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1938 
o Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 
o Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň . 

o Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý. (13. 4.) 
o Prší-Ii na Bílou sobotu, bude málo třešní. (14. 4.) 
o Velikonoce krásné úrodu nám dají , pakli slunce 

hasne, louky sucho majl. (15. 4.) 
o Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku 
přinese ti užitek. 

o Duben hojný vodou - řijen vinem. 
o Hodně-Ii v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje . 

o Jasný měsíc v dubnu škodí květu strom ů. 
o V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 
o Po bouřce v dubnu připadají mrazíky. 
o Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

o Na duben jen neměj spoleh valný, bývá jasný dnes 
a zítra kalný. Takový se duben nejvíc chválí , 
v kterém bývá čerstvý chládek stálý. 

o Mrazy neuškodi, co po Jiřim chodí. (24. 4.) 
o Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 
o Před dvacátým pátým vřeskot žáby nepříjemnou 
povětrnost vábí. 

o Dubnový sníh rodí trávu . 
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Vážení a milí spoluobčané! 

Mezi přírodními jevy není nic, co by bylo vepsáno do vědomí lidí víc než 
cyklus ročních období. 

Probuzení jara je velkým vítězstvím života. Toto vítězství je samozřejmě 
porážkou smrti. 

Jarní velikonoční svátky jsou obklopeny řadou folklorních zvyků . Mnohé 
z nich sahají svým původem daleko do doby předkřesťanské. Zachovaly se 
přes desítky generací, ale jejich pravý význam už neznáme. 

Rád bych Vás letos pozval k zamyšlení se nad slovy Petra Piťhy, který 
uvádí : 

V dějinách kultur i v dějinách náboženství se stává, že určitá představa je 
nově pojata a stará forma je pozměněna a naplněna novým obsahem. Je to 
podobné, jako když se na novou stavbu použije stavební materiál ze 
zhroucené staré budovy. 

Z pohledu věřícího křesťana jeví se vskutku mnohé z dávných náboženství 
a zvyků jako tušivá tápání kolem zahaleného a později zjevného. 

Mnoho lidí s pochopením a s úctou sleduje Kristův příběh (poslední jeho 
večeři , ukřižování) až k bodu, kdy se mluví o jeho zmrtvýchvstání. To považují 
za nemožné a vyloučené . Jistě, je to něco, co nelze doložit a vykázat 
v moderním světě uznávanými vědeckými způsoby. Je to něco , v co mnoho 
lidí věří na základě svědectví Bible. Není nic zvláštního a tím méně urážlivého, 
když tomu svědectví jiní nevěří. Jeden z apoštolů, Tomáš, rovněž neuvěřil 
svědectví svých přátel a trval na tom, že se chce dotknout ran na těle 

vzkříšeného Krista. Nezapomínejte také na to, že věřit není totéž co vědět. Ať 
tak, či onak, máme o velikonocích před sebou křesťanské předávání velikého 
poselství o Kristově zmrtvýchvstání. Pozastavme se tedy u něho . 

Otázka zmrtvýchvstání bývá kladena v podstatě tak, že se ptáme, co se 
stalo s mrtvým tělem. Představa návratu umrlého je vskutku neuvěřitelná a 
taky děsivá. Člověk ovšem není jen tělo , organický stroj z kostry, svalů a 
šlach, vnitřních orgánů, žláz, žil a proudící krve. Vyjděme od jiné otázky: Co se 
stalo s životem? 

Žijící člověk vskutku není jen nějaký předmět. Je to vědomý tvůrce 
životního příběhu . Chceme-Ii se o někom poučit, nestačí, abychom znali jeho 
postavu, výšku, váhu, barvu vlasů a podobu tváře. Musime vědět, co dělá, jak 
jedná, jaký je jeho životaběh . Lidé jsou příběhy. Smrtí, zdá se, že příběh končí. 
Je to zdání. Protože příběhy lidí jsou mnohotvárně propojeny, pokračují osobní 
dějiny zesnulých dál v příbězích lidí, které ovlivnili, poučili, zranili. Nejde tu jen 
o to, že biologická smrt se nekryje se smrtí sociální, že mnoho lidí žije ve 
vzpomínkách druhých. Ty jednou vyblednou a pro většinu lidí nastane 
okamžik, kdy už na ně nikdo nevzpomene. Jde spíše o to, že myšlenky a 
ideály zemřelých jsou neseny, užívány, předávány dál a dál. U silných 
osobností jsme svědky toho, že jejich odkaz nesou celá hnutí, a mluví se o 
jejich stále živém duchu. 
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Moderní vědec by si na to vše rád sáhl. Možná, že přijdou dny, kdy se 
dotknou. Už dnes víme, že myšlení je nepatrné silové pole drobných 
elektrických záchvěvů . Jak je vázáno na jeden určitý ohraničený mozek 
v právě jedné určité lebce nevíme, a tím méně víme, jak se myšlenky 
předávají. 

Pro naši úvahu je důležité , že na člověku je zvláště významné toto tajemné 
chvění. Ono charakterizuje člověka , protože stojí za jeho činy a celým životem. 
Je to také právě toto chvění , které tvoří kontinuitu živého. Lidské tělo se 
neustále proměňuje a obnovuje. Přísně vzato, umírá jiné tělo, než bylo tělo 
našeho narození. Že to je stále totéž tělo , je dáno jinou tajemnou a zázračnou 
skutečností , kterou jsme trochu nahlédli - genetickým uspořádáním, které je 
pravidlem, podle něhož se utváří vše, co patří k našemu a jedině našemu 
zdravému tělu . Tato formule našeho tělesného ustavení rovněž nemůže 
zaniknout a existuje, i když podle ní zrovna není nic zbudováno. 

