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1903 

• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 

V pátek 29. září 2000 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva 
s následujícím usnesením: 

• Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o postupu prací při 
plynofikaci obce. 

• Obecní zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo uzavření smlouvy o dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí. Z této dotace je hrazeno 50% 
nákladů 'na plynofikaci obce Silůvky. 
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• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo převedení silnice na ulici Nádražní ze 
správy SÚS Brno-venkov do správy a údržby obce Silůvky . 

• Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí , že kontrola účetnictví OÚ za rok 
1999 - Audit, proběhl "bez výhrad". 

• Zastupitelé prověří oprávnění výběru částky 630,- Kč za připojení 

plynoměru. 

• STOČNÉ 
Ve středu 11. října 2000 bude probíhat v době 13.00 - 19.00 hod. na 

OÚ výběr úhrady stočného. Výše stočného je 100,- Kč na osobu/rok. 

• ROZBOR VODY 

Někteří občané si objednali na OÚ zajištění rozboru zdroje vody. Dle 
sdělení OHS Brno-venkov budou odběry vody provedeny pravděpodobně 
koncem měsíce října . Přesné datum zatím není stanoveno. Den odběru vzorků 
bude oznámen obecním rozhlasem v dostatečném předstihu. 

• JUBILANTI 
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum tito následující občané : 

93 let Terezie Vyskočilová 
88 let Emilie Hlavoňová 
81 let Tomáš Hledík 
75 let Růžena Urbanová 
72 let Jaroslav Prokůpek 
71 let Marie Červinková 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 
zdraví a dobrou životní pohodu . 
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• HISTORIE NAŠí OBCE - SILŮVSKÉ CIHELNY 
V začátcích osídlení krajiny bývaly téměř všechny stavby na vesnicích 

dřevěné , z netesaných klád - kruplů . Byly zakryty slaměnými doškami . 

Takové domy podléhaly často požárům , při nichž mnohdy shořela i celá 
vesnice. 

Obyvatelé se proto naučili stavět svá obydlí z nespalného materiálu. 
Kamenných podezdívek a nepálených cihel - vepřovic . 

Nejprve si pořídili dřevěné formy na cihly, a potom vobecním hliništi 
uhnětli bláto a nadělali si cihel na celý dům . 

Musela to být kvalitní cihlářská hlína - žlutice, blízko voda a mohlo se 
začít. Do bláta se přidávaly i plevy - nejlépe žitné. Forma se vysypala bílým 
pískem z Kopajny, naplnila blátem a potom se cihla vyklopila na rovnou zem, 
kde na slunci vysychala. Suché cihly se pak uschovaly do přístřešku , aby 
nerozmokly. Za tři měsíce bylo již cihel na celý dům. 

První taková cihelna v Silůvkách bývala u stodoly barona Gaymona, za 
nynějším domem p. Zdeňka Stehlíka č . 245. 

Po roce 1763 se stalo toto místo soukromým majetkem a občané si museli 
cihly dělat v novém obecním hliništi "Stání", blízko Jakšova křížku směrem ke 
dráze. 

V obou případech šlo jen o hlinitý břeh s bělinou - cihlářskou hlínou a 
blízký vodní zdroj - potok, na zvlhčení hlíny. 

Se započetím stavby dráhy roku 1868 bylo však i tam těžení hlíny 
zakázáno. 

Proto si obec postavila první opravdovou cihelnu i s pecí na pálení cihel u 
Hlubokého, neboli dolního rybníka. 

Tam si občané mohli buď sami dělat sušené cihly - kotovice, nebo jim je 
cihlář vypálil. 

Pálené cihly se používaly tam, kde byla zeď vystavena dešti. Bylo to na 
táflované zdi, na štíty domů , na klenby sklepů . 

Z těchto cihel je postaveno nejvíce starších domů, chlévů a stodol v obci. 
Také obě školy a bývalá zvonice na návsi. 

Z cihel na zvonici lze vyčíst , že byly vyráběny v červnu , podle otisků 

nezralých jahod na cihlách , a že cihlář tam měl sebou menšího psa, podle 
otisků stop na cihlách. Tuto cihelnu koupil od obce roku 1897 Josef Škorpík č . 
43. 

Výroba cihel zde zanikla po první světové válce, poněvadž majitelé 
pozemků nad hliništěm p. Zoufalý Eduard č. 30 a Zoufalý Václav č . 31 zde 
nechtěli další těžbu hlíny povolit. Několik roků se ještě hlína do cihelny 
dovážela. 

V té době také zahynul v cihelně neznámý bezdomovec, který zde 
přespával. 
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Po druhé světové válce v roce 1945 zůstalo ve vesnici i kolem ní spousta 
munice, která byla posbírána a v peci staré cihelny odpálena. Tak zanikla již 
třetí cihelna v obci, na jejíž cihly se značkami nejčastěji J. Š . můžete při 
bouračce , nebo přestavbě staršího domu narazit. 

Čtvrtou cihelnu zřídil podnikatel J. Vítámvás z Prštic v údolí potoka pod 
Réžem, u Hájkových koutů. 

