
číslo 11 (33), ročník 3 listopad 2001 

• Listopadové hřměni pšenici ve zlato měnl. 
• Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

1997 
• Když se v listopadu hvězdy třpytl, mrazy se brzo uchytí. 
• Listopadové sněženl neškodl vůbec osenl. 
• V listopadu příliš sněhu a vody, to známka přišli neúrody. 
• Jaký listopad, takový březen . 
• Kvetou-Ii stromy podruhé, potrvá zima až do května . 
• Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy 

to oznamuje. (2. 11.) 
• Svatý Teodor - mrazy lezou z hor. (9. 11 .) 
• Přijede-Ii Martin na bllém koni, metelice za metelici 

se honl. (11 . 11 .) 
• Počasl o svaté Alžbětě povldá, jak bude v létě. (19.11.) 
• Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem přikryje. (22 . 11 . ) 
• Na svatou Kateřinu schovej se pod peřinu ! (25. 11 .) 
• Na Saturnina skučl meluzina. (29. 11 .) 
• Svatého Ondřeje slzice naplní ovocem truhlice.(30.11 .) 
• Snlh svatého Ondřeje žitu velmi prospěje . 
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• POPLATKY 
Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili stočné, poplatky za psy a 

poplatky za kontejnery - vše za rok 2001, aby tak učinili co nejdříve 
v úřední dny na Obecní úřad: 

Pondělí 16.00 hod. -19.00 hod. 
Středa 16.00 hod. -19.00 hod. 
Velice neradi bychom přistupovali k jiným, méně populárním 

způsobům získání dlužných částek. 
Upozorňujeme občany, že platí požadavek, aby byl každý dům 

napojen na obecní kanalizaci. 

• PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Jihomoravská energetika, a.s. v souladu se zákonem Č. 458/2000 Sb. § 25 

odst. (4) d) 6. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací -
bude v pátek 9. listopadu 2001 v době 8.00 hod. - 15.30 hod. přerušena 
dodávka elektrické energie pro celou obec Silůvky. 

• POTOK 
Vzhledem k tomu, že byla provedena kontrola povodí potoka Šatavy v naší 

obci správcem tohoto vodního toku firmou Povodí Moravy a.s., upozorňujeme, 
že platí zákaz znečišťování břehů potoka jakýmkoliv odpadem (včetně 
rostlinného odpadu). Znečišťovatelům hrozí značný finanční postih. 

• PODOMNí PRODEJCI 
Jelikož dochází v našem okolí neustále k domovním krádežím, u nichž je 

důvodné podezření, že byly způsobeny podomními prodejci , žádáme občany, 
aby při zjištění pohybu těchto osob po obci tuto skutečnost okamžitě nahlásili 
na Obecní úřad. 

• OCHRANA MAJETKU OBCE 
Žádáme občany, kteří zjistí poškozování či zcizování obecního majetku 

(např. dřevo z lesa), aby tuto skutečnost okamžitě nahlásili na Obecní úřad . 

• SBĚR PAPíRU 
Oznamujeme občanům, že již opět započal pravidelný sběr papíru 

v základní škole. Sběr papíru probíhá každou poslední sobotu v měsíci 
v době 9.00 - 11.00 hod. Noste zvlášť vytříděné svázané časopisy a zvlášť 
vytříděné a svázané noviny. 
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• PORADNA PRO DĚTI 
Dětská lékařka MUDr. Kachlíková oznamuje, že poradna pro děti bude 

v Silůvkách každý lichý týden ve středu v době 11.00 hod. -12.00 hod. 

• ZMĚNA TELEFONNíCH ČíSEL 
Od 8. 10. 2001 jsou platná nová telefonní čísla Obecního a Stavebního 

úřadu ve Střelicích . 

Obecní úřad Střelice: 
starosta - Ing. Antonín Kazda 
místostarosta - Alois Liška 

pokladna - Zdeňka Lišková 
matrika - Ivana Pešková 
účetní - Miroslava Haasová 

47427413 
47427411 
47427425 
47427419 
47427418 
47427417 

47427415 
47427416 

Otl r. 
1378 

a 
úst. 