Uvážíme-Ii tedy, že člověk je nejen tělo , které se vyvíjí , proměňuje a 
nakonec rozpadá, ale také životní příběh , který plyne, můžeme snad říci, že se 
hmota naší tělesnosti proměňuje v onen příběh . Jakoby naše tělo a životní síla 
byly jen materií a energií vydanou do toho, co nazýváme svým žitím. 

Nyní se podívejme na to, co a jak uctívají a oslavují křesťané při slavnosti 
vzkříšení. Slovo vzkříšení je etymologicky spjato se slovesem křesat. Latinské 
resurectio znamená znovu povstati, znovu vznikati. Když o své smrti a 
zmrtvýchvstání mluvil Kristus, přirovnal je k zasetí a zániku zrna, které vzklíčí 
a vynese mnohonásobný život klasu . Poukázal k tomu, že v zrnu je ukryt 
životní příběh klasu, který se odvine jedině , když se zrno vydá. Mohli bychom 
říci vyjádří. Tím je naznačeno , kudy hledat dál. 

Velké obřady velikonoční noci začínají vykřesáváním ohně . Nedejme se 
zmást dnešními způsoby zapalování a zamysleme se nad křesáním . Sotva si 
lze představit něco chladnějšího a mrtvějšího než kámen. A přeci! Z této 
dokonale neživé hmoty vylétne jiskra, která zažehne oheň . Od takto získaného 
ohně je zapálen paškál, velikonoční svíce, která je vnesena do temného 
chrámu. Svíce je symbolem vzkříšeného Krista, který vítězí nad temnotami 
smrti. Svíce je pozdvižená a postavena a jáhen před ní zpívá chvalozpěv . Je 
to krásný, prastarý text. Pozoruhodné, ale myslím dosti přehlédnuté , je, jaká 
pozornost je věnována svíci , jejímu vzniku a vosku . Opakuje se tu symbol 
kamene a jiskry. Vosk, mazlavá, nic necítící hmota, může se proměňovat ve 
světlo , které zahání tmu . Každá svíce žije tím , že se takto proměňuje . Citliví 
mistři gotické malby znázorňují zmrtvýchvstalého Krista v bělostně zářícím 
rouchu. Není to látka, je oděn do světla, které z něho vyzařuje . Na jiných 
obrazech je zmrtvýchvstání znázorněno jen jako únik světla skulinou 
pootočeného náhrobního kamene. 

Zmrtvýchvstání stojí teď před naším zrakem jako povstání ve světle , či 
povstání do světelné podoby. Tento zářivý obraz Kristův je založen v jeho 
naprostém sebevydání pro bližní. Hořící svíce, symbol vzkříšení , je obrazem 
lidského života a pozváním. Jde o pozvání k určitému životnímu přístupu . 

3 



Informační list, Č. 4 (26) - duben 2001 

Stojíme tu před volbou . Na jedné straně můžeme pevně držet vše, co nám 
patří , pro sebe a nedělat nic pro druhé. Pak nás nejspíše čeká loupeživá smrt 
a po ní chamtivý útok na to, co zde po nás zůstane . Může nás také čekat, že 
ve světlo neproměněný vnitřní žár žárlivé závisti nás spálí na prach nicoty. Tot' 
konec ryzích sobců. Na druhé straně se nám otvírá cesta k pomoci 
připraveného štědrého člověka , který rozdává čas , síly, zájem i majetek 
druhým a zanechává světlou životní stopu. I tato cesta končí biologickou smrtí , 
ale světlo laskavosti přetrvá. Přiznávám, že takový život vypadá někdy trochu 
podivně až bláznivě, ale má svou logiku a je krásný. 

Ing. Vlastimil Klusáček 

• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 

V pátek 16. března 2001 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva 
s následujícím usnesením: 

• Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce ve výši 
5.628.000,- Kč pro rok 2001 . 

• Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí a odsouhlasilo, zařazení obce 
Silůvky pod správní obvod pověřené obce III. typu - Brno. 

• Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem starosty města Modřic, 
s jeho zněním nesouhlasí. 

• p. Kříž - stavba garáže zamítnuta, pouze pronájem, bude prošetřeno do 
příštího zasedání obecního zastupitelstva. 

• SOUČASNÁ FINANČNí SITUACE OBCE 

V roce 2000 se podařilo splatit poslední splátky na ČOV (čističku) a za 
budovu obecního úřadu. Tyto velké splátky velmi ztěžovaly finanční situaci, 
obec neměla žádné finanční prostředky na investice, byly peníze jen na běžný 
provoz. 

Prodejem akcií se získal počáteční kapitál na plynofikaci a získaná dotace 
umožnila tuto akci zrealizovat za předpokladu , že zbývající peníze zaplatíme 
z úvěru od banky. Úvěr máme ve výši 1 700000,- Kč se splatností na 4 roky a 
v letošním roce 2001 budeme splácet první splátku ve výši cca 500 000,- Kč. 

Nyní provádíme ekonomický rozbor provozu ČOV a chystáme se ve 
spolupráci s Pršticemi a jejich postupnému připojování provést určité změny 
v zabezpečení jejího provozu. Občanů se to dotkne tím, že budou stanoveny 
nové poplatky za stočné o jejichž výši se zatím jedná a bude včas zveřejněna. 

KINO VLASTA BURIAN • 

~!~ITOL To nezněte Hadimršku! DNE~~= 
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Do současné doby od začátku volebního období se nám podařilo zajistit a 
profinancovat několik důležitých akcí, a to: 

• vypracování projektů na plynofikaci 95000,- Kč 
• vypracování projektu na vodovod 140000,- Kč 
• plynofikace celé obce včetně přípojek 4161 900,- Kč 
• rekonstrukce OÚ, vybudování a pronájem 2 bytů cca 300000,- Kč 
• plynofikace OÚ cca 65000,- Kč 
• plynofikace knihovny cca 25 700,- Kč 
• zahájili jsme práce na opravách hřbitova cca 5000,- Kč 
• opravil se rozvaděč pro veřejné osvětlení cca 10 000,- Kč 
• provedla se část terénních úprav v okolí hřiště Pod lípami 12600,- Kč 

Při tvorbě nového rozpočtu na rok 2001 jsme vycházeli ze skutečnosti jak 
nám vyšly roky 1999 a 2000, jaké akce musíme zajistit. 

