
 

• HODOVÁ MŠE S POŽEHNÁNÍM OBECNÍMU PRAPORU 
 

Hodová mše u kaple sv. Anny se konala dopoledne v neděli 28. července. 
Při této příležitosti došlo i k požehnání nového obecního praporu a znaku. 
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• HODY V SILŮVKÁCH 
V sobotu 27. července se v sokolovně uskutečnily tradiční Anenské 

hody, kterým předcházelo páteční stavění máje.  
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• TÁBOR SKAUTSKÉHO ODDÍLU SOKOLÍK 1. – 20. 07. 2013  
Takřka rok se s rokem sešel a v pátek 28. června odpoledne jsme my, vedoucí 
a další odborníci, vyrazili směr Náměšť nad Oslavou k obci Ocmanice, kde na 
louce vedle řeky měl vyrůst na 3 týdny náš provizorní domov. Než přijeli 
Havrani a Amazonka (kluci a holka 5. - 9.třída), kteří strávili uprostřed lesa 
celých 19 dní, stihli jsme zbudovat jen nejnutnější stavby, a to kuchyni a 
umývárnu. O to větší bylo jejich překvapení, když v pondělí 1.7. dorazili do 
„tábora“ a místo stanů byly na louce umístěny pouze hromady podsad a 
desek. Do soboty 6.7., kdy tábor začal i pro mladší Vlčata a Berušky (kluci a 
holky 1. - 4. třída), jsme kromě obvyklého programu společnými silami 
vystavěli zbytek tábora – stožár, nástěnku, přístav a oblíbené latríny.  

Celotáborová hra starších skautů byla motivována pověstmi z českých 
dějin (příchodem praotce Čecha, Libuší, Horymírem, Šemíkem atd.). Mladší 
prožívali zase stejná dobrodružství jako Mauglí od Rudyarda Kiplinga z Knihy 
džunglí. Celkem se letošního tábora zúčastnilo 29 dětí, které si z něj, jak 
doufáme, přivezli dostatek zážitků a námětů pro slohové práce psané během 
školního roku. Dle mého názoru mezi nejsilnější zážitky patřila stavba tábora, 
plavba po řece na raftu, zápasy v bahně, výměna rolí vedoucí / děti či výlet do 
Třebíče a zpět. Nevěříte? Stačí se zeptat! 

Děkujeme všem - rodičům i dětem, kteří i v dnešní době mají chuť a zájem 
strávit dobrovolně několik dní uprostřed přírody bez samozřejmostí všedních 
dní. Právě jen díky tomu si mnozí uvědomí, jak málo stačí ke spokojenosti.  

Ondřej „Oča“ Elsner 
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• ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
Prázdniny utekly jako voda a už je tu zase září a začátek nového školního 
roku. Pro mnoho dětí z Mateřské školy byl tento den prvním, kdy se 
„osamostatnily“ a zůstaly bez maminky. V tomto roce do naší školičky také 
nastoupilo pár dětí ze sousedních Prštic a všechny to zvládly úžasně. Pár 
slziček sice ukáplo, ale na ty se rychle zapomnělo. Hlavně proto, že se o ně 
stará paní učitelka Monika Vorlová a s ní nová paní učitelka Lucie 

Kolníková. Navíc na 
všechny čekalo 
překvapení v podobě 
nové výmalby školky, za 
kterou děkujeme panu 
Janu Dobrovodskému a 
velkého obrázku džungle 
na zdi, který nakreslila 
slečna Kloudová 
z Hrušovan. 

Tento den byl také slavnostní pro našich 9 prvňáčků, kteří byli plni 
očekávání, napětí a netrpělivosti. Do třídy přišli společně se svými rodiči a 
prarodiči. Mezi ně si do lavic sedlo i šest letošních druháků. Všechny 
přivítala paní ředitelka společně s paní učitelkou a vše nejlepší jim přišel 
popřát i pan starosta. 

Celý tento slavnostní den jsme společně ukončili netradičním pohádkovým 
představením O Karkulce a diskotékou. 

Mgr. Petra Strádalová 
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• VÁCLAVSKÁ VYCHÁZKA PO HRANICÍCH OBCE 
 

Na státní svátek v Den české státnosti pořádal TJ Sokol Silůvky Václavskou 
vycházku po hranicích katastru obce Silůvky. Stejně jako loni se šlo pod 
vedením starosty obce Zdeňka Praxe po obvodu katastru naší krásné obce 
Silůvky. Sraz byl v 8:00 hod. na nádraží a šlo se proti směru chodu 
hodinových ručiček po hranicích se sousedními katastry obcí až po silnici 
vedoucí na Mělčany. Výlet byl zpestřen posezením a exkurzí v opravovaném 
bývalém zájezdním hostinci na Karlově. 

