
 

 

 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
 
V místní sokolovně v Silůvkách uspořádali  2. 2. 2016 Obecní úřad a T.J.Sokol 
pro děti Mikulášskou besídku, která začala soutěžemi  se sladkostmi. Svatý 
Mikuláš se dvěma čerty a čtyřmi anděly vstoupili do sálu a rázem byly děti 
nejhodnější. I přes velký strach zazpívaly sv .Mikuláši písničku či básničku, za 
kterou je odměnil sladkým balíčkem. Naši krásní andílci svým pohlazením a 
úsměvem splnili svůj úkol, děti z nich nemohly spustit oči. Celé peklo se sv. 
Mikulášem a anděly přijdou i příští rok.  
                                                                                              Blanka Altmanová 
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 ČERTOVSKÝ DEN VE ŠKOLE 
V pátek 2. prosince jsme si upět udělali ve škole i školce čertovský den, kdy 
všechny děti i učitelky byly převlečeny do kostýmů čertíků a čertic, ve kterých 
zůstaly po celý 
den. Dopoledne 
se na nás přišel 
podívat i Mikuláš 
v doprovodu 
anděla a čerta. 
Listoval ve své 
nebeské knize a 
zjistil, že jsou u 
nás jen hodné 
děti, a proto 
když mu krásně 
zazpívaly, nebo 
zarecitovaly, 
 odměnil je 
sladkým 
dárečkem.  

 

 ADVENTNÍ KONCERT V EVANGELICKÉM KOSTELE 

V neděli 4. prosince2016  jsme v našem evangelickém kostele pořádali  
adventní vystoupení sestavené z adventních i vánočních písní  pro sbor. 
Původně to mělo být vystoupení našich silůveckých dětí, protože jsme si 
všimli, že je tu celá řada nadaných kluků a děvčat. Děti  jsou tu velice šikovné, 
nedělá jim problém naučit se  melodii  i  text a zpívání je baví.  Postupně jsme 
přidávali další dospělé hlasy,  aby sbor byl úplnější a zvuk barevnější.  Tak se 
stalo, že těleso narostlo až do konečných dvaceti členů, některé jsme přibrali i 
z okolních obcí – Ořechova, Zastávky, Pravlova,  Rosic a Rajhradu. Pro naše 

další zpívání 
bychom rádi 
oslovili muže i 
ženy, které 
zpívání baví a 
kteří by o zpívání 
ve sboru měli 
zájem. Tel. pro 

případné 
zájemce: 

776683338.                                                                  
Martina a Petr 
Matuškovi  
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 VÁNOČNÍ KONCERT 
Obec Silůvky a Jednota Orel Silůvky pořádali v neděli 18. 12. 2016 tradiční 
vánoční koncert. Výborně hrála dechová hudba Kameníkovi muzikanti.  V 
úvodu přivítal přítomné starosta obce pan Zdeněk Prax. Letos jsme na rozdíl 
od minulých let připravili posezení u stolů, což se setkalo s příznivým ohlasem. 
Hosté koncertu si mohli dát kávu, čaj nebo víno. Na závěr poděkoval 
muzikantům a zpěvákům starosta Jednoty Orel Silůvky bratr Josef Záděra. 
Kapelník, umělecký vedoucí a zpěváci dostali krásné kytice. Všichni muzikanti 
pak nádherné perníčky od silůvské rodačky paní Sládkové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
Jak se již stalo tradicí i letos v pátek 23. 12. 2016  silůvští skauti roznášeli do 
našich domovů betlémské světlo. Děkujeme ! 
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 VÁNOČNÍ HRA V EVANGELICKÉM KOSTELE 

Dne 24. 12. 2016  se v evangelickém kostele v Silůvkách konala tradiční 
štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou Letošní hra měla název 
Stéblo slámy.  Stéblo slámy si vezme z jesliček na památku malý pastýř, aby 
mu připomínalo, že když potřeboval Syn Boží obyčejnou slámu, potřebuje jistě 
každého z nás, aby skrze nás „ obyčejné lidi" dělal svoje neobyčejné věci. 
Pointou letošní hry je právě toto pro sebe zaslechnout: pro Pána Boha není 
žádný člověk obyčejný ani zbytečný, každý z nás je originál a pro  každého z 
nás má tedy Pán Bůh nějaký originální úkol a dobrou nápln života. S ním pocit 
zbytečnosti, okrajovosti, marnosti a nudy nehrozí:) 