4.103Pra 

Stavební úřad Střelíce: 
vedoucí - Jiřina Charvátová 
Ing. Zuzana Pakostová 
Miroslava Matějková 47 427 414 tiilíDiJilii ........ IIWII ... 

• JUBilANTI 
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito následující občané : 

83 let Leopold Šedrla 
81 let Stanislav Jakš 
74 let Jarmila Hronová 
71 let Oldřich Ondrášek 
70 let Alžběta Pazourková 
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

• BLAHOPŘEJEME 
V sobotu 24. listopadu 2001 oslaví manželé Severovi výročí zlaté svatby. 

Obyvatelé obce Silůvky spolu se zastupitelstvem obce jim k tomuto 
významnému životnímu jubileu srdečně blahopřej í. 

• AEROBIC 
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky pořádá každý čtvrtek v 18.30 hod. 

v sokolovně v Silůvkách aerobic. 
S sebou si vezměte cvičky, podložku na cvičení a 20,- Kč na osobu. 
Srdečně zveme děti i ženy. 

TJ Sokol Si/ůvky 
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• VÝZVA VLASTNíKŮM A UŽiVATELŮM NEMOVITOSTí 
na povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, 
ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz rozvodných zařízení ve 
správě JME, a.s. 
V měsících lednu, únoru a březnu budou 

Jihomoravské energetiky, a.s. v katastru naší obce 
energetických zařízení v naší správě z pohledu 
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení. 

provádět pracovnicI 
pravidelnou kontrolu 
případných porostů, 

Podle zákona Č. 458/2000 Sb. má dodavatel energie právo vstupovat a 
vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a 
údržbou rozvodných zařízení, dále odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné 
porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz rozvodných zařízení 

v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil vlastník či uživatel 
sám. Tuto naši výzvu považujte prosím za upozornění ve smyslu zmíněného 
zákona. 

Žádáme proto všechny majitele a uživatele nemovitostí o okleštění nebo 
odstranění stromoví v měsících listopadu a prosinci, způsobem uvedeným 
níže s tím, že v následujících měsících mohou být prováděny ty ořezy, pro 
které je třeba vedení vypnout. 

V ochranném pásmu venkovního vedení (tj. 7 metrů u vedení do 35 kV a 
12 metrů u vedení 110 kV na obě strany od vodičů) je zakázáno nechávat růst 
porosty nad výšku 3 metry. 

Při oklešťován í a kácení stromoví se nesmí provádějící pracovník sám ani 
nástroji přiblížit na menší než bezpečnou vzdálenost od vodičů , totéž platí pro 
přiblížení větví při pádu. Provádějící pracovník je povinen učinit opatření proti 
pádu stromu nebo větví nežádoucím směrem . 

Bezpečná vzdálenost činí : 

• pro vedení velmi vysokého napětí 110 kV 3 m 
• pro vedení vysokého napětí do 35 kV 2 m 
• pro vedení nízkého napětí 1 m 
Upozorňujeme , že nedodržení výše uvedené bezpečné vzdálenosti při 

práci dochází k porušení bezpečnostních předpisů , za což JME a.s. nepřejímá 
žádnou odpovědnost. Není-Ii možno dodržet předepsané vzdálenosti, je nutno 
požádat o vypnutí vedení. 

Práce je třeba provádět v období vegetačního klidu a to průběžně , nejlépe 
v měsících listopadu a prosinci. 

V případě , že si to vyžádá bezpečnost a spolehlivost provozu nebo 
dokonce dojde k poruše na vedení z titulu nedostatečné údržby porostů, 
provedou vymýcení stromoví pracovníci energetiky vlastními prostředky, 

způsobem odpovídajícím naléhavosti situace. 
Za nesplněn í zákonných povinností majitelů a uživatelů nemovitostí, 

odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a 
spolehlivý provoz rozvodných zařízení , mohou být uplatněny finanční sankce 
ze Strany Státní energetické inspekce. 

Jihomoravská energetika, a.s. 

4 



Informační list, Č. 11 (33) - listopad 2001 

• ZÁKON O OBcíCH 

Již od 12. listopadu 2000 platí nový Zákon o obcích (obecní zřízení) Č . 

