na písničky z pohádek. Žáci zarecitovali básničky a na závěr se 
představili s hudební pohádkou O šípkové Růžence. Během besídky jsme také 
přivítali i žáky ze ZuŠ Ořechov a ZŠ Neslovice s tanečními vystoupeními. 

Petra Strádalová - ředitelka ZŠ a MŠ Silůvky 

 

 TURISTICKÝ ZÁJEZD DO BÍLÝCH KARPAT 
 

18. května uskutečnil TJ Sokol Silůvky turistický zájezd do Bílých Karpat na 
Velký Lopeník a Mikulčin vrch. Přes velkou mlhu jsme rozhlednu na Velkém 
Lopeníku našli a na cestu zpět už nám svítilo sluníčko. 

Blanka Altmanová 
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 HASIČSKÉ ZÁVODY NA HŘIŠTI POD LIPAMI 

V neděli 19. května 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 6 družstev mladších a 6 družstev starších žáků. 
V mladších žácích se silůvští závodníci umístili na druhém místě a ve starších 
na čtvrtém. 

 

 SOKOLOVÉ POD ŘÍPEM 
 

Sokolská TJ Podřípská 
slavila letos 120 let 
založení. Členové naší 
jednoty Silůvky ve 
složení: Pavel Klempa, 
František Jakš, Petr 
Matuška a Vladimír 
Stehlík se zde zúčastnili 
cvičením sletové skladby 
Chlapáci z roku 2012. 
Oslava probíhala v 
Roudnici n. Labem od 
24. do 26. května. 
 

Blanka Altmanová 
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 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

V neděli 2. června se na hřišti Pod Lipami ke Dni dětí uskutečnil tradiční 
atletický čtyřboj, kterého se zúčastnilo téměř padesát mladých sportovců. 
Závodníci všech mládežnických věkových kategorií si mohli prověřit svoji 
„fyzičku“ v disciplínách: sprint, skok do dálky, hod míčkem a běh na dlouhou 
trať.  

Po ukončení závodů proběhlo za hřištěm opékání špekáčků nad ohněm a 
na závěr došlo k vyhlášení výsledků s předáním diplomů, drobných cen a 
medailí.  
Výsledky najdete na www.siluvky.cz 

 

http://www.siluvky.cz/
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 POHÁDKOVÝ LES 
 

Již tradičně jsme na závěr školního roku 16. června zorganizovali společně s 
místními rodiči a dívkami Pohádkový les. Chtěla bych jim touto cestou 
poděkovat za krásně připravená stanoviště, úkoly, odměny pro děti a 
nádherné kostýmy. 
Celý program začal již zmíněnou trasou s šesti zastávkami, na kterých děti 
potkaly pohádkové postavy, které si pro ně připravily zajímavé úkoly. Např. 
U Majdy a Františka hledaly pohádkové dvojice, u pana krále a královny s 
dcerami nalévaly víno do pohárů, u lesních víl třídily barevné vršky, čerticím 
pomáhaly uvařit guláš, u babiček kořenářek poznávaly bylinky a na závěr se u 
kovbojů svezly na koníkovi, nebo skákaly v pytli. 
Po absolvování pohádkové cesty musely děti splnit ještě poslední úkol. V  
"kouzelné zahradě"  hledaly ukrytý poklad, což se všem podařilo a odnesly si 
svou odměnu. 
Další částí programu bylo slavnostní loučení  třinácti předškoláků se školkou a 
pasování na prvňáčky. Svého ocenění se také dočkali letošní prvňáčci, kteří 
byli pasováni na čtenáře. Rozloučili jsme se s druháky. Na památku na naši 
školu dostali tričko se jmény svých spolužáků a paní učitelek.  
Na závěr krásného slunečného odpoledne jsme si společně všichni opekli 
špekáčky  a popovídali si. Atmosféra byla úžasná, počasí nám přálo, všichni 
odcházeli spokojeni. 
 