 Příběh o narození Ježíše Krista, jak ho vyprávějí evangelisté Matouš a Lukáš  
zahrály děti ze Silůvek a okolí. Hra byla doprovázena písněmi s hudebním 
doprovodem.  
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 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
 Turnaj neregistrovaných ve stolním tenise pořádala Jednota Orel Silůvky 26. 
12. 2016. Zúčastnilo se 16 tenistů ze Silůvek i z okolí a bojovali o co nejlepší 
umístění. Vítězem 
turnaje se stal Jiří Hron 
(Mělčany)  Druhé místo 
obsadil Tomáš Vyskočil 
a třetí byl Ladislav 
Řezáč  (Ivančice).  
Všichni hráči si odnesli 
drobné výhry a pěkné 
zážitky. Přítomní diváci 
je odměnili potleskem. 
 
             Josef Záděra 
 

 
 
 

 BRUSLENÍ NA NOVÉM HŘIŠTI 
Na podzim bylo otevřeno nové hřiště. Nyní v zimním období využíváme i další 
jeho možnost  a to je zaledování.  A tak podle aktuálního počasí  chlapci z řad 
mládeže stříkají hřiště k radosti dětí i ostatních občanů  ze Silůvek a okolí.  
Díky kvalitnímu osvětlení je možno bruslit i ve večerních hodinách a to vše 
zdarma. Byly sehrány i dvě hokejová utkání proti sousedům z Mělčan 
s výsledky 15:15 a 23:17 pro silůvské hokejové borce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ROZHOVOR S PANEM ROSTISLAVEM HRDLIČKOU 

 SETKÁNÍ RODÁKŮ ( PROGRAM A ZVACÍ DOPIS) 
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 NOVOROČNÍ VYCHÁZKA NA HLÍNU 

Na Nový rok se konala již 
tradiční vycházka na Hlínu. 
Skupinky přicházely 
postupně do hospůdky na 
Hlíně, kde je čekalo 
příjemné posezení i noví 
provozovatelé manželé 
Hoškovi. Pozdravili jsme 
se i s místními a popřáli si 
vzájemně šťastný nový rok 
2017. 

 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
7. ledna 2017 se konala již tradiční Tříkrálová sbírka.  
Bylo vybráno Kč 34.447,-  Všem dárcům i koledníkům srdečně děkujeme. 
Svátek Tří králů provází mnohé lidové zvyky, ve střední Evropě 
především žehnání domů. Koledníci na dveře píší svěcenou křídou 
známý nápis K†M†B†, který je počeštěnou variantou nápisu C†M†B†. 
Jedná se přitom o zkratku latinského "Christus mansionem benedicat", 
tedy "Kristus žehnej tomuto domu". Tradičně po nápisu následuje rok – 
aby požehnání platilo až do dalších Vánoc. Tři křížky připomínají 
Nejsvětější trojici, tedy Otce, Syna a Ducha svatého. Lidová vyprávění 
pak podle písmen přibližně v 7. století trojici mudrců pojmenovala, 
dodnes koledníci chodí jako Kašpar, Melichar a Baltazar. 
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 HASIČSKÁ VALNÁ HROMADA 

V pátek  7. 1. 2017  se konala valná hromada SDH Silůvky. Zvolila nový výbor 
ve složení: starosta Kominacký Radim, velitel  Ondrášek Jan,  jednatel Fráňa 
Jaromír, účetní Ing. Eva Vejmolová, kronikář Hlavoň Jan. Kontrolní výbor bude 
ve složení Ing. Renata Záděrová, Petr Capyk a Aleš Hron. Hlavním letošním 
úkolem tohoto výboru je organizace oslav 120. výročí založení sboru společně 
s oslavou 740 let obce v sobotu 24. 6. 2017 na návsi. Odstupující výbor ocenil 
některé zasloužilé členy sboru. Děti naší ZŠ a MŠ obohatily valnou hromadu o 
obrázky na téma Hasiči očima dětí. 
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 ORELSKÝ PLES 
V sobotu 14. 1. 2017 pořádala Jednota Orel Silůvky tradiční ples. K tanci 
a poslechu velice dobře hrála dechová hudba Sokolka ze Šakvic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017 
  
  Vám přeje zastupitelstvo obce a obecní úřad Silůvky 
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 MYSLIVECKÝ PLES 
Myslivecké sdružení "Babí hora" uspořádalo v sobotu 21. ledna 2017 po 
dlouhých 19 létech ples.Byla připravena bohatá tombola i myslivecká kuchyně. 
K tanci a poslechu hrála Boršičanka Antonína Koníčka. Akce se vydařila a 
věříme, že i příští rok se mohou hosté opět těšit na tanec, tombolu i speciality 
ze zvěřiny. 