Kromě splácení úvěru musíme mít část prostředků na další investiční akce, 
které bychom chtěli zrealizovat nebo alespoň rozpracovat. V letošním roce 
chceme a musíme mimo běžného provozu zajistit: 

• opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení nebo alespoň jeho částí, které 
dosluhují cca 140000,- Kč 

• pokračovat v opravách hřbitova cca 33000,- Kč 
• provést nutné opravy stávajícího vodovodu cca 70000,- Kč 
• provést plynofikaci školy cca 75000,- Kč 
• provést opravy v hasičce cca 20 000,- Kč 
• pokračovat v úpravě okolí hřiště cca 30000,- Kč 

Mimo tyto nutné akce bychom chtěli: 

• vypracovat projekt na chodník ke hřbitovu a zahájit zemní práce 
400000,- Kč 

• vypracovat projekt na dokončení kanalizace Trávníků a zahájit práce 
500000,- Kč 

• získat stavební povolení na stavbu vodovodu 
• provést výběrové řízení a zadat vypracování územního plánu obce 

600000,- Kč 
• ve spolupráci s Pršticemi provést rekonstrukci technologie na čističce 

300000,- Kč 

(společně proto, že jsme společní majitelé čističky) 

• • gen. 
p1'O 

p'I'aviáelnou 
~t9Iici. 
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• NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2001 
ROZPOCTOVE PRIJMY Kč 
Daň z příjmu ze závislé činnosti 450000,-
Daň z příjmu tvzických osob ze samo výd . činnosti 500000,-
Daň z příjmu tvzických osob z kap. výnosu 55000,-
Daň zj>řlimu právnických osob 850000,-
Daň z přidané hodnoty 525000,-
Správní poplatky 9000,-
Poplatek ze psu 9000,-
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,-
Poplatek ze vstupného 7000,-
Os. d. a popl. z vybr. č inn . a sl. i n. 1 200,-
Daň z nemovitosti 265000,-
Neinvestiční pro dotace ze státního rozpočtu v rám. souh. dot. v 42200,-
Neinvestiční pro dotace od obcí 61 400,-
Pěstební činnost 15000,-
Pitná voda 25000,-
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 70000,-
Předškolní zařízení 24000,-
Základní škola 4000,-
Skolní stravování 185000,-
Rozhlas a televize 3000,-
Bytové hospodářství 42000,-
Pohřebnictví 5000,-
Sběr a odvoz komunálních odpadu 185000,-
C innost místní správy 28200,-
Příjmy z úroku 15000,-
Uvěr od Volksbank 1700000,-
Převod z roku 2000 551 000,-

Příjmy celkem 5628000,-

ROZPOCTOVE VYDAJE Kč 
Pěstební činnost 15000,-
Silnice 5000,-
Pitná voda 100000,-
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 742000,-
Předškolní zařízení 31 000,-
Základní škola 183000,-
Skolní stravování 248500,-
( innosti knihovnické 14000,-
Rozhlas a televize 2500,-
Tělovýchovná činnost - Sokol, Orel, Sokolík 30000,-
Veřejné osvětlení 220000,-
Pohřebnictví 33000,-
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2002000,-
Sběr a odvoz nebezpečných odpadu 3000,-
Sběr a odvoz komunálních odpadu 260000,-
Požární ochrana 24000,-
Zastupitelstvo obce 177 000,-
Cinnost místní správy 737000,-
Příjmy z úroku 110000,-
Ostatní činnost j . n. - neinvestiční transfery obcím 133000,-
Investice - chodník, kanalizace, vodovod, územní plán 558000,-

Výdaje celkem 5628000,-
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Vážení občané, v předchozím krátkém příspěvku jsem vám chtěl trochu 
přiblížit způsob a problematiku financování naší obce. Víte, že na začátku 
našeho volebního období jsme museli provést řadu nepopulárních opatření, 
které se dotkly každého z nás. Bylo to zavedení poplatků za kontejnery, 
poplatky za stočné . Na druhou stranu zase chceme pro obec vybudovat něco, 
co zvýší životní úroveň nás všech a zlepší prostředí, ve kterém tady všichni 
společně žijeme. 

Jen pro informaci - ČOV stojí každého z nás cca 500,- Kč za rok a 
všechny poplatky, které vybíráme vychází z platných zákonů, vládních 
nařízení a jsou odsouhlasené obecním zastupitelstvem. Většina z vás to 
pochopila a poplatky včas uhradí, ale jsou mezi námi někteří, kterým je to 
jedno a ze zásady neplatí, přestože nejsou sociální případy. 

Protože se nám přes veškerou snahu dosud nepodařilo získat věrohodný 
seznam všech dlužníků, který jsme se chystali zveřejnit, obracím se na vás 
touto cestou a žádám o urychlené vyrovnání všech dlužných částek a 
poplatků. Většinou se nejedná o závratné částky. Velice nám to však usnadní 
práci. Předem všem děkujeme . 

Ing. Květoslav Kopal 
předseda finanční komise 

• ÚKLID 
Děkujeme těm spoluobčanům, kteří si uklízí chodníky pozemky před 

svými domy. Ostatní chceme vyzvat k nápravě . 