 

• ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD –  VYHRÁLI JSME DALŠÍ 
SOUDNÍ SPOR S PRŠTICEMI 

 

Okresní soud Brno – 
venkov konečně 
rozhodl o tom, že 
obec Prštice, jako 
spoluvlastník ideální 
poloviny staveb, je 
povinna zaplatit svůj 
podíl obci Silůvky za 
rekonstrukci ČOV. 
Rozsudek sice ještě 
nenabyl právní moci, 
ale vypovídá o tom, 
kdo má pravdu. 
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• HŘBITOV – 100 LET JEHO EXISTENCE 
 

V letošním roce je tomu 100 let od vzniku hřbitova v Silůvkách. Dříve se 
nebožtíci pohřbívali na hřbitově v Tikovicích. 

 

• PRODEJ HOTOVÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA 2013 
Byl opět zahájen prodej 
palivového dřeva. Nabízíme 
množství  3 pm (prostorové 
metry) na rodinný dům. Dřevo 
k okamžitému odběru máme 
měkké (smrk + bor.) a je 
stanovena velmi příznivá 
cena 690,-Kč/pm včetně 
15% DPH. Směs tvrdé + 
měkké (smrk + dub) bude 
později v říjnu za cenu 920,-
Kč/pm včetně 15% DPH. 
Zájemci z řad silůvských 
občanů se hlaste (osobně, 
mailem, tel. i SMS)  do 

seznamu v kanceláři na obecním úřadě. Obecní zaměstnanci a brigádníci 
chystají dřevo průběžně v metrových kusech na hromady u bývalého kravína 
v areálu JZD. Po nachystání dřeva bude zájemce vyzván k vlastnímu odvozu. 
Po odvezení obec vystaví a doručí kupujícím fakturu k zaplacení. 
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• UZAVŘENÍ POBOČKY ČESKÉ POŠTY A OTEVŘENÍ NOVÉ 
POŠTOVNÍ PROVOZOVNY PARTNER II V PRŠTICÍCH 

Od začátku září dochází ke změně stávajícího způsobu obsluhy v oblasti 
poštovních služeb, kdy funkce pošty Prštice bude v celém rozsahu služeb 
nahrazena prostřednictvím: 

 
- Motorizovaných doru čovatel ů, kdy doručování v Silůvkách bude 

probíhat každý pracovní den, a to v době cca od 8:30 do 12:30 hod. 
 

- Provozovny Partner, Prštice, Hlavní č. p. 1, kdy v provozovně budou: 

Ukládány a vydávány zásilky (listovní a balíkové zásilky, včetně zásilek na 
dobírku), u kterých byl proveden neúspěšný pokus při standardním dodání 
v místě uvedeném v adrese zásilky. 

Odnosné důchody. 

 

Pravidelná otevírací doba:  

pondělí, středa    10:00 - 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. 

úterý, čtvrtek, pátek:  08:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00 hod. 

 

Současně zde bude možno realizovat: 
- podání obyčejných listových zásilek, doporučených zásilek, 

odpovědních zásilek, cenných psaní, obyčejných balíků, cenných balíků, 
zásilek EMS a poštovních poukázek A, B, C a D 

- výplatu poštovních poukázek A, B, C, a D a výplatu důchodů 
- operace ERA platebními kartami (vklad, výplata, příkaz k úhradě), 

Vkladními knížkami (vklad a výplata), transakce k účtům  

Provozovna bude označena tabulí s textem „Česká pošta – Partner“. 

Pozor! Služby poštovního st řediska v Sil ůvkách z ůstávají zachovány 
beze změn ve stejném rozsahu.  
 

 

• DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V SIL ŮVKÁCH – 
MŮŽEME ZAČÍT STAVĚT 

 

I přes kladené překážky a velké potíže jsme doslova před několika hodinami 
obdrželi zprávu, že ještě letos obci Silůvky Ministerstvo pro místní rozvoj 
poskytne podporu na výstavbu domu s pečovatelskou službou ve výši 
4,8 milionu Kč. Jsem rád, že tak bude zúročena spousta práce a času 
vynaloženého při přípravě stavby a zpracování opětovných žádostí.  

Zdeněk Prax 
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• ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ CHODNÍKŮ 
Ve stále zvětšujícím rozsahu se na obci setkáváme s tím, že chodníky jsou 
využívány, jako prostor pro skladování všemožného materiálu. Chodcům je 
tímto kladena do cesty překážka, která těm hůře pohyblivým či maminkám 
s kočárky může způsobovat problém či je nutí nebezpečně vstupovat do 
vozovky. 

Žádáme Vás tímto o uvolnění chodníků. V případě, kdy není jiné možnosti 
(přestavba domu, dovezení materiálu atd.) se prosím snažte chodníky 
blokovat jen na nezbytně nutnou dobu. 

