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October - toho měsíce začínají se mrvy na pole vyvážeti pro ječmen k jaru, 
též k vinicím, což se také celý následující zimní čas činívá, když k tomu čas 
postačuje. Radost poslední měsíce října jest v celém roce při sbírání vína. 
Říjen radí k pouštění, v lázni mytí, hroznův i moštu můžeš uskrovniti. Hlavy 
nemej, často v horce nechovej, ovčího mléka užívej, ředkve hledej. Žílu 
otevříti, lékařství bráti neškodí, můžeš v tom prospěch shledati. Října měsíce 
hub se střez, koroptví i jiné ptactvo jez. Slunce na štíra vstupuje, dlouhosti 
dnův ukracuje. Říjen dává víno, ptactvo, zvěř i husy, za to nejvyššímu chválu 
vzdáti se sluší. 

Rady Evermoda Jiřího Košetického z roku 1690 
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• USNESENí ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE 
SILŮVKY KONANÉHO DNE 21.8.2003 

Obecní zastupitelstvo: 

1) Odsouhlasilo úpravu rozpočtu na rok 2003 o Kč 255 000,- v příjmech i ve 
výdajfch 

2) Odsouhlasilo prodej pozemku p .č. 699/2 p. Neužilovi a sl. Svobodové za 
cenu 50,- Kč / 1 m2 + náklady 

3) Odsouhlasilo prodej pozemku p. Miroslavu Vostálovi za cenu 50,- Kč / 1 m2 

+ náklady, nutno ošetřit věcným břemenem kvůli vjezdům do zahrad. 

4) Odsouhlasilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Šlapanice o 
projednávání přestupků 

5) Odsouhlasilo pořízení kontejneru na PET lahve 

6) Odsouhlasilo příjem dotace Kč 180 000,- od MMR na rekonstrukci 
stravovacího provozu 

7) Odsouhlasilo uzavření smlouvy o dílo na vybavení kuchyně v ZŠ 

8) Odsouhlasilo uzavření smlouvy s p. Zdeňkem Škorpíkem na p . č. 1486/1 a 
1481/2 za cenu Kč 1,- / m2 / rok 

9) Bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření na obecním úřadě za rok 
2002 

10) Odsouhlasilo zvýšení kapacity školní jídelny na 70 obědů 

11) Schválilo úpravu vyhlášky Č. 5 z roku 1993 a vyhlášky Č. 1 z roku 2003 

• JUBILANTI 
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V měsíci září oslavili své životní jubileum následující občané : 

83 let Marie Weberová 
83 let Antonie Vostalová 
82 let Marie Stehlíková 
81 let Antonín Hron 
79 let Vlastimil Cesar 
79 let Václav Šal plachta 
76 let Ladislav Ptáček 
71 let Vítězslava Kliková 
70 let Eduard Šiška 
70 let Anděla Zoufalá 
70 let Ivan Řiháček 
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V měsíci říjnu oslavili své životní jubileum následující občané: 

96 let Terezie Vyskočilová 
91 let Emílie Hlavoňová 
78 let Růžena Urbanová 
75 let Jaroslav Prokůpek 
74 let Marie Červinková 
73 let Josef Čiháček 
72 let Miroslav Soukup 

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

• STOČNÉ 2003 

Sdělujeme občanům, kteří dosud nezaplatili stočné za rok 2003, 
aby tak učinili na Obecním úřadě v Silůvkách ve středu 12.11.2003 
od 14 do 19 hodin. Poplatek činí 200,- Kč na osobu/rok . 

• INFORMACE POZEMKOVÉHO FONDU ČR 

, 
• 

pro všechny osoby, kterým podle zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále "zákon o půdě") nebyly dosud převedeny jiné 
pozemky nebo poskytnuty náhrady za původní pozemky, které jim nemohly 
být vydány (vráceny). 