• HŘBITOV 
Žádáme majitele hrobů v blízkosti hřbitovních zdí, aby vyčistili prostor mezi 

pomníkem a zdí hřbitova . 

V průběhu měsíce května chystáme brigádu na opravu hřbitovních zdí. 

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

84 let Amálie Kališová 
84 let Jaroslav Weber 
82 let Marie Talafantová 
80 let Jiřina Fraňková 

75 let Vladislav Domes 
75 let Jan Vašulín 
74 let Anna Dvořáková 
72 let Vlastimila Smejkalová 
71 let Miloslav Kolbert 
70 let Božena Ptáčková 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 

zdraví a dobrou životní pohodu. 
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• NAROZENÉ DĚTI V ROCE 2000 
L . H ' ~1 ... eJl. pouze 'I uCle ronova neJd.okonaleJII 
Jan Kačírek ... takt .".P 
Radek Jíra ~e.,BAUTY':~ 
Vojtěch Peloušek [':;Ů'il!;r!I'::'~!4J. 
Milan Schoř . · ::!~::~~:::·o 
Roman Prax ... it:'!V~N·.I(. 
Petr Kadlecv'DDbP.d~,~,2:~ 

Blahopřejeme rodičům a vítáme nové občánky naší obce. 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - MLÝNY 

Zrekonstruovaná část Stříbského mlýna a jeho dosud neopravená část. 

V okolí Silůvek bývala celá řada mlýnů , kam se jezdívalo na mletí, když už 
domácí stoupy a kadluby dosloužily. 

Nejdříve se jezdívalo do panského mlýna v Dolních Kounicích, na řece 
Jihlavce, který museli poddaní v rámci roboty udržovat v provozu. Tento mlým 
míval čtyři složení - mlýnská kola, na spodní vodu. Velká voda, nebo jarní tání 
často odnesla splav, poškodila náhon, šlajsnu, či dokonce mlýnská kola. 
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Po zrušení nevolnictví roku 1781 a po zrušení roboty v roce 1848 přešly 
mlýny do soukromých rukou a bylo na rolníkovi , kde si své obilí nechal semlít. 

Ze Silůvek se jezdilo do mlýna nejčastěji dále do Dolních Kounic, ale také 
k Babákům, nebo Procházkům do Moravských Bránic, kde byly malé mlýny na 
vrchní vodu na potoce Losarka. Zadržená voda v rybníku nad mlýnem 
umožnila na pár hodin denně roztočit mlýnské kolo. 

Jezdilo se také do Stříbského mlýna u Ivančic, který byl výkonnější a měl 
celoroční provoz. Mletí v tomto mlýně bylo obyčejně spojeno s týdenními trhy 
v Ivančicích, kde rolníci prodávali své produkty. Tento mlýn byl po povodni 
2. 2. 1862 p. Kašparem Mácou přestavěn a zmodernizován . Mlel i obchodní 
mletí. To znamená, že rolník přivezl fůru obilí, mlynář je zaplatil a potom 
prodával mouku těm , kteří neměli své obilí, nebo také pekařům . 

Do mlýnů se jezdívalo také k Procházkům do Radostic a do Spáleného 
mlýna na říčce Bobravě. Jak vidět, všechny mlýny byly vodní, ve všech 
mlýnská složení mlela zrno na mouku, ze které hospodyně pekly vonící chléb. 

Je však posmutné vzpomenout na osudy těchto lidských pomocníků, 
jejichž kola po staletí svým klapáním odměřovala čas a kde se i v dobách 
největší bídy trochu mouky pro nejpotřebnější vždycky našlo. 

Babákův mlýn je již zbořen, Procházkův mlýn přestavěn , v radostickém je 
skladiště, ze Stříbského je malá vodní elektrárna a penzion pro pohozené 
pány. Mlýn v Dolních Kounicích mlel nejdéle, vzpomínám kolik koňských 

povozů z celého okolí před ním stálo a čekalo na semletí. V kounickém mlýně 
"U Matýšků" bylo možno si počkat na mouku z vlastního obilí. Jinde se měnilo 
obilí za mouku s doplatkem a vývažkem. Vývažek znamenalo, že rolník přivezl 

Ještě donedávna byla ve zdi Stříbského mlýna k vidění kamenná deska s vytesanými 
erby a letopočtem 1578. Jedná se o alianční erb Hynka Hodického z Hodic (vlevo) a 
Barbory Cišvicové z Borové (vpravo). Letopočet může být rokem jejich sňatku, nebo 
roku, kdy mlýn získali. Po Hodických měli mlýn v dlŽení Stříbští z Kružce. Po nich má 
až dodnes své jméno. Časem se mu ale říkalo také jinak - Nový, Kamenný 
(steinmilhle), Stříbský však přetrvává, i když se mu lidově říká "Skřipák". 
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do mlýna 50 kg obilí + 1 kg na pytel. Zpět mouku a otruby celkem 50 kg včetně 
pytlů . 

Po větších mlýnech na řekách chodívali krajánci, se symbolickým pytlem a 
holí. Pomocníci pantáty mlynáře. Ti pobývali v místnosti zvané "šalanda" , kde 
se též čekalo na mletí. Tam bývalo vždy veselo. 

Při mletí obilí je na každý druh mouky jiná stolice. Jiná na žito, jiná na 
pšenici, jiná na kroupy, které se omílají z ječmene a též jiná na prosnou kaši . 

Mouka na chléb a buchty prochází mlýnskými kameny celkem 7x. První 
mouka je "vejražka", potom krupice, krupičková mouka, nulka, hladká, mouka, 
krmná mouka a otruby. Pokud ve mlýnech nebývaly výtahy, muselo se obilí a 
mouka nosit po schodech 7x dokola nahoru, než byla mouka hotova. 

