
 
 
 

 

SILŮVKY OPĚT ŽELEZNIČNÍ STANICÍ 

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 bylo v Silůvkách uvedeno do provozu 
nové zabezpečovací zařízení. Tím se Silůvky staly opět po mnoha letech 
železniční stanicí. Předtím proběhla celková rekonstukce nádraží - 
výstavba vyvýšených nástupišť a nového přejezdu, výměna staničních 
kolejí, oprava nádražní budovy, kdy byl zachován její historický ráz a 
zřízení nového zabezpečovacího zařízení. Nechybí ani informační tabule 
s odjezdy vlaků a nádražní rozhlas. Doufáme, že naše nové moderní 
nádraží, jež se stalo výstavní vstupní bránou do Silůvek zůstane dlouho 
pěkné, bez zásahů různých vandalů.  
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• VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
SILŮVKY 
 

Počet volených 
členů zastupitelstva 

Voli či v 
seznamu 

Vydané  
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

7 623 427 68,54 426 2 668 

 

Hlasy Kandidátní listina - 
název abs. v % 

Počet kandidát ů Počet mandát ů 

 „NEZÁVISLÍ" 2 033 76,2 7 6 

Silůvky pro všechny 635 23,8 5 1 

 

 

Kandidát Počet hlas ů 

poř.
číslo  

příjmení, jméno, 
tituly 

abs. v % 

Pořadí zvolení 
kandidáta/náhradníka  

Mandát 

1 Prax Zdeněk 320 15,7 2 * 

2 Bezchleba Rudolf Ing. 341 16,7 1 * 

3 Dobrovodský Pavel 271 13,3 3 * 

4 Kopal Květoslav Ing. 305 15,0 4 * 

5 Bartoš Lubomír 235 11,5 5 * 

6 Kříž Jiří 266 13,0 6 * 

7 Dolák Libor 295 14,5 1 - 

 

Kandidát Po čet hlas ů 

poř. 
číslo  

příjmení, jméno, 
tituly 

abs. v % 

Pořadí zvolení 
kandidáta/náhradníka  

Mandát 

1 Jeglová Hana Ing. 171 26,9 1 * 

2 Folprechtová Jiřina 119 18,7 1 - 

3 Boledovičová Veronika 135 21,2 2 - 

4 Pilát Jiří 111 17,4 3 - 

5 Weinhőfer Jiří 99 15,5 4 - 
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Krátce po volbách odstoupili dva zvolení kandidáti ze sdružení 
„NEZÁVISLÍ“, a to Lubomír Bartoš a Ing. Květoslav Kopal. Jako náhradník 
nastoupil Libor Dolák. Jelikož na kandidátce nebylo více náhradníků, zůstává 
zastupitelstvo šestičlenné. A to ve složení: 

 

Zdeněk Prax       - starosta obce 

Ing. Rudolf Bezchleba  - místostarosta obce 

Pavel Dobrovodský    - předseda kontrolního výboru 
Libor Dolák      - člen kontrolního a finančního výboru 
Jiří Kříž      - předseda finančního výboru 
Ing. et. Ing. Hana Jeglová   - členka finančního výboru 

 

 
• VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU ZA OBEC SIL ŮVKY 
 

- Voli či v 
seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané  
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

1. kolo 623 403 64,69 394 341 86,55 

2. kolo 623 212 34,03 212 212 100,00 

 
Kandidát Po čty 

hlasů 
% hlasů 

číslo  příjmení, jméno, tituly 

Volební 

strana 
1. 
kolo 

2. 
kolo 

1. 
kolo 

2. 
kolo 

1  Adam Vojtěch MUDr. KSČM 76 X 22,28 X 

2  Žaloudík Jan prof. MUDr. ČSSD 84 136 24,63 64,15 

3  Čadeni Ivan Ing. Suveren. 6 X 1,75 X 

4  Bořecký Karel Ing. TOP 09 41 X 12,02 X 

5  Paulík Vladimír VV 11 X 3,22 X 

6  Magálová Daniela SPOZ 9 X 2,63 X 

7  Julínek Tomáš MUDr.  ODS 73 76 21,40 35,84 

8  Svoboda František Ing. KDU-ČSL 41 X 12,02 X 

 

Za Obvod č. 55 se stal senátorem Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. (ČSSD) 
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• USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE SIL ŮVKY Č. 1 ZE DNE 8 .11. 2010 

 
Zastupitelstvo obce Silůvky: 
 

1) Bylo seznámeno s výsledkem komunálních voleb a vzalo na vědomí 
složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona 
128/2000 Sb. o obcích. 

 
2) Určilo, že pro funkci starosty obce bude člen zastupitelstva obce 

dlouhodobě uvolněn. 
 