Vážení klienti, 

ze sdělovacích prostředků jste se možná již dověděli, že dne 6. srpna t.r. 
nabyl účinnosti zákon č.253/2003 Sb., kterým došlo k některým změnám 
v postupu Pozemkového fondu ČR (dále jen PF) při prodeji státní zemědělské 
půdy oprávněným osobám a také omezení doby trvání práva na bezúplatný 
převod jiných pozemků za pozemky nevydané podle zákona o půdě. Proto 
Vám alespoň touto formou podáváme základní informaci o nastalých 
změnách, abyste se v nové situaci lépe orientovali a mohli včas činit příslušné 
kroky k využití svých práv. 

Předně Vás musím upozornit na to, že podle nového znění zákona o půdě 
je možnost bezúplatného převodu jiných pozemků omezena na dobu dvou let. 
U nároků vzniklých na základě rozhodnutí pozemkového úřadu začíná lhůta 
běžet po 6.8.2003 dnem nabytí právní moci a pokud rozhodnutí pozemkového 
úřadu nabylo právní moci před 6.8.2003, končí možnost bezúplatného převodu 
31.12.2005. Pro oprávněné osoby, u kterých pozemkový úřad nerozhodoval a 
nárok na náhradu vznikl přímo ze zákona, končí tato možnost končí tato 
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možnost uplynutím dvou let ode dne, kdy právo na převod mohly uplatnit 
poprvé. 

Změna nastala i v podmínkách prodeje státních zemědělských pozemků 
oprávněným osobám podle zákona Č. 95/1999 Sb. (dále ,,zákon o prodeji 
státní půdy") . Oprávněnou osobou se napříště rozumí nejen ta, které nebyly 
původní pozemky vydány pozemkovým úřadem (popř. právní nástupce), ale i 
ta oprávněná osoba, o jejíchž nárocích pozemkový úřad nerozhodoval proto, 
proto, že původní pozemky byly v držení fyzické osoby. Obě tyto skupiny 
oprávněných osob jsou nyní při prodeji půdy ve stejném postavení a mají při 
prodeji podle § 7 přednost i před nájemci za předpokladu, že v žádosti o 
prodej pozemku uplatní nároky, které vznikly nevydáním původních pozemků 
v katastrálním území obce nebo v k.ú. sousedícím s katastrálním územím, do 
něhož náleží pozemek určený k prodeji. V každém případě je ale podmínkou 
přednosti, aby uplatněné nároky činily nejméně 70% minimální ceny 
prodávaného pozemku. 

Jistě víte, že Pozemkový fond ČR nabízí v pravidelných intervalech 
pozemky připravené k převodu a své nabídky zveřejňuje v denním tisku, na 
internetu www.pfcr.cz a na úředních deskách příslušných obcí. Upozorňuji 
však na to, že u nabídky je vždy uvedeno, jestli je určena oprávněným osobám 
a jde o bezúplatný převod podle zákona o půdě, nebo jestli jde o pozemky 
nabízené k prodeji podle § 7 zákona o prodeji státní půdy. Pro bezúplatný 
převod musí mít oprávněná osoba nárok ve výši nejméně ceny .náhradního" 
pozemku, při koupi (bez přednosti) stačí k podání žádosti na základě 
zveřejněné nabídky, aby oprávněná osoba měla nárok ve výši 50% ceny 
prodávaného pozemku (zbytek doplatí). 

V této souvislosti upozorňuji i na to, že kterékoli Vaše restituční nároky 
mohou být započítány na kupní cenu pozemků nejen při prodeji podle § 7, ale 
při každém způsobu prodeje podle tohoto zákona. A pro úplnost dodávám, že 
pozemky zastavěné stavbou ve vlastnictví oprávněné osoby nebo pozemky 
s touto stavbou funkčně související převádíme i mimo veřejné nabídky, pouze 
na žádost oprávněné osoby. 

