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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 

V pondělí 24. dubna 2000 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva 
s následujícím usnesením: 

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo výši nájemného v obecních bytech 

a) p. Luděk Záděra a p. Irena Záděrová - 1500,- Kč/měs . 
b) p. Ing. Renata Záděrová a p. Jaroslav Kučera - 2000,- Kč/měs . 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo vyrovnaný rozpočet Obce Silůvky ve výši 
5 511 400 ,- Kč . 

• Obecní zastupitelstvo přesunulo žádost p. Josefa Rejdy o odkoupení pozemku 
p. č. 824/3 v lokalitě pod strážním domkem na příští zasedání. 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo úhradu stočného pro rok 2000 ve výši 100,
Kč/osoba/rok . 

• Obecní zastupitelstvo neodsouhlasilo převedení silnice na ulici Nádražní na 
SÚS Brno - venkov, do správy a údržby Obce Silůvky. 

• PLYNOFIKACE 
Vzhledem k tomu, že počátkem srpna 2000 proběhne přejímka STL 

plynovodů , budovaných v naší obci, pracovníky JMP a. s. (budoucí provozovatel), 
je bezpodmínečně nutné, aby byly nejpozději do 6. srpna 2000 dokončeny 
veškeré úpravy na přípojkách k jednotlivým RD a ostatním objektům 

- zazděné montážní otvory 
- vyomítané vnitřky skříní ve zdech RD 
- osazené rámečky s uzamykatelnými dvířky 
- proveden zásyp a zához přípojky včetně okolní úpravy terénu 

Tyto úpravy jsou nutné k bezproblémové přejímce STL plynovodu. Bez 
přejímky nebude vpuštěn do rozvodů plyn! 



• ROZBOR VODY 

V pohádkách bývala vodě přisuzována mnohdy až zázračná moc. Všichni si 
pamatujeme, jak živá voda či př ípadně mrtvá voda pomohly nejednou vyřešit 
zdánlivě bezvýchodné situace ... Časem jsou sice pohádky v životě nahrazovány 
reálnějšími příběhy , ale klíčová role vody se ani v nich příliš často nemění. 

Zda určitá voda vyhovuje zdravotním a technickým požadavkům se zjistí 
především vyšetřením laboratorním, při němž se přihlíží zejména k tomu, zda voda 
vyhovuje normě pro pitnou vodu. Týká se jak vlastností fyzikálních, tak i složení 
chemického a mikrobiologického. 

Pokud vlastníte zdroj vody, a máte zájem dozvědět se, jakou že to vodu 
vlastně pijete, přihlaste se nejpozději do středy 30. srpna 2000 na OÚ. Cena za 1 
kompletní rozbor bude či nit 600,- Kč . Termín provedení odběrů vzorků a 
vyhotovení rozborů bude v měsíci září 2000. 

• STARÝ PAPíR 

Každou poslední sobotu v měsíci bude prováděn sběr starého vytřiděného 
papíru ve dvoře ZŠ v době 9.00 - 11.00 hod. Papír roztřiďte a svažte zvlášť 
noviny, časopisy a kartony. 

• E-mail 

Naše obec již má zřízenou svoji elektronickou adresu, kterou můžete v případě 
potřeby používat pro písemnou komunikaci s námi: obec.siluvky@iol.cz 

• JUBILANTI 

V měsících červnu , červenci a srpnu slaví své životní jubileum tito následující 
občané 

v měsíci červnu: 

88 let 
86 let 
79 let 
77 let 
71 let 

Antonín Hladký, Prachatičky 97 
Alois Kolečkář, Pod lípami 155 
Vlasta Stehlíková, Nádražní 206 
Štěpán Červinka , Anenská 231 
Květoslava Dvořáková, Podl lípami 241 

v měsíci červenci: 
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80 let Rudolf Nešpůrek, Trávníky 14 
79 let Tomáš Kratochvíl , Nádražní 202 
75 let Jan Stehlík, Nádražní 116 
72 let Anna Hledíková, Nádražní 141 . 



v měsíci srpnu : 