3) Odsouhlasilo způsob volby starosty, místostarosty a členů výborů veřejným 
hlasováním. 

 
4) Zvolilo starostu obce Silůvky: Zdeněk  Prax,   

                       bytem Silůvky, Pod Lipami 139.    
 

5) Zvolilo místostarostu obce Silůvky: Ing. Rudolf Bezchleba,   
         bytem Silůvky, Pod Lipami 207. 

 
6) Zřídilo  výbor kontrolní a finanční, oba výbory jsou tříčlenné. 

 
7) Zvolilo předsedu a členy kontrolního a finančního výboru:  
- kontrolní výbor – předseda Pavel Dobrovodský 

  členové Libor Dolák a Ivana Jakšová 
- finanční výbor – předseda Jiří Kříž 

                  členové Libor Dolák a Ing. Hana Jeglová. 
 

8) Stanovilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle zákona 
128/2000 Sb. o obcích a dle nařízení vlády 37/2003 Sb. a 20/2009 Sb. 
v plné výši od 8. 11. 2010. 

 
9) Pověřilo starostu prováděním rozpočtových opatření v období mezi 

zasedáními obce v plném rozsahu. 
 

10) Schválilo dosavadní jednací řád obce. 

 
• AKTUALIZACE PASPORTU DOPRAVNÍHO ZNA ČENÍ 

 

Zastupitelstvo obce Silůvky se na základě poznatků a připomínek 
k dopravní situaci na území obce rozhodlo aktualizovat Pasport dopravního 
značení. Návrhy mohou občané podat na Obecní úřad nebo zaslat e-mailem 
na adresu: obec.siluvky@siluvky.cz. I na základě těchto podnětů budou po 
konzultaci s odborníky a schválení příslušným dopravním orgánem následně 
doplněny dopravní značky a celkově řešena situace ohledně komunikací. 
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• OPATŘENÍ PROTI ROZLÉVÁNÍ POTOKA 
 

Po prudkém letním dešti došlo ke zvednutí vody v potoce a jejímu 
následnému vylití z koryta. Na základě požadavků obce Silůvky byly správcem 
toku – Povodí Moravy, s.p. provedeny nejnutnější práce, a to včetně 
prohloubení koryta v ulici Trávníky. Další, již nehavarijní úpravy toku, by měly 
proběhnout v pozdějších termínech.  

 

Dík patří i SDH Silůvky za pomoc při vyčerpávání vody ze zatopených 
sklepů. 

 
• POSILOVÝ VRT 
 

Ke konci roku byl u stávajícího vrtu (za ulicí Trávníky), z nějž se čerpá 
pitná voda pro obec Silůvky, vytvořen nový posilový vrt. Důvodem byla 
klesající výtěžnost stávajícího a zejména možnost v současné době získat 
dotace ve výši 90% (cca 400 000 Kč) pořizovacích nákladů. Tento vrt nám 
umožní do daleké budoucnosti získávat kvalitní pitnou vodu v dostatečném 
množství. V současné době se provádí u nového vrtu kontrolní měření a 
přesné rozbory vody.  

 
• POPLATEK ZE PSŮ 

 

Výše poplatku ze psů je v obci záměrně stanovena na nízké  přijatelné 
výši, přesto se rozrůstá podezření, že mnozí majitelé své psy řádně 
nenahlašují. Žádáme tímto občany, aby v případě opomenutí tento stav 
urychleně napravili. 
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• OTEVÍRACÍ DOBA KONTEJNER Ů NA ODPAD 
Kontejnery budou v zimním období otevřeny od 10 do 11 hodin v tyto dny: 

08. 01. 2011 
22. 01. 2011 
05. 02. 2011 
19. 02. 2011 
05. 03. 2011 
19. 03. 2011 
02. 04. 2011 

Poté již každý týden od 9 do 11 hod. 
 

 
• REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV ) 

 

 

Vzhledem k tomu, že se začínají objevovat nepřesné informace ohledně 
rekonstrukce ČOV, cítíme potřebu seznámit touto formou Vás, občany Silůvek, 
se skutečným stavem. Prštický starosta pan Daněk zpochybňuje léta fungující 
systém odkanalizování obou obcí a způsob čištění odpadních vod ve společné 
čistírně. V době probíhající, schválené a dotované rekonstrukce stá vající 
ČOV, která vy řeší čišt ění odpadních vod z obou obcí na mnoho let,  
přichází s novými myšlenkami postavit někde (např. u Salaše na území 
Silůvek) samostatnou čistírnu pro obec Prštice (bez dotací), anebo chce 
vybudovat nový několikakilometrový samostatný tlakový přivaděč přes celé 
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Silůvky až do stávající ČOV v Silůvkách (a to z dotací přidělených účelově 
pouze na její rekonstrukci). Dotace od Mze a JMKraje byly přiděleny na 
základě žádostí podaných a vyřízených Silůvkami a to pro obě obce. 

