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• OZNÁMENí O KONÁNí VOLEB 
DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

Obec Silůvky podle § 27 zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstva 
Brněnského kraje stanoví: 

• Volby do krajského zastupitelstva se uskuteční v neděli dne 12. listopadu 
2000 v době od 8.00 do 22.00 hod. 

• Místem konání voleb do zastupitelstva Brněnského kraje je místnost 
v přízemí ZŠ Silůvky na Sokolské ulici . 

• Volič si přinese s sebou do volební místnosti· hlasovací lístky, pokud je 
obdržel. 
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• Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České 
republiky. 

• K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

• Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 

V Silůvkách dne 27. 10. 2000 

• POPLATKY 

Vyzýváme všechny občany, kteří dosud neuhradili poplatky za stočné, 
vodné za 1. pololetí , likvidaci odpadu a za držení jednoho či více psů , aby tyto 
poplatky uhradili nejpozději do pátku 30. listopadu 2000 v úředních hodinách 
naOÚ. 

Povinnost platit tyto poplatky je uzákoněna platnými obecními vyhláškami, 
popřípadě jejich pozdějšími novelizacemi. V příštím informačním listu 
zveřejníme jmenný seznam neplatičů . 

• PRACOVNí NABíDKA 

Obecní úřad hledá vyučenou kuchařku do školy v Silůvkách . Nástup od 
1. ledna 2001 . Bližší informace u paní ředitelky ve škole v Silůvkách . 

• JUBILANTI 

V měsíci září oslaví své životní jubileum tito následující občané: 

82 let Leopold Šedrla 
80 let Stanislav Jakš 
73 let Jarmila Hronová 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 
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• Z HISTORIE NAŠí OBCE - POMíSTNí NÁZVY 
Katastr obce Silůvek nepatří k těm nejrozsáhlejším co do výměry. Měří 

732 ha, zato je velmi členitý a pestrý. 

Najdete zde krásná údolí, strmé svahy, lány polí , hluboké lesy, lučiny, ale 
také dráhu, silnice i vodoteče . 

To všechno bylo během věků pojmenováno od lidí, kteří tu žili , jímž tato 
místa byla domovem. 

Těch názvů je 104 v okolí obce a 18 v obci samé. 

Pojďme se nyní projít s pamětníky po některých z nich . 

K těm nejstarším, ještě z doby pohanské patří Babí hora a Štikovo 

Babí hora, kopec 334 m. n. m. směrem k Moravským Bránicím, byl nazván 
podle slovanské bohyně mračen Báby. Skutečně nejhrozivější bouřkové mraky 
přichází právě odtud . 

Kopec Štikov je nazván podle štik, které se nacházely v jezeře pod ním. 
Podle Štikova dostaly svůj název i Štikovice (nyní část Ořechova). 

Roku 1432, v den sv. Magdaleny (19. června) se průchodové nebeští 
otevřeli dokořán, a trvali bez oulevy až do 21 . června . Povodní bylo protrženo 
jezero pod Štikovem. Ze vsi Šlapan zůstal jen název údolí, byly vyplaveny 
mohutné erozní rýhy v celém okolí obce, které jsou zde dosud. Zvláště na 
prudších svazích bez lesů. Na jižní straně Štikova byly tyto strže nazvány 
Macochami, nyní Mazóchy. 

Na hranicích Kounických, vodlehlém koutu katastru se zase dařilo 

pytlákům - lapkům , kteří tu kladli oka na zvěř. Toto místo bylo proto nazváno 
kout lapky - dnešní Kotlapky. 

Na opačné straně ke Hlíně , se při narůstajícím počtu obyvatel klečily lesy a 
přeměňovaly se v pole. Zvěř, které bylo tehdy v okolních lesích mnoho, však 
úrodu spásala na holo. Začalo se tam říkat "na Holečkách" . 

V Silůvkách bývaly také tři rybníky - Hluboký, Plouzek a Žabinec. 
V Žabinci směrem k Pršticím se říká dosud. Ulice "Na rybníkách" pak kopíruje 
jižní břeh rybníka Plouzka (4 ha). 

Z původních lučin v údolí potoka zůstaly jen názvy tratí, jako Na loučkách, 
Přední a Zadní louky, Padělky u louk apod. 

Některé pozemky patřily řádům. Jezuité vlastnili dnešní Jezovity. 

V Jalovčinách zase rostly jalovce. To je však nejlepší dřevo k uzení masa 
a tak z jalovců zůstal jen název - za letištěm k Mělčanům . 

Že se zde již dávno pěstovalo víno svědčí názvy: Vinohradské padělky , 
Pod vinohradem, Pod preshausem apod. 

Některé pozemky měly zase zvláštní tvar a tak známe: Klínky, Sekery, 
Široké, Krátké. 

Na hranicích katastrů pak známe: Na Tikovských, Malé a Velké Bránické, 
Kounická. . 
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Protože se pásával dobytek, zůstala pojmenována místa: U stání (u 
Jakšova křížku) , Kraví důl, Bejčina, Horní loučky, Paloučky, Pod dolníčkem 
(pod Hlubokým rybníkem, tam kde je dnes čistírna odpadních vod se dobytek 
napájel.) 

Blátivá cesta nutila povozy hledat lepší cestu, jet oklikou . Tak vznikl název 
Okliky - dnešní Okloky. 

Polím za humny se dosud říká Zahumenice, Zahumeničky. 

Po vybudování železnice vznikají nejmladší názvy - U nádraží, Za dráhou, 
Nad dráhou apod. 

Podle samot se říká: U Pile, u hájenky, u cihelny, u Karlova. 