Petra Strádalová - ředitelka ZŠ a MŠ Silůvky 
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 POMOC ZE SILŮVEK OBĚTEM POVODNÍ 

V Silůvkách byla v reakci na povodně ihned vyhlášena sbírka. Nosili jste toho 
hodně a tak s první částí potřebných věcí již ve čtvrtek 6. června ráno vyrazili 
Radim Kominacký a Zdeněk Prax hasičským autem přímo do zaplavených 
míst v Jižních Čechách, kde již voda opadala a lidé začali uklízet. 

„Ve Veselí Nad Lužnicí jsme panu starostovi předali část materiálu. Protože 
tam hladina Lužnice a Nežárky byla stále vysoko, a čerpání sklepů by ohrozilo 
statiku domů, pokračovali jsme dále. Odpoledne jsme již čerpali vodu ze 
zatopených sklepů v Jihočeském Protivíně, kde voda v rozvodněné Blanici už 
klesla. Spolupracujeme s místními hasiči a členy povodňové komise. Materiál 
ze sbírky dáváme přímo lidem v zatopených domech. V pátek po splnění úkolů 
v Protivíně se přesunujeme do velmi zasažené Putimi, kde jsme na obecním 
úřadě panu starostovi předali ostatní materiál ze sbírky. Starostové nás všude 
přivítali se slovy: Jó Jihomoravani - ti vždycky pomůžou. Mladý starosta v 
Putimi už na nás čekal a ihned nás poslal do akce za místními hasiči a 
dobrovolníky. Začali jsme vyklízet a vyvážet zničený nábytek, koberce, 
sedačky a ostatní věci ze zatopených domků. Obrovské kontejnery praskaly 
ve švech. Odpoledne byl již nejhorší nepořádek odvezen. Na sobotu mají v 
Putimi zajištěnou pomoc od několika okolních hasičských sborů, budou 
provádět celkové desinfekce v domech. Se starostou a s místními hasiči jsme 
se tedy odpoledne srdečně rozloučili. Unaveni, ale spokojeni s tím, že naše 
pomoc našla konkrétního adresáta, jsme k večeru vyrazili domů do Silůvek. 
Lidé v Protivíně a Putimi Silůvkám moc děkují.“  Děkovný dopis nám zaslal i 
starosta města Protivína pan Jaromír Hlaváč. 

Zdeněk Prax a Radim Kominacký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Později vybraná část sbírky putovala prostřednictvím HZS Jihomoravského 
kraje a Českého červeného kříže na pomoc zaplaveným oblastem v Severních 
Čechách (Mělník). Více fotografií a informací na www.siluvky.cz . 
Děkujeme velice všem, kdo se sbírek zúčastnili a pomohli tak potřebným lidem 
v oblastech postižených letošními povodněmi. 

http://www.siluvky.cz/
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 DEKRET K UDĚLENÍ ZNAKU A VLAJKY OBCE 
 

V minulém čísle jsme informovali o převzetí Dekretu předsedkyně poslanecké 
sněmovny o udělení obecních symbolů znaku a vlajky Silůvek. V současné 
době je ve výrobě slavnostní vyšívaný prapor a znak, kdy k jejich požehnání 
dojde při hodové mši u kaple sv. Anny. 



Informační list obce Silůvky, č. 2 (74) – červen 2013 

 10 

 

 PŘIPOMENUTÍ PLATEB! 
 

Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili faktury za vodné a stočné za rok 2012 
a poplatky za svoz odpadu na rok 2013 a poplatky ze psů na rok 2013, aby tak 
učinili co nejdříve bezhotovostní platbou na účet obce Silůvky nebo hotově na 
Obecním úřadě v Silůvkách. 
 
 

 OCHOTNICKÉ DIVADLO NA HLÍNĚ 
 

Červenec se pomalu blíží a s ním i premiéra divadla, která bude tentokrát začínat 
večerním představením 6. července v 19:00 hod. a opakování se uskuteční 
7. července v 15:00 hod.. Další reprízy jsou připravené na 3. srpna v 19:00 hod. a 
4. srpna 2013 v 15:00 hod. Hraje se úspěšný muzikál Noc na Karlštejně. 
 