Chci Vás všechny ubezpečit, že zemědělské půdy máme dostatek a že 
Vám jí také dostatečný objem včas nabídneme. Předpokládáme, že ročně 
nabídneme až 100 000 ha, což současnou celkovou výši restitučních nároků 
za nevydané pozemky převyšuje . Apeluji však na Vás, abyste na základě naší 
informace neváhali a naše nabídky včas využili, protože po uplynutí nově 
zavedené dvouleté lhůty již nebudeme moci "náhradní" pozemky bezúplatně 
převádět a bude možná již pouze finanční náhrada. 
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Ing. Josef Mišovský 

předseda výkonného výboru 
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• OZNÁMENí OKRESNíHO SOUDU BRNO-VENKOV 

Oznamujeme tímto, že Okresnímu soudu Bmo-venkov byla dne 26.9.2003 
odcizena razítka, a to : 

- kulatá pečeť s pořadovým číslem 41 

- hranaté razítko s adresou soudu a se jménem soudní vykonavatelky 
Petry Řičánkové 

- jmenovka soudní vykonavatelky Petry Řičánkové 

Současně byly odcizeny kvitanční sešity - Stvrzenky o placení této 
vykonavatelky, a to sešit číslo 244 a číslo 251. 

Občané nechť jsou informováni, že soudní vykonavatel je povinen se prokázat 
služebním průkazem . Pokud by se někdo po dni 26.9.2003 prokazoval doklady 
na jméno "Petra Řičánková", jednalo by se o doklady falešné a bylo by vhodné 
se v tomto případě obrátit na Policii České Republiky a na tuto skutečnost 
upozornit. . 

• KDO POZNÁ SVÉ KlÍČE? 

Ve vývěsce obecního úřadu jsou umístěny klíče, které se našly 
v uplynulých dvou letech. Nechybí někomu z Vás? 

Jsou to klíče: 

- svazek 4 klíčů, nalezen na ulici Nádražní dne 19.9.2001 

- svazek 3 klíčů, nalezen v ulici Pod lipami dne 5.11.2001 

- "žlutý" klíč nalezen u transformátoru na ulici Trávníky dne 15.10.2002 

- 1 klíč na kroužku, nalezen u hřbitova dne 16.12.2002 

- 1 klíč, nalezen u autobusové zastávky dne 16.12.2002 

- svazek 7 klíčů, nalezen na hřbitově dne 28.2.2003 

- svazek 7 klíčů (1 ulomen), nalezen na polní cestě u ulice Na nivách 
dne 5.3.2003 

• UPOZORNĚNí MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLAPANICE 

Upozorňujeme občany, že na území obcl se vyskytují falešní sociální 
pracovníci, kteří se vydávají za pracovníky Městského úřadu Šlapanice za 
účelem kontroly dávek sociální péče. současně nabízejí k prodeji různé zboží 
(např. se vyskytla nabídka lůžkovin a kuchyňského nádobí). 
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• UPOZORNĚNí VLASTNíKŮ A UŽiVATELŮ NEMOVITOSTí 
Na jejich povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví v blízkosti 

elektrických vedení ve správě a majetku JME a.s. 

Zákon č.458/2000 Sb. ukládá vlastníkům nemovitostí povinnost 
odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty tak, aby byl zajištěn bezpečný 
a spolehlivý provoz energetického zařízení. V případě, že vlastník okleštění 
neprovede, mají podle výše uvedeného zákona pracovníci JME a.s. právo 
vstoupit na nemovitost a provést okleštění stromů a dřevin sami. 

V měsících lednu, únoru a březnu budou provádět pracovníci JME a.s. 
v katastru Vaší obce pravidelnou kontrolu elektrických zařízení. Součástí této 
kontroly je i provedení okleštění případně odstranění dřevin, které ohrožují 
bezpečný a spolehlivý provoz energetického zařízení a které neodstranili 
vlastníci nemovitostí. Je tedy výhodné, aby si vlastníci nemovitostí provedli 
okleštění dřevin v měsíci prosinci tak, aby v případech kdy není možné při 
oklešťování dodržet bezpečné vzdálenosti, mohli požádat pracovníky JME a.s 
o vypnutí zařízení, nebo aby okleštění provedli pracovníci JME a.s. v rámci 
kontrol v prvním čtvrtletí roku sami. 