 

� ČOV JE SPOLEČNÁ PRO SILŮVKY I PRŠTICE A 
PROVOZOVATELEM  VŽDY BYLY A JSOU  SIL ŮVKY  

Společná ČOV je reliktem dob dřívějších, kdy se plánovala výstavba ještě 
za společného MNV. Teprve v roce 1994 došlo k uzavření smlouvy o 
dokončení rozestavěné ČOV a provozování mezi obcemi. To, že Prštice 
později v r. 2002 vybudovaly oddílnou kanalizaci, již bylo jejich samostatným 
rozhodováním a ve vztahu k ČOV se nic nezměnilo, ani Prštice v tomto žádné 
aktivity nevyvíjely. Od té doby ČOV čistí odpadní vody z obou obcí. Zřejmě 
proto, že ČOV leží na území naší obce, starala se o ni vždy Obec Silůvky, 
která řešila provozní záležitosti i vztahy s různými provozovateli a později na 
základě jednání starostů obcí Prštic, Radostic a Silůvek  převzala v roce 2007 
provozování plně na svoje bedra. Obec Silůvky jako provozovatel, má na 
provozování ČOV vydáno pravomocné rozhodnutí od Krajského úřadu 
Jihomoravského Kraje. Všechna administrativa byla a je prováděna  
zaměstnanci a zastupitelstvem Obce Silůvky jakožto provozovatelem, a to ve 
společném zájmu obou obcí, v případě vyřizování stavebních povolení a 
dotací (vždy byly tyto dotace rovnoměrně pro obě obce) 

 

� REKONSTRUKCE ČOV A NAVÝŠENÍ JEJÍ KAPACITY Z 1300 
NA 1900 EKVIVALENT BYLA DLOUHODOB Ě PLÁNOVANÁ A 
NEZBYTNÁ 

Obec Silůvky, jako řádný provozovatel, po zjištění nedostatečné kapacity a 
dnešním normám nevyhovující technologie ČOV prosto v souladu 
s PRVKÚKem (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací) a s vědomím obce Prštice 
započala uvažovat o obnově zastarávající a vzhledem k růstu počtu obyvatel 
obou obcí kapacitně nedostačující ČOV.  

Již v roce 2007 s pomocí dotace Jihomoravského kraje byl vypracován 
projekt rekonstrukce ČOV. Projekt řešil navýšení kapacity ČOV, a kompletní 
rekonstrukci stavební a technologické části podle platných norem a požadavků 
na životní prostředí. Projekt  zpracovali autorizovaní inženýři v oboru 
vodohospodářských staveb a technologií. Obec Prštice tento projekt ihned po 
vypracování v r. 2007 obdržela a bez problému zaplatila svůj podíl za 
vypracování. Prštice tudíž byly dostate čně dlouho p ředem zpraveny o 
plánované rekonstrukci a m ěly cca dva roky na p řípadné p řipomínkování 
projektu.  Že tak neučinily, není vina obce Silůvek. S novými návrhy přišli až 
v době naplno běžící stavby a po poskytnutí dotací. 

To že rekonstrukce společné ČOV je nezbytná, je prokázáno písemným 
stanoviskem odpovědného zástupce provozovatele předmětné ČOV Ing. 
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Veronikou Kašparovou ze dne 27.2. 2009, stanoviskem Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje ze dne 12.11. 2008, stanoviskem Povodí Moravy ze 
dne 3.12. 2008.  

 

� STAVEBNÍ VODOPRÁVNÍ POVOLENÍ - PRŠTICE BYLY 
ÚČASTNÍKEM VŠECH ŘÍZENÍ 

K provozování a rekonstrukci ČOV se vztahuje stále platná smlouva z roku 
1994, kde je jasně formulováno, že majetkové podíly obou obcí na čistírně 
jsou stejné a v článku VII je psáno: „Pokud bude třeba v budoucnu provést na 
zařízeních uvedených v článku VI (ČOV + hlavní přivaděč z Prštic) této 
smlouvy rekonstrukci, případně vložit další investice do těchto objektů, 
zavazují se smluvní strany, že veškeré finanční i jiné náklady k tomuto účelu 
potřebné uhradí po vzájemné dohodě rovným dílem, to je ½ nákladů Obec 
Silůvky a ½ nákladů Obec Prštice“.  