86 let Rudolf Jelínek, Anenská 44 
81 let Květoslav Dvořák, Anenská 48 
81 let Vítězslav Musil, Pod lípami 164 
79 let Věra Záděrová , Pod lípami 165 
78 let Mojmír Dvořák , Pod lípami 166 
75 let Blanka Šalplachtová, Na nivách 75 
74 let Věra Šindelková, Sokolská 127 
73 let Jarmila Pikolová, Nádražní 125 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví 
a dobrou životní pohodu. 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - HISTORIE DOMU č. 17 
Vzhledem k tomu, že "Restaurace" p. R. Hrdličky v domě Č. 17 byla již 

otevřena, dovoluji si sdělit občanům několik vět o historii tohoto domu. 
Dům na křižovatce cest z Moravských Bránic k Pršticím a od Tikovic ke Hlíně 

patří k původní zástavbě obce uličního typu situované po obou stranách tehdy 
hlavní cesty ve směru sever - jih spojující Ivančicko s Brněnskem . 

Po obou stranách cesty stálo tehdy 28 domů robotníků , navazujících jižní 
stranou na břehy rybníků Hlubokého a Plouzka, na severu pak ukončených 
dvorem barona Garimana. 

Před doškovými domy byly malé předzahrádky, v ulici pak 4 obecní studny. 
Před domy Č . 44 a 52 ještě jsou, před domy 22 a 29 byly při stavbě silnice 
k Pršticím roku 1909 zasypány. V roce 1850 byla před domy Č. 21 a 22 postavena 
zvonice sv. Anny. 

V té době měly domy "Robotní čísla" přidělená vrchností. 
V roce 1763 je zaveden "Tereziánský" katastr a domy znovu očíslovány tak, 

jak stály vedle sebe čísly 1 - 55. To znamená, že roku 1763 bylo v obci 55 domů . 

V domě Č. 17 bydlela tehdy rodina Martina Slavíka. 
Roku 1869, 30. listopadu přišel dům na buben. Bylo to v roce výstavby dráhy 

Brno - Vídeň, kdy společnost c. k. severní dráhy císaře Ferdinanda zaplatila 
naším občanům slušné peníze za vykoupení 12 ha pozemků na drážní těleso, 
další peníze si vydělali při stavbě dráhy. Do vsi se za výdělkem hrnuli i lidé 
z okolních obcí, kteří si zde kupovali pozemky a stavěli domy. 

Tak byl čtvrtlán M. Slavíka Č. 17 rozdělen na 6 dílů. Zůstalo Č. 17 a zbytek 
domu od chlívů ke stodole 5 dílů dostalo čísla 68, 69, 70, 71, 72. 

Později ještě bylo Č. 70 rozděleno na půl jako byt porodní báby Františky 
Rišavé Č . 78. 

Č. 17 tehdy koupil 30. listopadu 1869 Johan Sládek a Tekla Sládek. 
3. července 1883 však již kupují dům Jakub Kubík a Tekla Kubík. 
8. března pak dům kupuje Josef Škorpík. 
Dům Č. 72 (pekárna) koupil 30. listopadu 1869 Josef Konečný a Antonia 

Konečný . 

1. února 1898 kupuje i tento dům Č. 72 Josef Škorpík narozený jako třetí syn r. 
1870 v domě Č. 46 Janu a Kateřině Škorpíkovým, půlláníkům na domě Č . 46. 
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Roku 1889 si založil Josef Škorpík obchod (první v obci) v domě č. 43 na 
půllánu Josefa Helara, který koupil. 

Obchod byl tehdy, jak se říká za rohem a Josef s tím nebyl spokojen. 
Shodou okolností se stalo, že domy č. 17 p. J. Kubíka, a č. 72 p. Josefa 

Konečného 27. října 1897 vyhořely aj. Škorpík využil příležitosti a oba vyhořelé 
domy koupil. 

Cena byla vysoká, poslednímu obecnímu pastýři Jakubu Kubíkovi musel 
postavit za dům č. 17 (shořený) zcela nový dům č. 104 na Prachatičkách, který 
stojí dosud. P. Josefu Konečnému pak za shořený dům č . 72 zřídil byt v domě 
č . 43 tak, že z chléva byla proražena okna a dveře do ulice, do dvora naopak 
zazděna . Protipožární ulička domu č . 43 byla přidána jako dvůr a zahrádka. 

Josef Škorpík založil v té době r. 1897 v březnu ještě spolu s přednostou 
stanice p. Tichým, který tehdy bydlel v domě č . 40 hasičský sbor, který hmotně 
vybavil. 

Koupil též obecní cihelnu pod " Dolníčkem". 