128/2000 Sb. Je v něm mnoho zajímavého a užitečného , co by měli vědět 
nejen všichni, kdo obec spravují , ale také občané samotní. Najdou tam vše o 
postavení obcí a občanů , co znamená území obce a jeho změny, co je nutno 
dodržovat u názvů obcí, jejich částí , ulic, veřejných prostranství a číslování 
budov. Zákon také pojednává o samostatné působnosti obce, spolupráci mezi 
obcemi a spolupráci s ostatními subjekty, ale také ukládá sankce fyzickým a 
právnickým osobám, např. za nedodržování čistoty a pořádku. Je zde 
pojednáno o přenesené působností obce, definuje povinnosti pověřeného 
obecního úřadu , pravomoci zastupitelstva, rady, starosty a obecního úřadu . Je 
toho samozřejmě mnohem více. Protože cílem snažení obce má být blaho 
všech jejích občanů, měli by i občané také něco z tohoto zákona vědět. Proto 
vám zde předkládáme několik částí tohoto zákona o obcích, které se přímo 
dotýkají každodenního života občanů. 

§ 12 odst. 3 - Právní předpisy obce musí být každému přístupny u obecního 
úřadu v obci, která je vydala. Právní předpis obce zašle obecní úřad 

neprodleně příslušnému okresnímu úřadu . Magistráty měst Brno, Ostrava a 
Plzeň zašlou právní předpis obce příslušnému krajskému úřadu . 

§ 14 odst. 1 - Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro 
potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-Ii tak právní předpis . 

§ 16 odst. 1 - Občanem obce je fyzická osoba, která 

a) je státním občanem České republiky, a 

b) je v obci hlášena k trvalému pobytu . 

§ 16 odst. 2 - Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo: 

a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených 
zvláštním zákonem, 

b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním 
zákonem, 

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k 
projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva, 

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za 
uplynulý kalendářní rok, a to bud' písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně 
na zasedání zastupitelstva obce, 

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý 
kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do 
usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a 
pořizovat si z nich výpisy, 

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti 
radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-Ii žádost podepsána nejméně 
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0,5% občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 
60 dnů , 

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty ; podání orgány 
obce vyřizují bezodkladně , nejdéle do 60 dnů. 

§ 16 odst. 3 - Oprávnění uvedená v odst. 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, 
která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost. 

§ 30 - Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj 
náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky 
s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; 
v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být 
poškozeno, odstraněno nebo zakryto. 

§ 31 odst. 1 - Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále 
stanoveno jinak. 

§ 31 odst. 2 - Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, 
které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho 
podniku, garáže při domech, drobné stavby). 

§ 31 odst. 3 - Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními 
čísly. 

§ 31 odst. 4 - K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na 
jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla 
ještě číslem orientačním. 

§ 31 odst. 5 - Obec rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo 
evidenčním číslem bude budova označena . Každé popisné nebo evidenční 
číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné . 

§ 32 odst. 1 - Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovy 
čísly určenými obci a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel 
určuje obec. 

§ 56 - Poruší-Ii fyzická nebo právnická osoba vlastnící nemovitost povinnost 
stanovenou v § 30 nebo nesplní-Ii povinnost stanovenou v § 32 odst. 1, 
může jí obec uložit pokutu do 10 000 Kč. 

§ 57 odst. 1 - Jestliže fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém 
nebo jí užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí obec uložit 
pokutu do 1 O 000 Kč. 

§ 57 odst. 2 - Jestliže podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské 
činnosti nebo právnická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém 
pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí obec uložit pokutu do 50 000 
Kč . 

§ 57 odst. 3 - Jestliže osoby uvedené v odstavci 2 znečistí veřejné 

prostranství nebo odloží věci mimo vyhrazená místa a neprodleně 

neodstraní závadný stav, může jim obec uložit pokutu do 200 000 Kč . 
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§ 58 - Poruší-Ii podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti 
nebo právnická osoba povinnost stanovenou právním předpisem obce, 
může jim obec uložit pokutu do 200 000 Kč. 

§ 86 odst. 1 - Nezřídí-Ii zastupitelstvo obce obecní policii podle § 84 odst. 2 
písm. o), může písemně pověřit zaměstnance obce zařazeného do 
obecního úřadu úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce. 