Každý, kdo oklešťuje stromoví rostoucí v blízkosti energetického zařízení 
je povinen dodržovat bezpečnostní pravidla, která jsou nedílnou součástí této 
výzvy. 
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Bezpečnostní pravidla pro odstraňování a oklešťování stromoví 
v blízkosti venkovních vedení pod napětím 

- Ochranná pásma elektrických vedení stanoví zákon č.458/2000 Sb. 
v platném znění (Elektrizační zákon). 

- Ochranné pásmo venkovního (nadzemního) vedení je vymezeno 
svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení. 

- U vedení vysokého napětí do 35kV včetně je ochranné pásmo 7m od 
krajního vodiče vedení na obě strany. 

- U vedení velmi vysokého napětí nad 35kV do 110kV včetně je 
ochranné pásmo 12m od krajního vodiče na obě strany. 

- Kromě jiných činností je zakázáno nechávat v ochranném pásmu růst 
porosty nad výšku 3m. 

- Při oklešťování a kácení se nesmí provádějící pracovník sám ani 
nástroji přiblížit k vodičům vedení na vzdálenost menší než je 
vzdálenost bezpečná. 

- Přiblížit k vodičům vedení na vzdálenost menší než je vzdálenost 
bezpečná se nesmí ani kácený strom nebo odstraňovaná větev. 

- Bezpečná vzdálenost pro vedení velmi vysokého napětí nad 35kV do 
11 OkV včetně je 3m. 
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- Bezpečná vzdálenost pro vedení vysokého napětí do 35kV včetně je 
2m. 

- Bezpečná vzdálenost pro vedení nízkého napětí je 1 m. 

Pokud není možné bezpečnou vzdálenost doržet, nesmí se práce 
provádět a je třeba JME a.s. požádat o vypnutí vedení nebo provedení 
prací pracovníky JME a.s. 

- Při nedodržení bezpečné vzdálenosti či jiném porušení bezpečnostních 
předpisů nepřejímá JME a.s. žádnou zodpovědnost za vzniklé 
následky. 

- Práce je vhodné provádět v období vegetačního klidu (listopad, 
prosinec). 

- Veškeré povinnosti a zásady jsou stanoveny zákonem č.458/2000 Sb. a 
normami ČSN 33 3301, ČSN 343100, ČSN 34 3101 a ČSN 343108. 

• SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Obecní úřad Silůvky ve spolupráci s firmou SITA Moravia a.s. pro Vás 
zajistí sběr a odvoz nebezpečného odpadu. 

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů ohrožuje 
život lidí, zvířat i rostlin. Proto jej musíme sbírat odděleně a potom jej odborně 
likvidovat. 

Co je to nebezpečný odpad? 

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a 
výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, 
fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna 
a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod. 

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 
15. listopadu 2003 u autobusové zastávky od 17.35 do 17.55 hodin. 

Při tomto sběru se nebudou odebírat televizory, ledničky a 
pneumatikylll 

Sběr a přeprava nebezpečného odpadu bude prováděn speciálně 
upraveným vozidlem značky Renault, v souladu s předpisy. 
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• Z HISTORIE OBCE - ŘEPNÁ KAMPAŇ 

Jednou z náročných zemědělských prací ke konci hospodářského roku 
bývala řepná kampaň. Jednalo se o sklizeň a svoz cukrové řepy od pěstitelů 
ze Silůvek a 7 okolních obcí na vlakové nádraží v Silůvkách . 

Nejdříve se na vesnicích sladívalo jen včelím medem. Proto míval každý 
hospodář několik včelstev. Rozvojem světového obchodu přišel na náš trh 
cukr třtinový z Ameriky. Při blokádě dovozu cukru za Napoleona se v Evropě 
začíná pěstovat cukrovka - řepa, z níž je vyráběn řepný cukr. 

Cukrovku nejdříve pěstují panské velkostatky. Nám nejbližší 
v Mělčanech , Tikovicích a Pršticích. 