Ve mlýnech se také šrotovalo obilí pro dobytek. Zvláště pro panské stáje. 
K tomuto účelu byl na dvoře v Pršticích zřízen mlýn, zvaný volový. Kde nebyla 
vodní síla, poháněl mlýnskou stolici žentour roztáčený párem volů . Tak se na 
dvoře v Pršticích šrotovalo obilí na "volském mlýnu" i pro dvůr barona 
Gaymana v Silůvkách. Silůvští za to museli dodávat krmení pro prštické voly 
z obecního pastviska. Dodnes se tomuto pastvisku říká "Volův kopec". Snad 
všichni víte, kde to je . 

Dnes je ovšem už všechno jinak. Mouka se mele ve velkomlýnech na 
elektrický pohon v Kyjově a v Brněnci. Pro dobytek jsou zřízeny výrobny 
krmných směsí, z nichž nejbližší je v Oslavanech. Obilí do nic dodávají 
družstevní sila , která jsou v Chrlicích a Oslavanech. 

Oko i srdce poutníka potěší , setká-Ii se ještě dnes se starobylým mlýnem, 
jehož kola se dosud nezastavila. Jako v Tavíkovicích , nebo ve Slupi. Pod 
jejich střechou vás milé vzpomínky zavedou do časů , kdy naši předkové si 
přivezli k panu mlynáři semlít mirčičku obilí , aby čerstvý chléb zavoněl na 
prostřených stolech jejich domovů. 

Kronikář obce Silůvek 
Zdeněk Škorpík 

Vlevo na obrázku je holubice 
vyobrazená na fasádě Stříbského 
mlýna, symbol dnes již zapomenutého 
významu. Už nikdo nedokáže určit, kdy 
se v tomto mlýnu poprvé roztočilo 
mlýnské kolo. Bylo to před sedmi sty, 
osmi sty lety, nebo dokonce ještě dříve? 
První záznamy sahají až do 15. století a 
vypovídají o tom, že tehdejší majitelé 
uváděli ve smlouvách, že mlýn "stával tu 
již od nepaměti". 

Můžeme brát v úvahu dvě pověsti. 
Podle jedné stihla celý kraj velká 

povodeň, že ani ptactvo nemohlo najít nic k obživě. V "Evančicích " se prodával chléb 
za drahý peníz. Pták, jenž je dodnes znázorněn na fasádě mlýna, zakroužil nad 
Evančicemi, střelhbitě se snesl ke stánku pekařky na rynku, aby uchvátil do zobáku 
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kus drahého pečiva a odletěl s ním do lesů. Byl však pronásledován větším dravcem, 
a tak upustil svou kořist. Ta upadla v místě, kde dnes stojí Stříbský mlýn. Tam 
pravděpodobně našel kousek chleba člověk, který tu potom mlýn založil, aby zmírnil 
bídu obyvatel tohoto kraje. 

Podle druhé pověsti byl pták vsazen do zdi mlýnu v místě okenního pilíře a 
označoval, kam až se dostala voda při velké povodni. Teprve později při přestavbě 
mlýna byl pták z pilíře vyjmut a znovu vsazen o hodně výše, kde je doposud. 

Zlé časy neminuly ani mlýn. O tom donedávna svědčily podzemní chodby a 
hluboké sklepy. Chodby byly postupně zavaleny a jen chladné sklepy jak ve mlýně, 
tak i pod hostincem naznačují, kterým směrem vedly. V době míru se stával mlýn 
místem výletníků . V blízkosti mlýna a hostince bývaly kuželny, přes řeku se střílelo 
do terčů a na březích nad splavem se to hemžilo rybáři, protože ryb byl dostatek. 
Přišla také éra trampů a výstavby chat, hlavně brněnských majitelů. Kolem mlýna 
bylo stále plno lidí, hodně radosti a smíchu. 

• PLETENí POMLÁZKY POD MÁJOU 
Pokud si chcete upléct sami pomlázku ale neumíte to, nemáte proutky, 

nebo se chcete přijít pobavit, tak přijďte v sobotu 14. dubna 2001 v době od 
16.00 hod. do 20.00 hod. za sokolovnu na plac pod máju. (V případě 

nepříznivého počasí se akce uskuteční v klubovně oddílu Sokolík). Budeme 
zde pléct společně . Vezměte si s sebou nůž a kousek provázku. 

Už jste někdy pletli pomlázku pod májou? Nepletli , no vidíte, tak přijďte. 

• *6.3.1951 - t13. 4.1981 

Skautský oddíl Sokolí k 
Silůvky si dovoluje pozvat 
všechny zájemce na posle
chový večer věnovaný 50. vý
ročí narození a 20. výročí 

tragického úmrtí rockového 
zpěváka a skladatele Jiřího 
Schelingera. Během večera 
(nebo spíše noci) zazní více 
než 100 písní tohoto zpěváka a 
úryvky z knih "Život a ... ", "Jak 
to bylo doopravdy" a "Ruský 
týden". 

Akce se koná v sobotu 21. 
dubna 2001 od 20.00 hod. 
v klubovně oddílu Sokolí k 
v sokolovně v Silůvkách. 

Sokolík Silůvky 

Sokolík Silůvky 

Motto: 
" Nejdůležitější vlastností umělce je být mrlvý. " 

Arlhur Honegger 
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• JAK SE URČUJE DATUM VELIKONOČNíCH SVÁTKŮ 

Možná jste někteří přemýšleli nad tím, jak se vlastně zjistí , kdy mají 
velikonoce být, jak se vypočítá jejich datum. 

Velikonoce - slavnost vzkříšení Krista je vrcholem liturgického církevního 
roku. Vyvinuly se z židovského svátku pesach , který se slaví 14. a 15. dne 
měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V rané církvi se slavily zprvu v 
den židovského svátku. Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost 
velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu. 

Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po 
prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním bodem. 