Dodržení ustanovení o vzájemné dohodě je mimo jiné doloženo zde níže 
otištěným souhlasem. Rovněž jej dokládá zastupitelstvem schválený 

provizorní rozpočet 
Prštic z listopadu 
2009, kde byly 
peníze na 
rekonstrukci ČOV 
vyčleněny. Obec 
Prštice,  byla 
písemn ě zvána na 
veškerá jednání ve 
stavebním řízení, 
kterých se starosta 
bez omluvy 
neúčastnil a ani 
nedošlo k odvolání 
se vůči vydanému 

rozhodnutí  
o povolení stavby, 
které bylo zasláno 
na obec Prštice, 
jakožto ú častníku 
řízení, stavební 
povolení je tak  
pravomocné a 
stavba b ěží. 

 

 

obr.  Písemný souhlas starosty obce Prštice s rekonstrukcí ČOV.  
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� KE SLOUČENÍ KANALIZACÍ DOŠLO V R. 2002 A JE ZCELA 
BĚŽNÉ 

V Pršticích si letos zadali zpracování posudků od soukromých firem, které 
posuzují  odkanalizování Prštic nikoliv rekonstrukci ČOV. Zmíněné posudky 
používá starosta Prštic pan Daněk jako argumenty ke zpochybnění léta 
fungujícího systému odkanalizování obou obcí a způsobu čištění odpadních 
vod ve společné čistírně. Zásadní a nejen z technického hlediska zcela 
nesmyslné tvrzení je, že zde dochází k neslu čitelné kombinaci  oddílné 
kanalizace (Prštice) a jednotné (Silůvky). Kombinace obou kanalizací totiž 
zcela běžně existuje v jiných městech a obcích (např. v Ořechově, v 
 Radosticích, v Brně), kdy logicky není možné přebudování kanalizace 
najednou a dochází zde běžně ke kombinacím obojího v různých poměrech. 
Rovněž argument, že vody z přívalových dešťů zahltí ČOV neobstojí, neboť 
toto je vyřešeno v přepadových komorách na přivaděči, takže do ČOV tyto 
vody ani nepřitečou.  

Nutno zde také zd ůraznit skute čnost, že sou časnou stavbou 
rekonstrukce ČOV Silůvky nedochází ke slu čování kanalizací. Ke 
slou čení došlo již napojením obce Prštice v r. 2002.  

 

� VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY PROB ĚHLO 
PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VE ŘEJNÝCH ZAKÁZEK A 
STAROSTA PRŠTIC ING.JOSEF DAN ĚK BYL ČLENEM 
VÝBĚROVÉ KOMISE. 

Dokonce i v oficiální prštické tiskovině se objevuje nařčení z předražení 
ČOV, které zavání až obviněním z nekalého jednání. Zde se opět odkazuje na 
účelově zadané posudky. (Odvolává se zde např. ČOV Střelice, kde je 
nákladový ekvivalent na jednoho obyvatele 10450 Kč, ale ten cena 
rekonstrukce ČOV Silůvky splňuje – tyto ukazatele Ministerstvo sleduje a 
v případě pochyb by dotaci samozřejmě neposkytlo). Proč však nezazněly 
připomínky již při samotném řádném výběrovém řízení v r. 2009, kterého se 
starosta Prštic pan Daněk osobně jako člen zúčastnil a podepsal všechny 
protokoly bez připomínek? Zde se všichni členové výběrové komise, včetně 
nás a  starosty Daňka, seznámili s nabídkami uchazečů včetně ceny, termínu 
a návrhů smlouvy o dílo. Komisí  byl vybrán nejvhodnější uchazeč VHS Brno a.s. 
Cena za stavbu rekonstrukce ČOV je bez DPH 19,5 mil. Kč. Cena za dílo je 
menší, než cena, kterou podle výkazů výměr vypočítal i projektant už v r. 2007. 

Toto výběrové řízení bylo naprosto transparentní, zúčastnilo se ho více 
firem podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a proběhlo v režii 
nezávislé dozorové firmy.  

Souhlas Prštic s danou rekonstrukcí byl mimo jiné prokázán právě i účastí 
zástupce a to přímo pana starosty Daňka na výběru uchazeče o předmětnou 
veřejnou zakázku a dále i tím, že Prštice  uhradily k vyúčtování náhradu ve 



Informační list obce Silůvky, č. 1 (63) – prosinec 2010 

 10 

výši 50% nákladů spojených se zajištěním předmětného výběrového řízení. 
Nemůže tedy pan starosta Dan ěk tvrdit, že o žádné stavb ě, povolení, 
ceně a dodavateli nic neví a že si snad n ěco děláme sami bez v ědomí 
Prštic. 