Tam se pálily cihly z hlíny vytěžené při stavbě lednice v domě č. 46, pro 
hospodu Tomáše Škorpíka na č. 39. 

Z těchto cihel se postavily tři stavby - dům č . 148 (E . Šiška), sýpka vč. 46, 
zcela nový obchod č. 17 a pekárna č . 72. 

Dubová vrata domu, okna a plastiky byly přivezeny z Brna, z "Velkého placu" 
(nyní náměstí Svobody) z paláce hrabat Mitrowských, který se právě boural. To 
vše koňmi Františka Škorpíka č. 46, který dovážel i veškeré zboží z velkoobchodu 
z Brna. 

Nový obchod přežil obě světové války, několik režimů i elektrifikaci obce. 
17. února 1949 po 50 letech provozu dědí obchod syn Jan s manželkou. 

V padesátých letech byl obchod zestátněn, pekárna vyhasla. 
V dalších letech zde byla zřízena prodejna průmyslového zboží. 
Od roku 1986 je obchod neobydlen. Majitelé vymřeli . 

Děti majitelů Josef a Marie se odstěhovaly do Brna, obchod chátral a po 
zřízení nové prodejny "Jednota" zůstal opuštěn. 

Zbouráním domu č . 55 a rekonstrukcí silnice v r. 1974 dům č. 17 velmi získal. 
Nakonec Josef, syn posledního majitele dům prodává r. 1990 podnikateli za 

30 000,- Kčs. 

Ten zde na čas obnovuje pekárnu, vyklízí zařízení domu a nakonec jej 
prodává panu R. Hrdličkovi. V jeho rukou je dům postupně opravován, střecha , 
okna, izolace, fasáda . Značné změny nastaly i uvnitř . Jsou zde zřízeny 2 pokoje 
k přenocování, salonek, restaurace, zůstala zachována i pekárna . 

Dům č. 17 na návsi září novotou, je dobrým reprezentantem obce a po 
zprovoznění jistě bude znám jako místo příjemného posezení, občerstvení i místo 
konání různých hostin , jubileí i setkání rodáků, které jsme v naší obci již dlouhá 
léta postrádali. 

Jako kronikář přeji tomuto domu do dalšího tisíciletí hodně popularity, obliby a 
to nejen v naší obci, ale i v širokém okolí. 
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Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk Škorpík 



• POUŤ V ŽAROŠiCíCH 
Kdo z občanů má zájem zúčastnit se zájezdu na pouť do Žarošic dne 13. září, 

přihlaste se u p. Jana Rybníčka, Nádražní 92. 

• DEN DĚTí 
V pátek 2. června 2000 proběhl na hřišti Pod lípami atletický čtyřboj u 

příležitosti Mezinárodního dne dětí. Tuto akci pořádal Obecní úřad Silůvky, 
Jednota Orel Silůvky, Tělocvičná jednota Sokol Silůvky a Skautský oddíl Sokolík 
Silůvky. Celkem se atletického čtyřboje zúčastnilo 45 dětí. 

Uvádíme zde vítěze jednotlivých kategorií: 
- nejmladší (roč. 1995 a mladší) 
- žákyně (roč. 1994 - 1993) 
- žáci (roč. 1994 - 1993) 
- žákyně (roč. 1992 - 1991) 
- žáci (roč . 1992 - 1991) 
- žákyně (roč. 1990 - 1989) 
- žáci (roč. 1990 - 1989) 
- žákyně (roč. 1988 - 1987) 
- žáci (roč. 1988 - 1987) 
- žáci (roč . 1986 - 1985) 

Jakub Slaný 
Kristýna Nešpůrková 
Jan Šťastný 
Veronika Záděrová 
Marek Kopal 
Marie Škorpíková 
Michal Němec 
Kateřina Vašulínová 
Lukáš Kopal 
Radek Dano 

• MALÁ KOPANÁ - 2. OKRESNí LIGA FUTSALU - VÝCHOD 
Tento ročník se nám nad očekávání vydařil. Pomohly nám zkušenosti 

z odehraného prvního roku. Do následující sezóny nastupujeme s cílem poprat se 
o postupové příčky. 

pořadí 

1. Inter Cučice 
2. Žaves Nebovidy 
3. Austria Oslavany "B" 
4. Kovocentrum Silůvky 
5. Blajkec Modřice 
6. Sokol Rebešovice 
7. Bilbal Omice 
8. Radegast Omice 
9. Amatér Čučice 