Musí se budovat také cukrovary. V místech, kde je dostatek vody, 
energie - páry a řepných úrodných polí. První cukrovary v našem okolí byly 
postaveny v Oslavanech a na Zastávce. Zbytky jejich budov tam dosud stojí. 

Když po zrušení roboty vešlo ve známost mezi Silůvskými rolníky 
pěstování cukrové řepy, zkusili to někteří také, ale cukrovary se bránily. Měly 
dost řepy z panských dvorů a tak se stalo, že otec mého dědy Jan Škorpík 
(1823 - 1885) vezl koncem října roku 1865 po blátivých cestách (silnice tehdy 
ještě nebyla) fůru cukrovky do cukrovaru na Zastávce. Když mu ji tam nevzali, 
tak jel odtud do Oslavan. Ani tam nepochodil tak se již za tmy vrátil s fůrou 
domů a vícekrát tam již s řepou nejel. 

Ale časy se měnily. O cukr byl stále větší zájem. Stavěly se nové 
cukrovary: v Židlochovicích na Svratce, v Pohořelicích na Jihlavce, v Břeclavi 
na Dyji a v Hrušovanech na Jevišovce. Jevišovka mívala v některých letech 
málo vody a proto byla v Jevišovicích vybudována přehrada , jako jedna 
z prvních v naší vlasti. 

Všechny tyto cukrovary byly zásobovány uhlím z Oslavan, jež vozili 
formani. Cukrovky bylo v okolí cukrovarů dostatek a některé cukrovary si zřídili 
úzkokolejné vlečky až na polní skládky. 

V konkurenci, která mezi cukrovary nastala, neobstál zastávecký ani 
oslavanský, ten byl navíc ještě postižen havári í. 

Naopak zřízením železnic se situace úplně změnila. 
V Silůvkách bylo roku 1870 dáno do provozu nádraží. Takové, že se tu 

mohly křižovat osobní vlaky a ještě byla k dispozici třetí tzv. nákladní kolej, kde 
bylo možné po celé dny nakládat a vykládat zboží z vagónů . 

To už měly velkostatky a rolníci z okolních obcí se svozem jednodušší. 
Zvláště když se místo úzkých a blátivých cest a úvozů postavily silnice. Roku 
1888 z Tikovic, roku 1901 z nádraží a roku 1909 z Prštic. 

Řepu vozívali panští s volským spřežením na těžkých ráfových vozech, 
rolníci koňmi nebo kravami. 

Příjmy rolníků za cukrovku ,Akcii" nebyly zanedbatelné a tak se plocha 
osévaná cukrovkou neustále zvyšovala. 
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Příznivý dopad pro pěstitele cukrovky mělo zřízení republiky roku 1918. 
O cukr byl ve světě stále větší zájem a stal se významným vývozním artiklem 
našeho státu. 

V našem okolí se řepě dařilo v Tikovicích, Ořechově a Pršticích, ale také 
Siůvkách. 

Pole se řádně pohnojilo, naoralo a po včasném zasetí se ukázalo, že na 
tomto poli bude letos cukrovka. Ještě oplečkovat, vyjednotit, trochu přihnojit 
ledkem, znovu oplečkovat koněm, okopat a bude-Ii dost vláhy, bude dobrá 
sklizeň. 

U soukromých zemědělců začínala sklizeň v půli října. V té době jsme 
se dívali z návrší kolem Silůvek jak cukrovary v okolí zahajují kampaň . Nejdřív 
se kouřilo z komína v Pohořelicích, potom v Břeclavi, Židlochovicích a 
Hrušovanech.Řepa se nejdříve vyryla rýčem a sházela na hromady. Poté se 
okrajovacím nožem očistila od hlíny pokud bylo třeba, odkrojil se chrást a 
zbývalo jen řepu odvézt na nádraží. K tomu byly zapotřebí pevné koňské vozy 
s korbou, na které se naložilo 12 - 24q řepy. Ta se nakládala (epnými vidlemi. 
To byla práce pro muže, hospodáře a jeho pomocníky zatímco ženy řepu 
okrajovaly. Za příznivého počasí byl na nádraží velký nával. Až 200 povozů 
tvořilo frontu z nádraží až ke škole, k poště a na Loučky. Lidé chodící v té 
době z vlaků se divili kde se tu náhle tolik koňských povozů vzalo. 