§ 86 odst. 2 - Zaměstnanec pověřený podle odstavce 1 dohlíží na dodržování 
právních předpisů na ochranu veřejného pořádku, upozorňuje fyzické a 
právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. 
Je oprávněn požadovat od občanů potřebná vysvětlení k objasnění 
skutečností nutných k zjištění přestupku a ukládat pokuty v blokovém řízení. 
Osobu postiženou při spáchání správního deliktu může pověřený 
zaměstnanec předvést na Policii České republiky jen v případě, že tato 
osoba neprokáže hodnověrně svoji totožnost. 

§ 86 odst. 3 - Při výkonu oprávnění podle odstavce 2 je zaměstnanec 
pověřený podle odstavce 1 povinen se na žádost tímto pověřením prokázat. 

§ 93 odst. 2 - Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 

• ŽÁDOST OKRESNíHO SOUDU BRNO - VENKOV 

V měsíci dubnu 2002 uplyne volební období, na které byli k Okresnímu 
soudu Brno-venkov zvoleni přísedící z celého okresu Brno-venkov. 

Podle § 9 zákona Č. 436/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů , volí 
přísedící obecní zastupitelstva v obvodu příslušného soudu. Přísedícím může 
být zvolen občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, 
bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že 
bude soudcovskou funkci řádně zastávat, dosáhl v den ustanovení věku 25 let 
a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího . Další podmínkou je, že je 
přihlášen v obvodu obecního zastupitelstva k trvalému pobytu nebo v obvodu 
pracuje. 

Protože se soud potýká s nedostatkem přísedících, je třeba stávající sbor 
přísedících doplnit o nové. Okresní soud Brno-venkov prosí o zjištění, zda 
v naší obci má někdo zájem o vykonávání funkce přísedícího u tohoto soudu a 
to na dobu let 2002 až 2006. 

Náklady účasti hradí stát. Přísedící má nárok na náhradu mzdy, paušální 
náhradu a hotové výdaje (cestovné hromadným dopravním prostředkem) . 

Jednotliví přísedící zpravidla nezasedají u soudu více než 20 dní v roce. 

Případní zájemci o vykonávání funkce přísedícího sdělte své rozhodnutí co 
nejdříve na Obecní úřad . 

GRAFOVA ŽINĚNA 
-----I U1lPa LATKA V.TEZí 

y tu- I c lzozemsku, dlk jej( dokonalosti 
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• MLADí ORELŠTí FOTBALISTÉ ZE SILŮVEK 
VYHRÁLI MISTROVSTVí ORLA V MALÉ KOPANÉ 

(nahoře zleva): Tomáš Vyskočil, Lukáš Kopal, František Vyskočil, David Kolbert, 
Martin Vyskočil, Libor Vyskočil 
(dole): Pavel Škorpík 

Do areálu Lesnického učiliště v Petrovicích u Nového Města na Moravě se 
v sobotu 1. září 2001 sjelo celkem 38 orelských družstev z celé České 
republiky, aby se turnajovým způsobem utkaly o orelského mistra v malém 
fotbalu . Byl to již devátý ročník Memoriálu Jana Pulkrábka. Ve mši svaté, její 
celebrant, P. Pavel Habrovec z Radešínské Svratky, vyzval všechny sportovce 
ke hře fair play a jako příklad dal všem vítěze Tour de France Lence 
Amstronga. 

Ve velké nepřízni počasí nastoupili žáci Silůvek k prvnímu utkání proti 
Blučině a během první minuty, z prvních dvou střel na branku, už prohrávali 
0:2. Byl to šok, protože po loňském druhém místě měli letos ty nejvyšší cíle. V 
tomto utkání ale "zaspali" začátek, a po nevýrazném výkonu prohráli 0:3. Po 
ironických slovech, že nemuseli ani vstávat, že je to škoda benzínu, že nehrají 
jenom za sebe, ale také za Silůvky, jsme s napětím očekávali jejich další 
zápasy. Protože postupový klíč ze skupin byl tvrdý, už si nemohli dovolit 
žádnou prohru. A nestačili jsme se divit, jaká se nimi stala proměna. V dalších 
zápasech jasně přehráli Chřibskou 4:0, Polné nadělili dokonce 6:0 a s napětím 
čekali jestli postoupí dál. Díky lepšímu skóre se to podařilo a v semifinále je 
čekal jejich loňský finálový přemožitel z Brna-Obřan. Za stálého deště a po 
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jejich nejlepším kolektivním výkonu, kdy 
hráli vynikající útočný fotbal , porazili 
obhájce titulu vysoko 4:0. 