 
 

 PLSTĚNÍ Z OVČÍHO ROUNA 
 

V pondělí 6. 2. 2017 se již podruhé sešly ženy a dívky v zasedací místnosti 
obecního úřadu a tvořily drobné výrobky z ovčí vlny.  Setkání vedla paní 
Uhříčková  ze Silůvek.  
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 VÝSTUP  PŘES  BALMENHORN  NA  SIGNALKUPPE  
 Tento rok nám nebylo přáno a náš vysněný Matterhorn byl odložen.  

Náhradní  letošní cíl je  Monte Rosa z italské strany a z lyžařského centra  

Staffal-Tschaval. Termín byl zvolen na začátek července. 

 Vstříc osudu jsme vyrazili v sestavě: Robert a Adriana Fialovi, Rudolf 
Ambrozek a Jaroslav Kalábek (Střelice)                                                                                                                                                              

Monte Rosa je horský masiv východně Walliských Alp, na hranicích Švýcarska 
a Itálie. Jméno "Monte Rosa" není odvozeno od italského slova "rosa" 
(růžový), jak se často mylně uvádí, ale od franko-provensálského výrazu 
"rouese", což znamená "ledovec" 
Nejvyšším vrcholem masivu je Dufourspitze (4634 m), nejvyšší hora 
Švýcarska a druhá nejvyšší v Evropě (v případě započítání Kavkazu do 
Evropy pak šestá nejvyšší). Celkem je v masivu kolem 15 vrcholů s výškou 
přes 4000 metrů. Přesný počet vrcholů se v jednotlivých publikacích liší, stejně 
jako se liší názor na to které vrcholy do masivu patří a definice co je a co není 
samostatný vrchol. Mezi významné čtyřtisícovky v masivu patří například 
dlouhý a vysoký hřeben Lyskammu, Signalkuppe na jejímž vrcholu se nachází 
nejvýše položená chata v Evropě Capanna Regina Margherita (4545m).                                                                                                        

Dne 2. 7. 2016  v 7 hodin jsme vyjeli ze Silůvek do Staffalu (1800 m.n.m.), kde 
po vybalení naše skupinka přespala v chatičkách, které se v zimě využívají pro 
lyžařskou školu. Po snad  nejpohodlnější noci, která tam byla, jsme vyrazili po 
vlastních nohách vzhůru. Naše první zastávka byla na chatě jménem „Rifugio 
Lys Al Gabiet“ 2350m.n.m., jakmile byly dočerpány síly, naše cesta 
pokračovala. Při této cestě se ode mě a taťky oddělili naši kolegové a my 
pokračovali ve dvou. Cesta plná kamenů, štěrku, kytiček a dokonce i 
kozorožců byla zakončena nad plesy přibližně v půlce mezi chatami „Rifugio 
Mantova“ a „Rifugio Lya Al Gabiet“. Dokonce jsem si v červenci postavila 
sněhuláka Ferdu.  

Ráno byla potřeba vše opětně zabalit. 
Že by se nám nějak chtělo? To tedy 
ne. Ale na vrchol jsme chtěli. Ještě 
ráno doladit snídaní a čajem na 
rozehřátí a mohli jsme vyrazit. 
Uchvátila nás krása okolní krajiny. 
Voda, která všude okolo, hučela při 
pádu ze skály. Rozkvetlé horské 
kytičky všech barev a občasný pád 
kamínku pod našimi kroky. Taková 
pohoda by mohla být všude. Co si 
budeme povídat, kdo by nechtěl 