To znamená , že si vyhledáte v kalendáři, kdy je měsíc v úplňku poprvé po 
prvním jarním dnu (21 . březen). Velký pátek je potom ten rok první pátek po 
takto vypočteném prvním jarním úplňku . 

Z toho vyplývá, že neděle velikonoční je letos 15. 4. 2001, příští rok bude 
neděle velikonoční 31 . 3. 2002 a v příštích letech vychází tento den na 
následující data: 

20.4.2003 
11 . 4.2004 
27. 3. 2005 
16. 4.2006 
8.4.2007 

23.3. 2008 
12. 4. 2009 
4. 4.2010 

24. 4. 2011 
8.4. 2012 

31.3.2013 
20.4. 2014 
5.4.2015 

27. 3.2016 
16. 4.2017 
1. 4. 2018 

21 . 4.2019 
12.4. 2020 
4.4.2021 

17.4.2022 
9.4. 2023 

31 . 3.2024 
20. 4.2025 

5. 4. 2026 
28. 3. 2027 
16. 4.2028 

1. 4. 2029 
21.4.2030 
13. 4.2031 
28. 3. 2032 

17. 4. 2033 
9. 4. 2034 

25. 3.2035 
13. 4.2036 
5. 4. 2037 

25. 4.2038 
10. 4. 2039 

1. 4. 2040 
21 . 4.2041 
6.4.2042 

29. 3. 2043 
17.4. 2044 
9.4.2045 

25. 3.2046 
14. 4.2047 
5. 4.2048 

18. 4.2049 
10.4. 2050 
2.4.2051 

21.4. 2052 
6. 4. 2053 

29. 3.2054 
18.4.2055 
2. 4. 2056 

22. 4. 2057 
14. 4.2058 
30. 3. 2059 
18.4.2060 
10. 4.2061 
26.3.2062 

15. 4.2063 
6. 4. 2064 

29. 3.2065 
11 . 4.2066 
3.4. 2067 

22. 4.2068 
14. 4.2069 
30. 3.2070 
19. 4.2071 
10. 4. 2072 
26.3. 2073 
15.4.2074 
7.4. 2075 

19. 4.2076 
11.4.2077 
3. 4.2078 

23.4.2079 
7. 4.2080 

30. 3.2081 
19.4.2082 
4.4.2083 

26. 3. 2084 
15.4.2085 
31.3.2086 
20. 4.2087 
11.4.2088 
3.4. 2089 

16.4. 2090 
8. 4.2091 

30. 3. 2092 

12. 4. 2093 
4.4.2094 

24. 4.2095 
15. 4. 2096 
31.3.2097 
20.4. 2098 
12.4. 2099 
28.3.2100 
17. 4. 2101 
9. 4. 2102 

25.3.2103 
13.4.2104 
5.4.2105 

18. 4.2106 
10.4. 2107 

1. 4. 2108 
21.4.2109 
6. 4. 2110 

29. 3. 2111 
17.4. 2112 
2. 4.2113 

22.4. 2114 
14.4.2115 
29.3. 2116 
18.4.2117 
10. 4.2118 
26. 3. 2119 
14.4. 2120 
6.4.2121 

29.3.2122 

11.4.2123 
2.4.2124 

22.4. 2125 
14. 4.2126 
30. 3.2127 
18.4. 2128 
10. 4. 2129 
26.3.2130 
15.4.2131 
6.4.2132 

19. 4.2133 
11 . 4.2134 
3. 4.2135 

22. 4.2136 
7.4. 2137 

30.3. 2138 
19. 4.2139 
3. 4. 2140 

26. 3.2141 
15. 4. 2142 
31 . 3. 2143 
19. 4. 2144 
11 . 4. 2145 
3.4. 2146 

16.4.2147 
7. 4.2148 

30. 3. 2149 
12. 4.2150 
6.4. 2200 

18. 4. 2500 

Pokud by někdo z vás měl vážný zájem o zjištění data neděle velikonoční 
ještě dále, tak klidně přijďte, dopočítáme to. 
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• OVZDuší 
Motto: 

" V tomto světě, ve kterém je tolik utrpení a bídy, přírodní i lidské, se nechci rozvalovat ve 
vile či řítit se stokilometrovou rychlostí po betonové jizvě na krajině, vypouštět svým bližním 
do plic toxické exhaláty, přejíždět ježky a přehlížet přírodu. Připadal bych si vulgární ... Je to 
otázka mého vlastního svědomí: i kdybych nic nezměnil, je dobré konat dobro a nepodílet se 
na zlu. Nejsme odpovědni za výsledky. Ty jsou v rukou Božích. Jsme však odpovědni za své 
jednání. Na ničení přírody je třeba reagovat jednoznačně: Count me out! Ohne mich! V tom 
se nevezu!" 

E. Kohák, Zelená svatozář 

Těmito níže předkládanými informacemi a nápady nelze sice získat pro 
odpovědnější vztah k přírodě většinu lidí, nebo dokonce spasit svět. Nejde ani 
o nostalgické volání po návratu o stovky let zpět, ba ani o život plný úzkosti, 
zda jsme při cestě do práce nezašlá pii mravence, nebo zda jsme nesvítili o 
minutu déle, než bylo skutečně nezbytně nutné. Je však smutné nesmyslné 
pachtění za kupovanými zážitky a hmotným blahobytem, okořeněné notnou 
dávkou lhostejnosti ke všemu, co se nachází za plotem našeho dvora a 
hranicemi našich bezprostředních osobních zájmů. Naše civilizace čím dál 
více postrádá přirozenost a opravdovost a čím dál méně respektuje lidské 
rozměry a potřeby. Naopak jsou vyvolávány potřeby nové: kup - spotřebuj -
vyhoď - a honem utíkej nakoupit nové. Tento cyklus je však nekonečný, neboť 
tolik žádané štěstí nepřichází. Tento životní styl je nešetrný k životnímu 
prostředí i ke generacím, které přijdou po nás. Vždyt' existují i jiné varianty, 
ohleduplnější , a dobrovolná skromnost není synonymem k životu v jeskyni. 