A už tu bylo finále. Do něj nastoupili 
proti fotbalistům z Brna-Bohunic a po 
výborném prvním poločase vedli 2:0 a byli 
jasně lepším týmem. Ve druhém poločase 
trošku polevili a mysleli si, že jim už 
nemůže vítězství uniknout. Jenže po chybě 
dostali gól a hráči z Bohunic byli "na koni" . 
Najednou naši kluci dostali strach o 
výsledek, ale nakonec dokázali utkání 
dovést do vítězného konce. 

Několikaleté snažení se završilo. Po 
loňském druhém místě, letos konečně první 
místo. Výborný pocit z dobré 
reprezentace orelské jednoty, ale také 
obce Silůvky. Tak tyto dojmy se nám 
honily hlavou po skončení vítězného 

finálového zápasu žáků, když celí 
promočení, ale šťastní se radovali, že 
dokázali vyhrát celý turnaj. 

Jménem naší orelské jednoty děkujeme 
těmto mladým fotbalistům za jejich 
předvedený výkon. Také Libor Vyskočil si 
zaslouží poděkování, za to, že je přivezl a 
odvezl a staral se o ně. 

Vážení spoluobčané, po přečtení těchto 
řádků si možná řeknete to je toho: "pár kluků vyhrálo nějaký turnaj", ale když si 
uvědomíte, že časopis Orel, ve kterém je o této akci velká reportáž, odebírají 
nejen v celé České republice, ale také v Evropě a dokonce i v Americe, 
Austrálii a Japonsku, pak si možná řeknete - ano tito kluci se zasloužili o 
zviditelnění naší obce. Ještě jednou jim děkujeme a přejeme si, aby měli 

následovníky, kteří budou hrdí na to, že jsou ze Silůvek. 

• LISTOPAD 

František Vyskočil 
Orel jednota Silůvky 

Listopad je jedenáctý kalendářní měsíc v roce. Český název souvisí 
s padajícím listím ze stromů. 

Anglicky - November, francouzsky - novembre, latinsky - November, 
maďarsky - november, německy - November, polsky - listopad, rusky -
HOfl6pb, slovensky - november. 
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• Z HISTORIE NAŠí OBCE - CESTY A SILNICE 

1970 

Již v době stěhování národů před dvěma tisíci roky byla naše země 
protkána sítí cest, které umožňovaly spojení s okolím, ať již za účelem 
obchodu (solná stezka), kultury (poutě a procesí), válečných tažení i přirozené 
migrace obyvatelstva. Jejich trasy a význam byly známy od nepaměti a mnohé 
z nich se aspoň v některých úsecích zachovaly dodnes. 

Je nasnadě, že blízkost takových cest přinášela lidem prospěch, ale někdy 
také utrpení. Trasy cest byly přímočaré, bez ohledu na reliéf krajiny. 

Přímo Silůvkami procházela "Rajhradská silnice", spojující klášter 
v Rajhradě s klášterem v Třebíči, přes Syrovice, Silůvky, Hlínu, kde se napojila 
na cestu "Panonskou". To je dnešní silnice přes Karlov, jdoucí z římské 
provincie "Panonie" (dnešní Maďarsko) až ke břehům Rýna. V úseku Zbýšov, 
Hlína, Pohořelice sloužila formanům k přepravě uhlí ze Zbýšova do cukrovarů 
v Pohořelicích a Židlochovicích. Zřízením železnice její význam upadl. 

Tuřanka je cesta, po které chodívalo procesí od roku 1622 z Ivančic, přes 
Silůvky, Ořechova Modřice do Tuřan . Naposledy se tak stalo roku 1947. Dnes 
je tato cesta od sv. Jakuba přes Martály, Špíry, Dobřínskem a Obecníky téměř 
neprůchodná. 