 
• DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY „O PODMÍNKÁCH CHOVU ZVÍ ŘAT 

NA ÚZEMÍ OBCE SILŮVKY“  
V roce 2004 byla vydána OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SILUVKY 
Č. 1/2004 „O podmínkách chovu zvířat na území obce Silůvky“, kde jsou 
uvedeny následující povinnosti chovatele: 

1.  Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata a nechávat je bez dozoru 
na rekreační plochy, cvičiště, dětská hřiště a pískoviště, hřbitov, jakož i další 
veřejná prostranství, která jsou opatřena upozorněním „Zákaz vodění zvířat“. 
Tento zákaz neplatí pro služební psy při výkonu služby a vodící psy osob 
nevidomých. 

2.  Na veřejných prostranstvích je každý chovatel povinen vést psa na 
vodítku a opatřit jej náhubkem. 

3.  Ten kdo vede psa, může ve vzdálenosti více než 200 m od nejbližšího 
místa osídlení umožnit psu volný pohyb, musí však zabránit, aby pes hledal 
nebo pronásledoval zvěř nebo se k ní plížil. 

4. Chovatel musí vždy dbát na to, aby jím chované zví ře 
neznečišťovalo ve řejná prostranství. V p řípadě, že k znečišt ění dojde, je 
chovatel povinen bez zbyte čného odkladu zví řetem způsobenou 
nečistotu vhodným zp ůsobem odstranit. 

Na každém kroku však zjišťujeme, jak spousta občanů tuto vyhlášku 
nedodržuje. Veřejná prostranství a chodníky jsou často znečištěny výkaly, 
které po svých čtyřnohých „přátelích“ nikdo neuklidil. Zodpovědných chovatelů 
přibývá, ale přesto se najde spousta těch, kteří nerespektují přání ostatních na 
čisté prostředí. 

Obecní úřad proto žádá všechny chovatele, aby tuto výzvu vzali zcela vážně 
na vědomí a platnou vyhlášku dodržovali s tím, že zamezí volnému pohybu 
psů po obci a že vzroste počet těch, kteří po svém psovi uklízí.  

Ke snadnému splnění bodu 4 vyhlášky jsou po obci umístěny odpadkové koše 
se sáčky na psí exkrementy. 
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• NABÍDKA PE ČOVATELSKÝCH SLUŽEB – LÍSTEK O.P.S. 

 
• VOLBY DO POSLANECKÉ SN ĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 25. října 2013 
od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 26. října 2013 od 8:00 hod. do 
14:00 hod. a to v zasedací  místnosti v prvním pat ře Obecního ú řadu v 
Silůvkách , Prachatičky 39. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních 
důvodů požádat okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost. V takovém případě ho okrsková volební komise navštíví v 
den voleb s přenosnou volební schránkou. 

 
• TERMÍNY PRAVIDELNÝCH SCHŮZEK ODDÍLU SOKOLÍK 
Holky a kluci 5.-9. třída  - každou sobotu od 9:00 do 11:00 hod. v klubovně pod 
sokolovnou v Silůvkách. 

Holky a kluci 1.-4. třída  - každou sobotu od 13:00 do 15:00 hod. v klubovně 
pod sokolovnou v Silůvkách. 

Pokud tě už nebaví doma sedět a sledovat televizi a rád bys okusil napětí při 
nevšedních hrách v lese i v klubovně, nebo se něčemu novému přiučil, tak 
přijď určitě mezi nás a vše vyzkoušej na vlastní kůži! 
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• ROZPIS CVIČEBNÍCH HODIN TJ SOKOL SIL ŮVKY OD 
30.09.2013 

 

X 1700-1800 1800-1900 1900-2000 2000-2100 

PO     Florbal - muži  
Elsner Ondřej 

ÚT 
 

Žákyně 
Juráňová Ladislava 

Relaxační 
cvi čení 

Veselá Jana 

Aerobic  
Schořová Dáša 

ST 
Rodi če s dětmi  

Krejčiříková Nikol 
Mladší+starší žáci  

Záděra Pavel+Juráň David 
Badminton  

Ptáčková Hana 

ČT     
Relaxační 

cvi čení 
Veselá Jana 

Aerobic 
Schořová Dáša 

PÁ 
Mladší + starší žáci  

Juráň David 
Pillates  

Dobešová Dana 
Badminton  

Kölblová Edita 

       

 Pillates  85 K č     

 Aerobic  50 K č     

 Ostatní aktivity  členové TJ  10 K č     

  ostatní  20 K č     
 
• PLÁNOVANÉ AKCE V SIL ŮVKÁCH 
 

- 12. 10. 2013 – Křest kalendá ře na rok 2014 

Představení a křest kalendáře pro rok 2014 s názvem " Do Silůvek po kolejích 
v obrazech Jiřího Zoufalého" je připraven na sobotu 12. října od 14:00 hodin 
v orlovně – viz. pozvánka na zadní straně. 