 KALENDÁŘ NA ROK 2014 
 

V říjnu bude představen 
nový nástěnný barevný 
kalendář s obrazy Jiřího 
Zoufalého na kalendářní 
rok 2014. Tématem  
obrazů na připravovaném  
kalendáři nazvaném:  
„Do Silůvek po kolejích“ 
je železnice a vlaky  
v Silůvkách a okolí.  
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 MORAVSKÁ VLAJKA NA POČEST 1150. VÝROČÍ 
PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE 

V letošním roce si připomínáme významné výročí – uplyne 1150 let 
od příchodu Cyrila a Metoděje k nám na Moravu. Tato událost měla obrovský 
kulturní a duchovní význam nejen pro naši zem, ale také pro velkou část 
Evropy. Tuto důležitou událost v našich dějinách si připomeneme vyvěšením 
moravské vlajky na naší radnici. 

Historie moravské vlajky: 
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské 
vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a 
červené, kterých se od počátku 19. století 
používalo k výzdobě, později začaly být 
vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního 
stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy 
poslanci Moravského zemského sněmu 
schválili 5. článek nové moravské ústavy, 
ve kterém se definuje zemský znak a 
zemské barvy: „Země moravská podrží 
dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici 
vpravo hledící, v poli modrém a 
červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy 
jsou zlatá a červená.“ Od stanovených 
zemských barev byla následně odvozena 
moravská vlajka, kterou tvoří dva 
vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, 
spodní je červený. V druhé polovině 19. 

století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě 
moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na 
národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš 
příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 
1968. 

Nový impuls k rozšíření přišel 
po uvolnění poměrů po roce 
1989. Tradiční žlutočervené 
moravské vlajky začaly být 
opatřovány zemským znakem 
– šachovanou orlicí v modrém 
poli, a to z důvodu odlišení od 
jiných podobných vlajek. Tato 
varianta si pro svoji 
srozumitelnost i estetickou 
úroveň získala velmi rychle 
oblibu po celé Moravě a stala 
se základní a všeobecně 
uznávanou podobou moravské vlajky současnosti. 

 

Zemské barvy a znak Moravy, 
1900 
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 PLÁNOVANÉ AKCE V SILŮVKÁCH 
 

- 29. 06. 2013 - Letní noc s Hary Kochrem 
V sobotu 29. června za sokolovnou proběhne pod pořadatelstvím SDH Silůvky 
Letní noc s Hary Kochrem. Začátek ve 20:00 hod. Občerstvení zajištěno. 
Všichni jsou srdečně zváni. 

- 27. 07. 2013 - Anenské hody 
V sobotu 27. července v sokolovně pořádá TJ Sokol Silůvky tradiční krojované 
hody. Průvod stárků od 14:00 hod., večerní zábava začíná ve 20:00 hod., kdy 
k poslechu hraje dechová hudba Zlaťulka. Stavění máje se uskuteční v pátek 
26. července od 17:30 hod. za sokolovnou. 

- 28. 07. 2013 - Hodová mše s požehnáním obecního praporu 
Hodová mše u kaple sv. Anny se koná v neděli 28. července v 10:30 hod. Při 
této příležitosti dojde i k požehnání nového obecního praporu. 

- 28. 09. 2013 - Václavská vycházka po hranicích obce 
Na státní svátek v Den české státnosti 28. září proběhne pod patronací TJ 
Sokol Silůvky Václavská vycházka po hranicích katastru obce Silůvky. 

 

 RAZÍTKO OBCE Z ROKU 1897 
 

Byla nalezena velmi 
cenná historická 
relikvie obce 
Silůvky - mosazný 
originál nejstaršího 
razítka z roku 1897. 
Razítko našla paní 
Marcela Kozáčková 
ve svém domě Na 
Rybníkách č.p. 89 a 
věnovala ho do 

uschování v archívu obce. V domě č.p. 89 bydlel její dědeček pan Matěj 
Hodovský, který byl před válkou starostou obce. Razítko bylo zřejmě v době 
války ukryto před okupanty, aby nebylo zničeno. 
 
 

Hezké letní počasí a pohodové prožití prázdnin 
a dovolených Vám přeje 

Obecní úřad a zastupitelstvo OBCE SILŮVKY 
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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. 09. 2013. 