Člověčí způsoby plýtvavého hospodářství jsou všem ostatním organismům 
neznámé: zelené rostliny si dovedou svá těla vytvářet nenapodobitelnými 
způsoby využití vody, vzduchu a slunečního záření , houby i živočichové si 
berou potřebné živiny z uhynulých či živých těl rostlin nebo zvířat. Všichni to 
činí tak šikovně, že co si k životu vezmou a spotřebují, to zase po čase vrátí 
do látkového koloběhu k využití dalším generacím. Jen zhoubné nádorové 
bujení ničí zdravé tkáně hostitelského organismu a připravuje tím svůj vlastní 
konec. Proč by se lidé měli chovat jako rakovinné buňky? Rozumnější je 
v domácnostech podporovat způsoby hospodaření, připomínající fungování 
přírodních ekosystémů - a ty jsou takřka stoprocentně "poháněny" sluncem. 

Každý z nás občas něco spalujeme, někdo dřevo, uhlí, plyn, jiný igelit, 
gumu, polystyren. Jaký vliv budou mít látky vypouštěné do ovzduší na životní 
prostředí , záleží především na jejich vlastnostech. Některé se například velmi 
rychle rozkládají slunečním zářením, nebo jsou vymývány deštěm. Jiné se 
však vyznačují takovou stabilitou (např. oxid uhličitý, freony), že setrvávají 
v atmosféře i několik desítek a stovek let, což je dostatečně dlouhá doba na to, 
aby se nahromadily a rozptýlily po celé zeměkouli do takové míry, že jejich vliv 
by zásadně změnil život na celé planetě (poškození ozonové vrstvy, 
skleníkový efekt). 

Veškerá spalovací zařízení na tuhá, kapalná a plynná paliva je třeba mít 
perfektně seřízená a zrevidovaná od odborné firmy. Komín pravidelně 

vymetáme a také zajišťujeme, aby do kouřovodu nevnikal falešný vzduch. 

13 



Informační list, č. 4 (26) - duben 2001 

Naopak do místnosti, kde se nachází topné zařízení (kotelna, koupelna, 
kuchyně), je přívod vzduchu nutný. 

Odedávna se značná část odpadů v domácnostech pálila . Není divu -
ušetřilo se tím hodnotnější palivo. V dobách, kdy jedinými obalovými materiály 
byly papír, dřevo a někdy přírodní textil, to ani moc nevadilo. Ale co dnes? 
Plasty, plasty, plasty. Spálit? Leckdo to tak dělá , aniž by věděl, co všechno při 
spalování vzniká a jaké to může mít důsledky. Spalování v domácích 
topeništích se totiž podstatně liší od spaloven průmyslového nebo 
komunálního odpadu. Ve spalovnách se spaluje při mnohem vyšší teplotě 

(většinou nad 800'C), za optimálního přístupu kyslíku . Plyny, uvolněné při 

hoření v peci, se dále spalují v dohořívací komoře. Navíc bývají takové 
spalovny vybaveny až třemi stupni čištění spalin - takové zařízení doma asi 
nikdo nemáte. Poměrně neškodné je spalování dřeva, kvalitního černého uhlí, 
koksu, nelaminovaného papíru, celofánu. Pálením ostatních látek, hlavně 
plastů (PVC), vzniká velké množství různorodých škodlivin. Než budete příště 
zatápět, prohlédněte si raději následující tabulku: 

Vliv látek vznikajících při hoření na zdraví člověka a životní prostředí 
ISkodlivina Vliv na zdraví člověka a životní Spalovaný materiál 

, prostředí 
Chlorovodík Dráždí horní cesty dýchací, způso- PVC (polyvinylchlorid) , vyrábějí 

buje korozi materiálů (např . železo- se z něho některé obaly, folie. 
beton , beton) , přispívá ke kyselým Měkčený PVC je znám pod 
dešťům . názvem igelit. 

Kyanovodík Blokuje tkáňové dýchání. Umělé tkaniny. 
Oxid siřičitý Si l ně dráždí dýchací cesty a slizni- Hnědé uhlí, rostlinný materiál, 

ce. Vysoké koncentrace mohou kaučuk (např . pneumatiky) . 
způsobit i smrt. Může také dojít 
k zánětu plic, průdušek a spojivek. 
Podílí se na acidifikaci prostředí. 

Oxid uhelnatý Může nepřímo zavinit udušení, pro- Vzniká při spalování za 
tože se váže na krevní barvivo he- nedostatečného přístupu 
moglobin . Působí na centrální ner- vzduchu. 
vovou soustavu, zpomaluje rexlexy, 
zvyšuje výskyt bolestí hlavy. 

Těžké kovy Většina je toxická, některé jsou kar- Plasty, uhlí, barviva . Těžké kovy 
cinogenní, embryotoxické, se uvolňují do ovzduší , ale 
teratogenní. Kumulují se zůstávají také v popelu. 
v potravním řetězci. 

Polychlorované Existuje 210 sloučenin . V životním Vznikají při spalování jakéhokoliv 
dibenzo-p- prostředí jsou stálé, kumulují se materiálu, pokud je přítomen chlor 
dioxiny a v potravním řetězci , karcinogeny. (např. v PVC). 
polychlorované 
dibenzofurany 
Styren Značně dráždí dýchací orgány. Polystyren. Používá se jako 

Zařazuje se mezi možné obalový materiál, na zateplování 
karcinogeny. I (pěnový) atd . 