Byla tam výborná hlína, i dost vody. Také svědomití cihláři p. Sládek a p. 
Jedlička . Oba měli po pěti dětech . V cihelně nebyla nikdy elektřina . Obytný 
dům v cihelně měl Č . 171 . 

Z této cihelny chodily denně děti do školy do Silůvek i do měšt'anky do 
Dolních Kounic. Jejich rodiče pak v neděli do kina do sokolovny v Pršticích, 
které v té době zahájilo provoz. 

V této cihelně se vypálilo mnoho dobrých cihel , poslední várka v dubnu 
1945, kdy cihlář Jedlička i se svou početnou rodinou odešel osidlovat 
pohraničí do Pravlova. 

V cihelně byl vykopán bunkr, v němž přežilo frontu roku 1945 asi 60 lidí. 

Po válce byl v cihelně zřízen státní včelín , který ošetřoval Volyňský čech V. 
Brynda. 

Tak skončila éra místních cihelen v obci, aby je nahradily moderní kruhové 
cihelny v Dolních Kounicích, Ivančicích a Kohnova cihelna v Brně . Tam už se 
vyráběla i křidlice , která postupně nahradila slaměné došky vesnických domů. 

• ZAHÁJENí CViČEBNí SEZÓNY 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk Škorpík 

Tělocvičná jednota Sokol Silůvky oznamuje všem zájemcům , že od úterý 
3. října 2000 začínají v sokolovně v Silůvkách pravidelné cvičební hodiny 
v následujících termínech: 

1700 _1800 1800 _ 1900 1900 _ 2000 2000 _ 21 00 

Úterý 
mladší starší cvičení pro 
žákyně žákyně starší a ženy 

dorostenky 

Středa 
rodiče mladší a starší 

dorostenci muži s dětm i žáci 

Čtvrtek 
mladší starší 

dorostenky ženy 
žákyně žákyně 

Pátek 
mladší a starší cvičení pro 

muži a žáci starší 
dorostenci 

TJ Sokol Silůvky 
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• ODDíl STOLNíHO TENISU - OREL SllŮVKY 
Oddíl má 3 družstva: 

1. družstvo OP I. tř. 

2. družstvo OP II. tř. 

3. družstvo OS 

Soutěže stolního tenisu v rámci okresu začaly 1. 10. 2000. Žáci hrají 
soutěže turnajově. 

Orel Si/ůvky 

• SCHŮZKY ODDílU SOKOlíK 
Pravidelné schůzky skautského oddílu Sokolík Silůvky v letošním školním 

roce již začaly a konají se v klubovně v těchto termínech: 

dívky a chlapci 1.-4. třída (Berušky a Vlčata) pátek 
chlapci 5.-9. třída (Havrani) sobota 
dívky 5.-9. třída (Amazonky) sobota 

1700_1900 hod. 
1300_1500 hod. 
1700_1900 hod. 

Mimo tyto schůzky se uskuteční během roku množství jednodenních i 
vícedenních výprav, různé soutěže , závody ... 

Sokolík Si/ůvky 

• OŘECHY 
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky nabízí k prodeji neloupané ořechy . Cena 

za 1 kg - 30 , -Kč. 

Informace u paní Blanky Altmanové, Sokolská 187. 

• AUTODOPRAVA 

G - Nákladní doprava automobilem Ford Transit _. , '~~ \'ti, (dovozstavebn'ho mate"álu , stěhován' , ... ) r ,~ -náklad do hmotnosti 1 t 
~ (l \I - náklad do objemu 10m3 

Václav Malec, Nádražní 110, Silůvky, tel. : 0604/32 5810 
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• MALÁ KOPANÁ - 1. TŘíDA BRNO - VENKOV 

PODZIM 2000 - 2001 

V sobotu 16. září 2000 se hrálo na hřišti 

Havírna Oslavany 2. kolo soutěže . 

Kovocentrum Silůvky - Rokytná 1:1 

Lubomír Kouřil 

Kovocentrum Silůvky - Paus Oslavany 0:0 
Kovocentrum Silůvky - Sparta Ivančice O: 1 

V sobotu 30. září 2000 se hrálo na hřišti v Bratčicích 3. kolo této soutěže . 

Kovocentrum Silůvky - Hrubšice 2:2 
Kovocentrum Silůvky - Senorady 3:4 
Kovocentrum Silůvky - Bratčice 1:1 

Kamil Záděra 4 
Martin Benda 1 
Pavel K61bl 1 

I přes aktivní skóre 19 - 16 se silůvští hráči zařazují kvůli značnému počtu 
remíz do druhé půlky tabulky. Bilance po 9 zápasech: 1 - 6 - 2 
Příčinou této nepříznivé bilance je neproměňování velkého množství gólových 
šancí. 

Další kola se budou hrát v následujících termínech : 

4. kolo - 15. 10.2000 v 8.00 hod. , hřiště Rebešovice 
Rebešovice, Kovocentrum Silůvky , Radegast Omice, Nona Nebovidy 

5. kolo - 28.10.2000 v 8.30 hod., hřiště Prštice - PŘIJĎTE POVZBUDIT 
Ketkovice, Kovocentrum Silůvky, Prštice, Modřice 

Tomáš Burian 

Vydává OÚ Si/ůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 10. 2000. 
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