Proto také na nádraží byli na kampaň připraveni. Na samotné váze byli 
již od 6 hodin tři pracovníci: vážný, zapisovatel a placmajstr. Ten posílal 
povozy na určené místo. Dalších pět pracovníků bylo na skládce a kolem 
vagónů . 

Řepa se současně nakládala vidlemi do několika vagónů, také na 
skládku - hromadu a do prázdných vagónů po vyložení řepných řízků. Vše 
pod širým nebem a tak lidé i koně si za nepříznivého počasí užili své. Dnes by 
takovou práci nikdo nedělal, zpocení a unavení lidé když naložili fůru řepy na 
poli a koně když ji dovezli až do vesnice čekali dvě hodiny, ale také půl dne 
v dešti nebo mrazu až na ně dojde řada a složí fůru. A tak pořád dokola od 
půle října až do Vánoc. Řízky chodily ve vagónech do půle ledna než cukrovar 
skončil kampaň. Od nás se řepa vozila přes železný most do cukrovaru 
v Hrušovanech. 

Na nádraží se udržoval pořádek vagóny musely být včas a plně 
naloženy, pod nimi na kolejích čisto. Pokud se řepa kvůli počasí nedala vozit 
z pole, nakládala se z hromady, k čemuž posloužil dlouhý gumový pás. 

Cukrovarské řízky bývaly hodnotným krmivem pro hovězí dobytek na 
zimu. Ukládaly se do silážní jámy, kterou měl každý zemědělec na svém 
dvoře. Prokládaly se řepným chrástem, který byl připraven u jámy. Vše se 
dobře ušlapalo a zakrylo aby siláž řádně ukvasila. 

Rolníci dostávali za každých 100q dodané řepy zpět 60q řízků a melasy. 
Nejlepší řízky dodával cukrovar Pohořelice. Byly to bílé, dlouhé suché lukše, 
že se do nich dalo na fůře sednout. 

Za komunistů bývaly dodávky řepy pro rolníky povinné a jejich nesplnění 
bylo trestáno. 
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Po skončení kampaně se vše důkladně uklidilo. Hlínu a bláto ze skládky 
si odvezli zemědělci na pole. Sezónní zaměstnanci ukončili pracovní poměr. 
Byli to vesměs drobní rolníci, kteří si rádi na kampani nějakou korunu 
přivydělali. 

Po vstupu rolníků do JZD r. 1957 se seje řepa traktorem na velké lány, 
které se potom členům rozdělují na dílky a tito je po celý rok obdělávají. Řepa 
se před sklizní jen traktorem vyoře, lidé ji okrájí a ta se potom odváží na 
vlečkách traktorem na nádraží. Tento způsob sklizně trvá 10 roků. 

Poté nastupují třířádkové ořezávače chrástu a třířádkové vyorávače, 
které řepu transportují na traktorové vlečky. 

V té době je na nádraží instalována nová váha na 200q, zatímco 
původní na 50q je postavena u starého kravína na vážení krmiv. 

I pro JZD jsou dodávky řepy povinné a v pětiletých plánech se sleduje 
jejich plnění. Proto jsou lidé podílející se na pěstování řepy motivovaní 
možností přídělu levného cukru. 

U kravínů jsou zřizovány velké silážní jámy, kde řízky a řepný chrást 
jsou tradičně ukládány (Na nivách 200 vagónů). 

Ani zde se však mechanizace nezastavila. I když v sousedním 
Ořechově jsou jednotliví koňáci schopní odvést z pole až 30 vagónů řepy nebo 
chrástu, nestačí to. Ořezávače chrástu jsou již šestiřádkové, rovněž 
vyorávače. 