poslouchat stovky vodopádů a při tom ležet v trávě plné kytiček pozorující 
mráčky?! Ovšem tato pohoda skončila v době, kdy mraky začaly klesat až se z 
nich vytvořila hustá mlha, ve které nebyly vidět ani značky, značící cestu. Po 
několika minutách bloudění jsme zase našli správnou cestu. Jakmile jsme 
došli do výšky, kde ještě nebyl rozpuštěný sníh nasazovali jsme mačky a do 
rukou brali cepíny. Okolo 18 hodiny večerní jsme vyčerpaní došli na „Rifugio 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Walliské_Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Itálie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dufourspitze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Švýcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kavkaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyskamm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Signalkuppe
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Mantova“ 3500 m.n.m., kde byl také postaven náš hotel (stan) na další dva 
dny. Druhý den na tuto chatu přišli i naši přátelé. Třetí den u chaty Mantovy 
jsme za svítání vyrazili směr Balmenhorn. Cestou byla zastávka  na „Rifugio 
Gnifetti“ 3647 m.n.m. Po malé pauze na čaj jsme pokračovali v naší výpravě. 
Cesta byla strmá, dlouhá, náročná, ale hlavně velice únavná. Jakmile byl 
dosažen konec největšího stoupání, udělali jsme si svačinku na nabrání sil na 
posledních pár metrů. I když to bylo kamenem na dohození. Síly nám 
nedovolili tam být hned, cesta trvala ještě necelou hodinu. Po celodenním 
stoupání byla snad ta nejlepší odměna v horách= postel. Na Balmenhornu 
4167 m.n.m. se totiž nachází bivak, který nám posloužil jako luxusní hotel na 
jednu noc. Večer jsme se setkali s Jarem. Ruda zůstal sto metrů pod námi ve 
stanu. Ráno jsme pobrali do jedné ze dvou krosen to nejdůležitější a 
pokračovali na Signalkuppe. Na 5. nejvyšší horu Alp. Na náš cíl. Když se nám 

Balmenhorn schoval za horizont ukázala se nesmírná krása. Každému bych to 
přála vidět. Všude sníh, vylézající masy ledovců a krásná panorama. A to 
nejhezčí na tom? Pohled na nejhezčí masiv světa. Na Matterhorn. Půl dne 
strávený na nohách při opětném stoupání do kopce nabral konce. Mohli jsme 
si odškrtnou z našeho imaginárního seznamu 5. Nejvyšší horu Alp. Nejhorší 
na tom bylo,  
že jsme se museli ten den ještě vrátit a taky vrátili. Za den jsme z 4554 m.n.m. 
klesli do cca 2700 m. n. m., kde byla naše poslední noc uprostřed hor v této 
sezóně. Poslední den ztrávený v Alpách sloužil k přesunu do Staffalu k autu. 
Ještě ten den jsme vyjeli domů. 
Celá tato výprava byla velice zajímavá. Zelená krajina plná kytiček až po masy 
ledovců byla uchvatná. Můžu říct za všechny, že to byla krása. Krása co nám 
navždy zůstane v paměti. Stejně jako nám nikdo nevezme náš úspěch. Je to 
vzpomínka na celý život. Navíc se mi splnil sen vidět Matterhorn, dokonce i 
slzička ukápla dojetím. Určitě to nebyla naše poslední výprava do Alp. Každý 
den je nové dobrodružství a my jsme si ty dny trochu víc okořenili, sami sobě 
dokázali, co všechno jde zvládnout jen s obrovským nasazením.  
                                                                                

Robert  a  Adriana Fialovi 
 
Ve středu 5. 4. 2017 bude pan Robert Fiala promítat v zasedačce nad OÚ dokument o 
výstupu na Monte Rosa. Poté bude následovat beseda. Jste všichni srdečně zváni. 
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 ZIMNÍ STOPOU OKOLO SILŮVEK 
V sobotu 14. 1. 2017 se uskutečnil již 38. ročník známého závodu „Zimní 
stopou okolo Silůvek.“ Po dlouhé době to byl závod na sněhu. Účast byla 
tradičně dobrá a závodníci všech věkových kategorií  odjížděli spokojeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZPRAVODAJE LÉTO A PODZIM 2016 
 
Tyto dva minulé informační listy č.86 léto 2016 a č.87 podzim 2016 vyšly 
v omezeném nákladu a pro zájemce jsou k vyzvednutí na obecním úřadě 
v Silůvkách, nebo ke stažení v pdf na stránkách obce 
http://www.siluvky.cz/obecni-urad/informacni-listy-obce--archiv 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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