Název "Na Volovým kopcu" bude popsán v článku - Mlýny. 

Druh půdy dal název polím: Na slíně, Na pískách, Křupavky , Padělky . 

I majitelé dali podnět k pojmenování, zvláště lesů: známe Kajmonku - les 
barona Gaymana, patřící ke dvoru, Honzovy líchy, Špicův hájek apod. 

Je však celá řada dalších vžitých pomístních názvů, třeba v Kobelkách se 
chovaly koně pro Kounický hrad, v Žáčku se žalo srpem nezralé žito pro slámu 
do postelí (strožoky), na povřísla, na došky apod. 

Na Zahrádkách měl každý dům svůj díl na zelenisko. Potůčku, 
vytékajícímu z erozní rokle na Kopaninkách dali naši předkové krásný název -
Ve studánkách. 

Další pomístní názvy v okolí naší obce jsou: Na hložkách, Kopce, Malé a 
Velké Horky, Kopaninky, Příčky, Vývoze, Nivky, Janovský, Frédy, Nebosády, 
Lísková hora, na Kopajnách, Poloudělí, U kříže, Na zmolách, Ve žlebech. 

Prachatičky - byla zde na čas osada Novokřtěnců - Habánů, kteří se 
z Prachatic stěhovali na Slovenské pomezí. I když již dávno odešli , název 
osady - Prachatičky zůstal. 

I nyní jsou známé Trávníky, již méně Červeničky, Přídanky , Na kovárně, 
Pod kaštanem, Hájkové kouty, Kašparky apod. 

Některé dříve známé názvy se pomalu vytrácí, jiné teprve vznikají. Z těch 
nejmladších se vžil hlavně název na Salaši, u prštických hranic. 

Ještě před kolektivizací zemědělců v obci, pokud bylo vše v původním 
stavu byl vypracován popis lokalit včetně map, pro ČSAV - Ústav jazyka 
českého. 

Tam se uvádí původ názvu, doba vzniku, výměra lokality a další údaje. 

Tyto údaje charakterizují jednotlivé názvy míst, jak se v běhu času 

v našem katastru vyvíjely. 

Je to kus historie obce i jejich obyvatel, kteří nám předali dědictví svých 
předků . Nechť současnost k nim chová úctu a čerpá ponaučení do příštích 
dnů . 
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• FOTO A VIDEOSLUŽBY 
Jan Rybníček - foto a videoslužby nabízí novinky: 

• foto na pomníky (fotokeramika) 
• zhotovení razítek 
• videopřepisy norem PAL - NTSC, NTSC - PAL (videokazety z USA, 

Kanady, Austrálie) 
• kupóny do mobilních telefonů 

Podrobnosti rád sdělím na tel. : 05/47225648 nebo osobně. 

• UNIHOKEJ 

Jan Rybníček 

4. YMCA-skautský oddíl Sokolík Silůvky pořádá ve 
dnech 25. - 26. 11 . 2000 v sokolovně v Silůvkách 4. ročník 
turnaje v Unihokeji (florbalu). 

Turnaj je určen pro tříčlenná družstva chlapců nebo 
dívek v těchto věkových kategoriích : 

~_oIo.l: ... 
KATEGORIE A: hráči narození v letech 1985 -1990 

Program turnaje: 

sobota 25. 11. 

neděle 26. 11 . 

, KATEGORIE B: hráči narození v roce 1984 a starší 

Podle předběžných přihlášek se 
/!!ll, tohoto turnaje zúčastní asi 20 družstev ze 

'7A. Silůvek , Brna, Krumvíře , Prostějova, 
Břeclavi a Kyjova. 

11 .00 hod. 

19.00 hod. 

20.30 hod. 

9.30 hod: 

vyhlášení herního systému, 
zahájení turnaje 

ukončení turnaje (pokud bude 
nahlášeno hodně družstev, turnaj 
bude dokončen v neděli 
dopoledne) 

porada vedení jednotlivých 
zúčastněných oddílů a starších 
účastníků turnaje (klubovna) 

slavnostní vyhlášení výsledků 
(resp. dokončení turnaje -
semifinálové a finálové zápasy) 

Srdečně zveme všechny diváky, 
podívat se na tuto netradičn í hru. 

kteří chtějí přijít povzbudit soutěžící a 

Sokolík Si/ůvky 
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• MALÁ KOPANÁ - 1. TŘíDA BRNO - VENKOV 

PODZIM 2000 - 2001 

4. kolo soutěže bylo odehráno na hřišti 0 
Rebešovic 15. října 2000 s výsledky: 

Kovocentrum Silůvky - Radegast Omice 4:2 
Kovocentrum Silůvky - Rebešovice 3:1 
Kovocentrum Silůvky - Nona Nebovidy 1 :3 

5. kolo jsme odehráli 28. října 2000 na hřišti v Pršticích s výsledky: 

Kovocentrum Silůvky - Ketkovice kont. 5:0 
Kovocentrum Silůvky - Modřice 3:0 

Střelci branek: - Kamil Záděra 2 
- Pavel Kblbl 1 

Kovocentrum Silůvky - Prštice 1:1 

Střelci branek: - Kamil Záděra 

S bilancí zápasů: 5 - 7 - 3 se řadíme do středu tabulky (16 mužstev). 
Tato pozice není podle plánu, který jsme si dali na začátku sezóny. Na jaře se 
pokusíme o umístění mezi pěti nejlepšími týmy soutěže. 

Kamil Záděra 

Vydává OÚ Silůvky - z.darma pro občany obce. 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 11. 2000. 
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