 

� ZÍSKÁNÍ DOTACÍ, STAVBA ZAHÁJENA A P ŘICHÁZÍ 
PŘEVRATNÝ POSTOJ PRŠTIC A HLEDÁNÍ D ŮVODŮ JAK 
NEZAPLATIT SVŮJ PODÍL 

Protože jsme v listopadu 2009 obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace a vše 
bylo vyřízeno, byla stavba zahájena. Zpočátku probíhalo vše normálně. 
V průběhu stavby od počátku roku 2010 však začalo docházet ze strany Prštic 
k předkládání nereálných a nesmyslných požadavků včetně výstavby vlastní 
ČOV a použití peněz z dotace na vybudování 2 km nového přivaděče jen pro 
splašky z Prštic až do ČOV. Dochází k neplacení a  k vracení faktur. Tedy až 
v době, kdy byla rekonstrukce ČOV již v plném proudu a nešlo ji vzhledem 
k nutnosti zachovat funkčnost ČOV zastavit. Kdybychom stavbu nedokon čili 
podle projektu a stavebního povolení p řišli bychom o dotace a všechny 
náklady by se musely hradit čist ě z rozpo čtu obou obcí! Ob ě obce by se 
tak musely zadlužit. 

 

� PROVOZNÍ NÁKLADY SE PODLE SMLOUVY 
ROZPOČÍTÁVAJÍ V POMĚRU  POČTU OBYVATEL. CHCEME 
JE ROZPOČÍTÁVAT PODLE SKUTE ČNÉHO MNOŽSTVÍ 
ODPADNÍCH VOD Z JEDNOTLIVÝCH OBCÍ. 

V případě tohoto bodu bychom rádi reagovali na poplašné zprávy 
občanům Prštic o zdražování stočného ve vztahu k rekonstrukci ČOV. To je 
zcela ničím nepodložené a scestné. Náklady na rekonstrukci ČOV se 
samozřejmě do stočného nezapočítají, rekonstrukce je hrazena z dotací a 
finančních prostředků obcí. Naopak obnovená ČOV, kdy se omezí 
v nejbližších letech náklady na údržbu chátrajícího zařízení, umožní i přes růst 
cen vstupů (zejména el. energie) zachovat stočné na přijatelné úrovni. Navíc 
je nutno podotknout, že výše stočného je již plně záležitostí jednotlivých obcí. 
Silůvky neur čují Pršticím sto čné a ani je od ob čanů Prštic nevybírají.  
(stočné Silůvky - 12 Kč/m3, stočné Prštice - 16 Kč/m3). Současné provozní 
náklady se rozpočítávají jednoduše podle počtu obyvatel. Co se tý če 
budoucího provozování vždy jsme deklarovali ochotu podílet se na n ěm 
na základ ě skute čného m ěřeného množství odpadních vod z jednotlivých 
obcí.  Na přivaděči od Prštic je dokonce nainstalováno měření, o jehož 
funkčnost se Prštice starají. Nebrání tedy nic tomu provádět přesná měření. Z 
Prštic nikdy tento návrh ani výsledky měření nebyly předloženy. Rovněž je 
opomíjen fakt, že Prštice mají více obyvatel, kolik domácností je na oddílnou 
kanalizaci napojeno tak, jak má být, a zda je dostatečně zabráněno pronikání 
dešťové vody z komunikací do splaškové kanalizace. Vždyť kanalizace na 



Informační list obce Silůvky, č. 1 (63) – prosinec 2010 

 11 

začátku Silůvek v ulici Na Trávníkách je přítokem z Prštic při dešti zahlcována. 
Obec Silůvky vítá rozpočítávání provozních nákladů podle měření odtoku 
z Prštic, neboť tím bude vyvrácena i jakákoliv pochybnost o množství 
odpadních vod z jednotlivých obcí. 

 

� NEOCHOTA CTÍT SKUTEČNÝ STAV VĚCI A ROZDÍLNOST 
V NÁZORECH KONČÍ U SOUDU 

Obec Prštice podala Okresnímu soudu Návrh na vydání předběžného 
opatření na povinnost zdržet se další výstavby rekonstrukce ČOV. Okresní 
soud bez důkazního řízení návrhu vyhověl. Obec Silůvky reagovala 
prostřednictvím právního zastoupení odvoláním ke Krajskému soudu v Brně, 
který na základě posouzení údajů a důkazních dokumentů předběžné 
rozhodnutí zamítl a zrušil. Mezitím je však již obcí Prštice podána žaloba na 
zdržení se neoprávněného zásahu do spoluvlastnického práva. Zde opět obec 
Silůvky (strana žalovaná) zaslala Vyjádření k žalobě podložené příslušnými 
důkazy. Bohužel v tomto případě již bude probíhat soudní jednání. Obec 
Silůvky v něm zastupuje JUDr. Zdeněk Hrouzek.  