Ale to se již netýká těch silůvských 25ha cukrovky, které jsme pěstovali, 
ani 100 vagónů povinné dodávky řepy, kterou jsme byli podle zařazení obce 
do kategorie Ř.T.2.S (řepařská, teplá, 2. tř., svažitá) povinni dodat. Ani 
nádraží v Silůvkách už na víc nestačilo. 

Řepa, kterou nyní sloučené JZD Ořechov pěstuje na 400ha a jejíž roční 
sklizeň dosahuje 1500 vagónů, se od výkonných sklízecích strojů vozí na 
autech na okraj velkých lánů k silnici odkud je do cukrovarů podle potřeby 
odvážena. Cukrovar má svoji dopravu a dováží i cukrovarské řízky. Ty jsou při 
dnešní technologii výroby cukru spíše tekutá kaše. 

Většina cukrovaru je dnes zrušena, stejně jako všechny řepné skládky 
na nádražích z Brna až do Hrušovan. Jen opuštěné váhy nádražních budov 
pamatují stoleté úsilí zemědělců dovézt až sem výsledky své celoroční 
úmorné práce. 

Vše jako by již patřilo jen vzpomínkám. Už nejsou ani koně a vozy, ba 
ani ty řepné vidle, snad ani motyčky na pletí. Jen ta záda z toho dosud lidem 
bolí. Zůstala snad jen ta cedule u zablácené silnice s nápisem "Řepná 
kampaň". 

To ovšem nic nemění na skutečnosti, že našim předkům i se svými 
. pomocníky nezbývalo nic jiného než ve svých podmínkách, ať byly jakékoliv, 
vytrvat a předat štafetu do našich rukou aby i v dnešní době ten strohý nápis 
na ceduli u zablácené silnice měl své opodstatnění. 

Kronikář obce Silůvek Zdeněk Škorpík 
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• POZVÁNKA 

SKAUTSKÝ ODDlL SOKoLlK SILŮVKY SRDEČN~ ZVE NA TYTO AKCE: 

TURNAJ V UNIHOKEJI 

28.11. - 30.11.2003 
Turnaj je určen pro tříčlenná družstva chlapců nebo dívek v těchto 

kategoriích: 

KATEGORIE Mladší: hráči narození v letech 1988 -1993 

KATEGORIE Starší: hráči narození v roce 1987 a starší 

Hrací systém: bude vyhlášen v sobotu 29. listopadu v sokolovně 

v Silůvkách. 

Přihlášky a informace: přihlášky zasílejte nejpozději do pátku 21. 
listopadu 2003 na adresu: Tomáš Pikola, Prachatičky 248, 664 45 Silůvky, 
nebo na e-mail: dopis@sokolik.wz.cz. Informace . obdržíte na 
www.sokolik.wz.cz nebo na telefonu 606 35 2811. Vzhledem k omezené 
kapacitě jsme bohužel nuceni dát přednost dříve přihlášeným družstvům. 

Přijďte si zahrát nebo alespoň podpořit své favority. 

VÁNOČNí SCHŮZKA 

20.12.2003 

Schůzka začíná v sobotu 20.12.2003 ve 13:00 hod. Všichni společně si 
zazpíváme koledy, povykládáme a zasoutěžíme o Vánocích, vyzkoušíme si 
různé zvyky a obyčeje, ti nejhodnější pak také samozřejmě dostanou 
dárečky. 

Po schůzce cca. v 16:00 si každý, kdo přijde a přinese si svíčku, bude 
moci odnést Betlémské světlo, požehnaný plamen z rodiště Kristova. Rovněž 
budeme promítat diapozitivy z naší loňské činnosti (výlety, závody, tábor) 

• HONY 

Na obě akce zve (nejenom) všechny rodiče 
vedení oddílu 

Myslivecké sdružení Babí hora upozorňje občany, že ve dnech: 

8.11., 29.11. a 26.12. bude pořádat hony na drobnou zvěř v katastru obce 
Silůvky. 
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Vydává OÚ Si/ůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Si/ůvky, Prachatičky 39, Si/ůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 547225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 11. 2003. 
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