Fenoly Dráždivé účinky. Dřevotříska . 
Ftaláty. U živočichů ovlivňují reprodukci , Plasty. Používají se jako 

maji mutagenní a karcinogenní změkčovadla do syntetických 
potenciál. U č lověka způsobují plastů. 
ledvinová onemocnění a jsou pro 
něho potenciálně karcinoQenní. 

Vinylchlorid Pro člověka karcinogenní a mutagenní PVC. 
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Rostlinné zbytky ze zahrady 
raději kompostujeme než pálíme, 
ušetříme sousedy i sebe dusivého 
dýmu. Výjimku tvoří listí, napadené 
moniliosou nebo strupovitostí. Nikdy 
však nevypalujeme travní porosty. Je 
to protiprávní a bez jakéhokoliv 
biologického smyslu . Takovéto 
počínání ničí živočichy ukrývající se 
v drnu, zvýhodňuje nežádoucí druhy 
trav v porostu a při nechtěném 

rozslrem ohně ohrožuje okolní 
přírodu i lidské zdraví. Na vypalování 
travních porostů se vztahuje zákon 
Č . 23/1962 Sb. o myslivosti , při jehož 
porušení může být udělena pokuta 
do výše 5.000,- Kč (dle zákona Č. 

200/1990 Sb. o přestupcích) , ale 
také zákon ČNR Č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně , podle kterého 
muze být plošné vypalování 
pokutováno až do výše 15.000,- Kč . 

Informační Jíst, Č. 4 (26) - duben 2001 

Velmi nebezpečné jsou také chladničky s freonovými chladícími médii a 
barvy a chemické prostředky, které obsahují organická rozpouštědla. 

Dosud jsme se zabývali pouze vnějším ovzduším , většinu svého času však 
trávíme v uzavřených prostorách. Zřejmě nejrizikovějším faktorem 
v domácnostech je tabákový kouř. Jde o hustý aerosol obsahující na 5.000 
různých látek, např. nikotin, dehet, dusík, oxid uhelnatý, karcinogenní 
benzo(a)pyren atd . V domácnostech s plynovým sporákem se nachází větší 
množství oxidu dusičitého . Se vzrůstající teplotou v místnosti (topná sezóna) 
se zvyšují i koncentrace těkavých organických látek, které se mohou uvolňovat 
z nátěrů (barvy, laky), z umělých hmot (například ftaláty z podlahových krytin , 
vyráběných z PVC), z koberců atd. 

V příštím čísle se vás pokusím postrašit na téma ,,vODA". Celkem mám 
nachystáno 10 kapitol týkajících se ekologie. Bylo by pěkné , kdybychom se 
všichni pokusili žít tak, abychom nebyli přírodě na obtíž. 

Radek Neužil 

• DUBEN 
Duben je čtvrtý kalendářní měsíc v roce. Jeho český název se odvozuje 

podle dubů, které v této době kvetou. V mnoha jazycích je jeho název odvozen 
z latinského slovesa aperire - otvírat Ve smyslu jarního otvírání přírody). 

Anglicky - April, francouzsky - avril, latinsky - Aprilis, maďarsky - április, 
německy - April , polsky - kwiecielÍ , rusky - anpeIlb, slovensky - apríl. 
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• STOLNí TENIS 
Závěrečné umístění družstev Orla Silůvky v soutěžích v roce 2001: 
A mužstvo 3. místo okresní přebor 
B mužstvo 4. místo okresní soutěž 
C mužstvo 2. místo + kvalifikace 
Celostátní přebor Orla ve stolním tenisu - Polná 7. 4. 2001 : 
3. místo žáci Škorpík Jan 
1. místo junioři Kratochvíl Michal 

• OŘECHOV 1945 
Obec Ořechov u Brna a 

společnost Renata - sekce 
vojenské historie 

ve spolupráci s Rekrutačním 
střediskem AČR Brno, Českou 

asociací přátel 
vojenské historie Brno a vojensko

historickými kluby z celé Ceské 
republiky 

si Vás dovolují pozvat na 

BOJOVÉ VZPOMíNKOVÉ 
OSLAVY UKONČENí 

Josef Záděra 

II. SVĚTOVÉ VÁLKY A OSVOBOZENí MĚSTA BRNA 

OŘECHOV 1945 
Sobota 28. 4. 2001, Ořechov u Brna 

Program pro veřejnost: 
Pátek - komponovaný pořad pro školy. 
Sobota - 11.00 hod. Pietní akt u památníku padlých za účasti historických 

jednotek. 
14.00 hod. Bojová ukázka. Prostor u kasáren Ořechov . 

Průjezd kolony historických vozidel , seskok parašutistů , po celý den výstava 
výzbroje a výstroje s odborným výkladem, prezentace AČR. 
Předprodej vstupenek. ARMY S TORE Lidická 38, GREEN SHOP Ceská 11, 

VVK Kopečná 12, STARÝ SV~T Vodní 7 
Další informace na: hffp.//orechov.hyperlink.cz 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Bma 
tel. : 05/47225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 5. 2001 . 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu 
adresujte na: radek@Porthos.geOgr.muni,czGRAHAMBROIHER.· _.' 

NAKlADNf RYCHlOVOlY _ 

lUrr1D:r.J'llHtil ~ 


	doc01018920190903105537_028
	doc01018920190903105537_029
	doc01018920190903105537_030
	doc01018920190903105537_031
	doc01018920190903105537_032
	doc01018920190903105537_033
	doc01018920190903105537_034
	doc01018920190903105537_035
	doc01018920190903105537_036
	doc01018920190903105537_037
	doc01018920190903105537_038
	doc01018920190903105537_039
	doc01018920190903105537_040
	doc01018920190903105537_041
	doc01018920190903105537_042
	doc01018920190903105537_043