Aktivity Prštic - předběžné opatření, tak i žaloba má za cíl zabránit 
probíhající rekonstrukci ČOV, jež byla povolena ve výše zmiňovaném 
stavebním řízení. 

Nyní z důvodu negativního postoje obce Prštice bude muset obec Silůvky 
dočasně, do vyřešení situace, zaplatit i podíl Prštic. Obec Silůvky na toto 
použije rezervní prostředky z prodeje plynovodu a úvěr od České spořitelny.  

 

Jestliže však Prštice nesplní zákonem a platnou sml ouvou jí danou 
právní povinnost a jako spoluvlastník neuhradí dobr ovoln ě svůj podíl 
budeme nuceni vymáhat úhradu podílu, který zaplatím e za ně, soudní 
cestou !! 

 

Je smutné, že jsou do vzájemného bezproblémového soužití občanů obou 
obcí kladeny překážky a zastupitelstva se musí věnovat jiným věcem než 
rozvoji obce. Musíme se však bránit a nenecháme Silůvky nikým urážet a 
pomlouvat !!! 
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• ADVENTNÍ KONCERT  
 

První adventní neděli si v TJ Sokol Silůvky připomněli koncertem cimbálové 
hudby v podání sourozenců Osičkových z Velkých Bílovic. K poslechu zazněly 
jak klasické písně, tak i koledy. Účast byla hojná, návštěvníci si mohli 
pochutnat na dobrém vínku a domácím štrúdlu, který upekly sestry z místní 
jednoty. Spokojenost z tváří mnohých účastníků vyzařovala ještě i při odchodu 
domů.  

 

 

 
• MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  
 

V pátek 03. 12. 2010 uspořádal TJ Sokol Silůvky ve spolupráci s obcí Silůvky 
tradiční Mikulášskou besídku v sokolovně. Nejprve si děti hrály a soutěžily 
v různých dovednostech, poté následovala návštěva Mikuláše s čerty a 
andělem. Rozdalo se celkem 54 balíčku a děti domů odcházely plny dojmů a 
se slibem, že již nebudou rodiče nikdy zlobit.  

 

 
 



Informační list obce Silůvky, č. 1 (63) – prosinec 2010 

 13 

• FUTSAL – OKRESNÍ PŘEBOR BRNO-VENKOV 2010-2011 
 

1. kolo – Turnaj Nebovidy, sobota 04. 09. 2010  
 

Silůvky  – Bratčice  10:2 (7:1) /Kolbert D. 6, Beroun, Záděra K. 2, Sedláček. J.– 
Vilášek  
Silůvky – Syrovice  5:0 (5:0) /Kolbert D., Beroun 2, Záděra K., Sedláček J. 
Nebovidy – Sil ůvky  2:4 (1:0) /Herinek, Doležal – Kolbert D., Beroun, Záděra K. 2 
 
2. kolo – Turnaj St řelice, sobota 18. 09. 2010  
 

Střelice – Sil ůvky  4:4 (4:2) /Machát 2, Novotný - Kolbert R., Záděra K. 2, Sedláček J. 
Moravany – Sil ůvky  5:7 (4:3) /Novotný, Ruschka, Freiberg 2, Javorský - Záděra K. 3, 
Kölbl, Putna, Kopal L., Sedláček J. 
 
3. kolo – Turnaj Nebovidy, sobota 02. 10. 2010  
 

Silůvky – Tet čice  4:3 (2:0) /Pexa R. 2, Sedláček J., Kolbert R. - Procházka, Loucký, 
Holomek 
Silůvky – Rosice  3:2 (2:2) /Kopal L., Kolbert R. 2 - Dorazil , Drápal  
 
4. kolo – Turnaj Kratochvilka, sobota 16. 10. 2010  
 

Silůvky – Kratochvilka  2:7 (0:2) /Záděra K., Kolbert D. - Fejta, Koudelný, Skokan 3, 
Bucsoházy  2 
Silůvky – Remos  6:3 (3:1) /Záděra K. 4, Kolbert D., Putna - Sedláček I., Sedláček T., 
Křípal F. 
 
5. kolo – Turnaj Jamolice, sobota 23. 10. 2010  
 

United "B" – Sil ůvky  1:7  (1:3) /Bláha - Záděra K. 3, Kolbert D. 2, Kolbert R. 2 
Arsenal – Sil ůvky  6:11 (6:5) /Kremláček 3, Skopal, Čermák, Procházka - Záděra K. 
3, Kolbert D. 6, Kolbert R., Kopal L. 
 

