
128 129

Správní obvod Šlapanice

Silůvky 
Obec Silůvky se nachází přibližně 15 km jihozápad-
ně od Brna v nadmořské výšce 240–418 m. Katast-
rální výměra obce činí 600 ha, jejím středem proté-
ká potok Šatava. Trvale zde žije okolo 800 obyvatel. 
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1277 
a váže se ke vzniku kapituly sv. Petra v Brně, pod níž 
obec patřila až do roku 1387. V tomto roce odstoupila 
kapitula ves klášteru Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Ob-
last dnešních Silůvek však byla prokazatelně osídlena již mno-
hem dříve, o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky 
z doby cca 3000 př. n. l. Již od středověku se v okolí pěstuje 
vinná réva. Obyvatelé se v minulosti vedle zemědělství věno-
vali též ovocnářství, vinařství a řemeslům. O jejich zaměření 
vypovídá i stará pečeť z roku 1642 a nový znak obce z roku 
2013, na kterých je zobrazena radlice s kosířem, což je typický 
vinařský nůž, uprostřed znaku je třešňový květ. Místní ovoce 
a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec 
se světem, známy na trhu i ve Vídni. Kdysi zde byly i rybní-
ky Hluboký, Plouzek a Žabinec. Od roku 1783 je v obci ško-
la a od roku 1887 i obecní knihovna, založená spisovatelem  
V. K. Jeřábkem. K památkám patří kaple sv. Anny a evange-
lický kostel. V posledních letech došlo v obci k postupnému 

rozvoji a rozkvětu. Obec má zaveden plynovod, vo-
dovod a kanalizaci s ČOV. Občanům slouží mateř-
ská a základní škola, knihovna, dům s pečovatelskou 
službou, pošta, prodejny a restaurace. Své služby zde 
nabízí řada živnostníků, k dispozici je např. kadeřnic-

tví, masérské služby, zahradnictví, stolařství, prodejna 
traktorů nebo kominictví. Kulturní činnost je velmi různo-

rodá a bohatá. Významné jsou především snahy jednot Sokol 
a Orel, jež pořádají společenské plesy, zábavy, tradiční krojo-
vané hody, sportovní soutěže a závody, pravidelné cvičení pro 
všechny věkové kategorie, aerobic, stolní tenis apod. V posled-
ních letech se konají tradiční akce, jako je vánoční jarmark, 
pivní mikrofestival, táborák k ukončení prázdnin, či vánoční 
a adventní koncerty. Nelze opomenout ani činnost SDH Silův-
ky a skautského oddílu Sokolík Silůvky. V Silůvkách je aktivní 
i myslivecké sdružení Babí Hora a zahrádkářský svaz.Kulturní 
činnost zabezpečuje také sama obec pořádáním výstav a besed 
s cestovateli. Část obce je součástí PP Bobrava se sítí značených 
turistických tras, prochází tudy též Brněnská cyklostezka. Za-
jímavostí Silůvek jsou agrární terasy a kamenné meze na mís-
tech bývalých vinohradů. Pro návštěvníky je zde možnost vel-
mi kvalitního stravování a ubytování.  www.siluvky.cz 

Dětské hřiště

220 let stará hrušen Štigrmárka Zvonice sv. AnnyObec Silůvky

Dům s pečovatelskou službou

Obecní sklepy

Základní škola a Mateřská školka Martinské krojované hody

Vlakové nádraží