1. M. Ján (Inter Čučice) 

Celková tabulka 
zápasy 

12 - 2 - 2 
10 - 4 - 2 
11-0-5 
8-3-5 
8-1-7 
7-3-6 
5-2-9 
2-3-11 
0-0-8 

Nejlepší střelci 

2. M. Adam 
3. K. Záděra 

(Inter Čučice) 
(Kovocentrum Silůvky) 

body 
38 
34 
33 
27 
25 
24 
17 
9 
O 

37 branek 
20 branek 
13 branek 

skóre 
86-23 
57 -20 
43-41 
37-23 
40-34 
34-33 
39-48 
25-69 
6-35 

Děkujeme našemu sponzorovi p. Petru Sedláčkovi a těšíme se na další 
plodnou spolupráci. 

Kamil Záděra 
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• TÁBOR ODDílU SOKOlíK 
Skautský oddíl Sokolík Silůvky pořádal ve dnech 8. - 22. 7. 2000 letní stanový 

tábor pro děti z naší obce a v době 22. - 29. 7. 2000 tábor pro rodiče s dětmi a 
bývalé členy oddílu. Tábor se konal nedaleko obce Pyšel, na břehu rybníka 
Podkova, okres Třebíč . 

Jménem vedení tohoto tábora moc děkuji všem, kteří nám s přípravou , 

výstavbou a provozem tábora jakkoli pomáhali. 

Tradiční fotbalový 
turnai v Silůvkách 

Orel jednota Si lů vky uspořáda l 

v sobotu 6. 5. 2000 na hřišti "Pod lí
pami" již IV ročník orelského turn aje 
malé kopané župy Sušil ovy. 

Turnaj byl vypsán pro dvě věkové 
kategorie: 
d. do 15 let - ročník 1985 a mladší 
II od 16 let - ročník 1984 a starší 

Za krásného slunečného počasí (ve
dra) se této vydařené sportovní akce 
zúčastni l o 5 družs tey žáků a 8 druž
stev mužů' 

Všechna turnajoYá utkání píska
li oficiáln í rozhodč í českomorav 

ského fotba lového syazu p. Kuleša 
a p. Winkler. I to přispělo k výborným 
výkonům fotbalistů. kteří za vydat
ného povzbuzování di, ' áků a hlavně 
divaček ze sebe vydali "šechny síly. 
Po bojovných, ale y duchu FAIR 
PLAY hraných utkáních se umístili 
na stupních vítězů a hodnotné ceny 
získali: 

v kategorii do 15 let 
1. Silůvky"A" 
2. Ořechov 
3. Silůvky "B" 

v kategorii od 16 let 
1. Silůvky 
2. Brno Králoyo Pole 
3. Šumice 
4. Ivančice 
5. Brno Starý Lískovec "A" 

Radek Neužil 

Poděkování patří OÚ v Silůvkách , 
který zajisti l posečení hřiště a našim 
"věrným" sponzorům při této akci, 
kterými byli Tesařství - Ji ří Kříž 
a Potraviny - Rostislav Hrdlička . 

Nedá mi to , abych se krátce neza
myslel nad smyslem takovéto akce. 
Tento turnaj v malé kopané pořádá 
orelská jednota v Sil ů vkách už čtvr
tým rokem a je to radostný pocit vi
dět, j aký velký kus práce se na našem 
krásném hřišti pod staletými lípami 
společnými silami za tu dobu vyko
nal. Místní spolkové organizace, ja
kými jsou v naší obci Orel , TJ Sokol 
a YMCA, společně se zas tupiteli OÚ, 
organizují každým rokem brigádu na 
které jsou děti , ml ádež i dospělí 

a každým rokem se to "naše" hřiště 
Pod lípami o něco víc zvelebL Např. 

letos se po terénních úpravách na při 
lehlé mýtině pracuje na vybudování 
kluziště. O tom, že se snažíme zacho
vávat "dědictví našich otců ", svědčí 
i to, že se zasázela nová lípa, která 
ve stínu těch památných, bude sle
dovat život, změny a sportovní zá
polení v tomto krásném koutu naší 
vesnice. 

FRA NTlSEK VYSKOCIL 

Orel jednota Silů\ 'ky 

Orel, Č. 5, květen 2000 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 8. 2000. 
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