Tabulka po podzimní části:  
 

1. Silůvky                  11 9 1 1 63 :  35 28 
 2. Moravany                 11 8 0 3 67 :  50 24 
 3. Arsenal                  11 7 0 4 80 :  72 21 
 4. Tetčice                  11 6 0 5 74 :  53 18 
 5. Remos                    11 6 0 5 35 :  41 18 
 6. United "B"               11 6 0 5 64 :  63 18 
 7. Kratochvilka             11 4 1 6 59 :  66 13 
 8. Střelice                 11 4 1 6 49 :  46 13 
 9. Rosice                   11 4 0 7 53 :  64 12 

10. Syrovice                 11 3 2 6 36 :  45 11 
11. Bratčice                 11 3 2 6 33 :  54 11 
12. Nebovidy                 11 2 1 8 30 :  54 7 

 
Nejlepší silůvští střelci: Záděra Kamil 21, Kolbert David 18 
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• STOLNÍ TENIS TJ OREL SIL ŮVKY  
     POŘADÍ PO 1. POL. SOUTĚŽE 2010/2011 (ŘÍJEN - PROSINEC 2010) 

Soutěže družstev se hrají každoročně od října do března. V krajské soutěži se hraje 
podzimní část systémem každý s každým tj. pro nás 11 utkání (říjen až prosinec) a 
druhá půlka znovu 11 zápasů (leden až březen) jen s tím rozdílem, že se obrátí 
pořadatelství utkání. V okresních soutěžích v první polovině také hrajeme 11 utkání, 
potom se 12 zúčastněných družstev rozdělí dle pořadí v tabulce na horní šestku, 
která hraje o postup, a dolní šestku, která hraje o sestup. 

 
Krajská soutěž stolního tenisu Jižní Morava 

Kr. sout ěž II. třídy - mužstvo „A"  Statistika dvouher 
poř. mužstvo body  hráči mužstva „A" utkání zápasy  úsp. 

1. Oltec Brno  A 44  David Kolbert 11 40 70% 
2. Mokrá  A 36  Radek Pikula  7 25 68% 
3. Mor. Slávia Brno  E 36  Kamil Záděra 11 36 42% 
4. Silůvky  A  32  Tomáš Pikula 10 36 39% 
5. Hrušovany u Brna A 30  Jan Škorpík 4 13 62% 
6. Slatina C 26      
7. Zbraslavec A 26  
8. Komořany  B 21  
9. Boskovice  A 21  

10. Blansko  C  21  
11. Otnice  B  18  
12. Holásky  A  13  

Vstup do soutěže byl na výbornou, ale po 
několika porážkách od relativně slabších 
soupeřů se nám vzdaloval boj o nejužší 
špičku tabulky. V posledních dvou kolech 
se nám podařilo zvítězit a postoupit na 
velmi pěkné 4. místo. 

        
Regionální soutěž stolního tenisu Brno venkov  

Okr. p řebor I. t řídy - mužstvo „B"  Statistika dvouher 
poř. mužstvo body  hráči mužstva „B" utkání zápasy  úsp. 

1. Nové Bránice  A 32  Jan Škorpík  11  43  72%  
2. SK Kuřim  B 27  Karel Vašulín 11  44  68%  
3. Moravské Knínice  A  25  Ondřej Novák 9  36  42% 
4. Rebešovice  A  24  Radek Kolbert 10  40  30%  
5. Radostice  A 24  František Záděra 2  8  63%  
6. Mokrá  B  23      
7. Telnice  A 22  
8. Hrušovany u Brna  B 21  
9. Silůvky  B 21  

10. Oslavany  A 18  
11. Rebešovice  B 16  
12. Ivančice  B 11  

Mužstvo se během soutěže pohybovalo 
kolem poloviny tabulky, ale po sérii velice 
těsných proher se po první půli soutěže 
umístilo nečekaně až na 9 místě. Po 
návratu Františka Záděry po zranění „do 
hry" lze očekávat výrazné zlepšení. 
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Okr. p řebor II. t řídy - mužstvo „C"   Statistika dvouher 
poř. mužstvo body  hráči mužstva „C" utkání zápasy   úsp. 

1. Tišnov  D  30  Radek Kolbert 11 44 58% 
2. Nové Bránice  B 29  Ondřej Novák 7 28 57% 
3. Lažánky  A  29  Josef Záděra 11 42 55% 
4. Ořechov  A  26  Petr Šenkýř 4 16 33% 
5. Rebešovice  C 22  Vojtěch Fišer 4 15 20% 
6. Silůvky  C 22  Lukáš Horký 3 12 17% 
7. Ostopovice  A 21      
8. Mokrá  C  20  
9. Prace  A  18  

10. Sokol Kuřim  A 17  
11. Nedvědice  A 15  
12. Nové Bránice  C 15  

V této soutěži jsme si pohlídali utkání s 
papírově slabšími soupeři a i díky 
rekordnímu počtu remíz v soutěži (i se 
soupeři ze špičky tabulky) jsme vybojovali 
účast v horní šestce soutěže. 