- 13. 10. 2013 – Brigáda na h řišti Pod Lipami 

Na hřišti Pod Lipami a v jeho okolí je potřeba dodělat a upravit pár drobností. 
Na neděli 13. října od 8:00 hod. je tedy svolána dopolední brigáda. 
Občerstvení po brigádě bude zajištěno. 

- 19. 10. 2013 – Vítání ob čánků 

Vítání občánků do života obce Silůvky 
proběhne v sobotu 19. října 2013 od 09:30 hod. 
v orlovně. Starosta obce Zdeněk Prax  přivítá 
opět malé děti za účasti rodičů, prarodičů a 
rodinných příslušníků. Na začátku, jako 
doprovodný program této  slavnostní chvíle 
předvedou  krátké pásmo děti z naší školy pod 
vedením paní ředitelky Mgr. Strádalové. 
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- 19. 10. 2013 – Drakiáda 

V sobotu je sraz v 13:00 hod. u klubovny a drakiáda se uskuteční od 13:30 
hod. na letišti. Předpokládaný konec je kolem 16:00 hod. Srdečně všechny zve 
skautský oddíl Sokolík.  

- 09. 11. 2013 - Martinské hody 

Tradiční Martinské hody v sobotu večer pořádá Jednota Orel Silůvky v 
orlovně. Hraje dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic. 

- 29. 11. 2013 – Rozsvícení a koledy u váno čního stromu 

Akce je plánována na páteční večer (od 17:00 hod.). V průběhu rozsvěcování 
bude zajištěno občerstvení a kulturní program.  

- 01. 12. 2013 - Adventní koncert s cimbálovou muzi kou 

V první adventní neděli se od 15:30 hod. v sokolovně uskuteční Adventní 
koncert s cimbálovou muzikou. Hraje cimbálová muzika z Milotic. 

- 04. 12. 2013 – Mikulášská besídka 

TJ Sokol Silůvky a OÚ Silůvky pořádají pro děti Mikulášskou besídku, která se 
uskuteční ve středu 4. prosince od 16:00 hod. v sále sokolovny. Pro děti  
budou připraveny drobné hry a soutěže. Přijde i Mikuláš s čerty a děti 
dostanou ú dárky. 

- 15. 12. 2013 – Vánoční koncert 

V neděli od 16:00 hod. pořádá v orlovně Obec Silůvky společně s Jednotou 
Orel Silůvky tradiční vánoční koncert. Hraje Mistříňanka. 

- 23. 12. 2013 – Betlémské sv ětlo 

Členové skautského oddílu Sokolík budou den před Vánoci od 16:00 hod. 
roznášet všem spoluobčanům Betlémské světlo. Zájemci nechť si připraví 
svíčku nebo lampičky na odpálení světélka. 
- 26. 12. 2013 – Turnaj ve stolním tenise 

Jednota Orel Silůvky pořádá od 9:00 hod. (ve čtvrtek na Štěpána) turnaj 
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. 

- 11. 01. 2014 – Zimní stopa 

35. ročník tradičního závodu dvojic okolo Silůvek se bude konat v sobotu. Start 
po vydání startovních čísel proběhne za sokolovnou cca od 9:00 hod. Srdečně 
zve skautský oddíl Sokolík a TJ Sokol. 
- 18. 01. 2014 – Orelský ples 

Orelský ples se uskuteční v sobotu 18. ledna. K poslechu a tanci bude  hrát 
Májovanka z Holíča. 

 

Více se můžete vždy aktuálně dozvědět na obecních stránkách: 
www.siluvky.cz 
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Obec Silůvky a autoři si vás dovolují pozvat 
v sobotu 12. října 2013 ve 14:00 hod. do sálu orlovny v Sil ůvkách, 

kde bude představen nový nástěnný barevný kalendář 
s obrazy Jiřího Zoufalého pro kalendářní rok 2014 

Do Silůvek po kolejích v obrazech Ji řího Zoufalého 
V průběhu akce se bude konat představení kalendáře, krátká beseda, 

výstava originálů olejomaleb a autogramiáda autora. 
Po ukončení besedy bude probíhat prodej. Cena za 1 kus kalendáře je 100 Kč. 

Vstup pro všechny zájemce zdarma. 
Všichni účastníci obdrží sadu 5 kapesních kalendářů na rok 2014 a prvních 

200 příchozích originální číslovanou Edmondsonovu lepenkovou jízdenku 
vydanou pouze pro tuto příležitost (vytištěno na posledním u nás funkčním 

stroji v Kamenici nad Lipou). 
Nástěnný kalendář „Do Silůvek po kolejích v obrazech Jiřího Zoufalého“ 

vychází pod záštitou starosty obce Silůvky pana Zdeňka Praxe. 

 
Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
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. 12. 2013. 