        
Okr. p řebor III. t řídy - mužstvo „D"  Statistika dvouher 
Poř. Mužstvo Body  Hráči mužstva „D" utkání zápasy   úsp. 

1. Tišnov  E 32  Ondřej Novák 9 36  81%  
2. Moravské Knínice  B 28  Radek Kolbert 5 18  78%  
3. Silůvky  D  27  Lukáš Horký 9 35 51% 
4. Ostrovačice  A  23  Vojtěch Fišer 11 43 49% 
5. Říčany  A 23  Petr Šenkýř 3 12  67% 
6. Prštice  A 22  Jiří Hron 7 25  21% 

7. Sokol Kuřim  B  21      
8. Oslavany  B 20  
9. Tvarožná  A 20  

10. Lažánky  B 18  
11. Radostice  B 17  
12. Dolní a Horní Loučky  A 13  

Mužstvo „D" je sice nováčkem soutěže, ale 
utrpělo pouze 1 prohru. Mladí hráči se 
dokázali vyrovnat s náročnější soutěží a 
bez větších zaváhání se probojovali na 3 
místo. 

Systém utkání družstev ve stolním tenise:  
K utkání nastupují 4 hráči za oddíl. V jednom utkání se odehraje celkem 18 zápasů. 
Nejdříve se hrají čtyřhry tj. 2 zápasy. Potom se hrají dvouhry systémem každý s 
každým tj. 16 zápasů. Za vítězství v utkání se družstvu připočtou 3 body, za remízu 
2, za prohru 1 a za kontumační prohru 0 bodů. Tento systém bodování platí pro 
okresní soutěže, kterých se účastní naše mužstva „B", „C" a „D". V krajské soutěži, 
kde hraje mužstvo „A", došlo od letošní sezóny ke změně, kdy se utkání ukončí při 
dosažení vítězství jednoho z mužstev (tj. při dosažení deseti vyhraných zápasů, 
např. 10:4), všech 18 zápasů se tedy odehraje pouze při výsledku 10:8, 8:10 a 9:9.  
U bodování došlo v krajské soutěži také ke změně, kdy za vítězství v utkání se 
mužstvu přičtou 4 body, ostatní bodování se nemění (remíza 2, prohra 1 a 
kontumační prohra 0 bodů). 

Nejlepším hráčem ze Silůvek je Luboš Záděra, který hraje za Orel Ivančice „A" 
v krajské soutěži I. třídy. S bilancí 81% je nejen nejúspěšnější z Ivančic, ale i v 
celé soutěži mu patří 6. místo v žebříčku jednotlivců. 
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• PLÁNOVANÉ SPOLE ČENSKÉ AKCE V SIL ŮVKÁCH 
 

Betlémské sv ětlo.  

– Členové skautského oddílu Sokolík budou 23. 12. 2010 roznášet všem 
spoluobčanům Betlémské světlo.  

– Zájemci nechť si připraví svíčku nebo lampičku na odpálení světélka. 
 

Vánoční koncert . 

– Jednota  Orel  Silůvky a obec Silůvky  pořádají  v neděli 26. 12. 2010 ve 
14:30 v orlovně.  

– Hraje Boršičanka Antonína Koníčka. 
 

Župní turnaj neregistrovaných ve stolním tenise .  

– Uskuteční se v orlovně v neděli 02. 01. 2010 od 9.hodin.  
 

Zimní stopou okolo Sil ůvek.   

– V sobotu 08. 01. 2011 se koná 32. ročník  běžeckého závodu dvojic.  

– Sraz v sokolovně nejpozději do 9: 00 hod. 
 

Tradiční Orelský ples .  

– Proběhne v sobotu 05. 02. 2011 v orlovně. 

– Hraje Májovanka z Holíča. 
 

Lyžařský zájezd.  

– TJ Sokol Silůvky pořádá 19. 02. 2011 lyžařský zájezd do rakouského 
střediska STUHLECK.  

– Cena 450 Kč doprava + 33 € skipas. 

– Přihlášky do 31.1.2011 u Ondřeje Elsnera, Na rybníkách 210, Silůvky. 
 

Maškarní ostatky.  

– Pořádá TJ Sokol Silůvky 05. 03. 2011 v sokolovně.  

– K tanci a poslechu hraje skupina Family. Masky srdečně vítány. 
 
 

 
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  
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 10. 3. 2011. 







Radek Neužil