Naše vesnice byla též spojena s okolím polními cestami vedoucími přímo 
do sousedních vesnic. Na mnoha místech byly tyto cesty za staletí užívání 
zaříznuty do terénu hlubokými úvozy. Jedním z nich je úvoz mezi 
Zahumenicemi a Klínkem. Takové úvozy jsou dosud patrné u silnice ze 
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Silůvek do Tikovic. Přes Široké a Jezovity se jezdilo do Mělčan, přes Poloudělí 
a Okloky do Bránic, kolem Šatavy do Prštic, Šlapanskem a Kobylkami do 
Dolních Kounic. Tudy chodívali silůvští po dlouhá staletí robotovat kounické 
vrchnosti a děti ze Silůvek a Prštic do měšťanské školy. Jako poslední vznikly 
cesty do jednotlivých polních tratí i do lesů v okolí vesnice. 

Železnice postavená v letech 1868 - 1870 přerušila důležitou cestu 
z Mělčan přes Okloky na Hlínu a ze Silůvek ke Hlíně a do Kravího dolu, kudy 
se honíval dobytek na pastvu (k tomu se ještě vrátíme v některém z příštích 
čísel). 

Na křižovatkách nejznámějších cest stávaly kvůli orientaci Boží muka, 
kapličky, kříže, nebo alespoň památné stromy. Někdy také kameny se znakem 
panství. V naší obci se téměř všechny zachovaly dodnes. 

V našem katastru bývala nejvýznamnější křižovatkou polních cest 
křižovatka u kapličky sv. Trojice na Vývozech (u hřbitova). 

Všechny cesty bývaly prašné, za mokra velmi blátivé a nesjízdné. Mnohé 
úseky musely být nákladně udržovány, zvláště brody, nebo mosty. U brodu 
přes Šatavu u dnešní školy se vybíralo mýto. Dům Č. 16 (Pavel Rusek) býval 
mýtním domem. 

Problémem polních cest bývaly též dlouhé a hluboké úvozy, pokud do nich 
vjely povozy z obou stran současně - jeden z nich musel vycouvat. Na jaře 
pak byly tyto úvozy dlouho zaváté sněhem až do doby setí a rolníci nemohli do 
polí. Proto byla údržba a sjízdnost obecních cest jednou z prvních starostí 
obecních radních a významnou položkou obecního rozpočtu. 

Za vlády Marie Terezie (1740 -1780) se začínají budovat císařské silnice, 
přímé, sjízdné koňmi za každého počasí. Nám nejblíže byly "císařské" z Brna 
přes Rajhrad do Pohořelic a z Brna přes Kývalku do Velké Bíteše. 

Po zrušení roboty (1848) se od roku 1850 začínají budovat také okresní 
silnice. První silnice přes obec jdoucí od Moravských Bránic k Tikovicím se 
stavěla roku 1888 a byla postavena zhruba po trase původní cesty. Potok na 
Oklokách byl překlenut mostkem, přes Šatavu u školy byl postaven most 
z kamene a železa. Silnice byla štětovaná a štěrkovaná , sjízdná za každého 
počasí. Silnici lemovaly po obou stranách příkopy a aleje stromů . Ze Silůvek 
k Tikovicím javory, k Moravským Bránicím jabloně a hrušně. 

"Panonská cesta" - silnice přes Karlov byla zpevněna již po roce 1750, 
kvůli dopravě uhlí. 

V roce 1901 se staví silnice k železniční stanici , kde dříve býval hluboký 
úvoz vymletý vodou tekoucí při deštích až od Hlíny. Ta byla svedena při 
stavbě dráhy tunelem na Prachatičky . Tato silnice měla pokračovat až na 
Hlínu. Byla již vytýčena, ale prštičtí radní pozvali komisi na zámek v Pršticích, 
kde náležité pohoštění mělo za následek změnu projektu a silnice se stavěla 
z Prštic na Hlínu. 

.lAMKAc, se předv6di 
denně y obchodě kávou 

•

... : I !~~!ep!'~!!;~~!i2 
-------.. ~ LAMPLOTA 1---------

~ v Brn', (eska tl .. S. 11 
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1970 

V roce 1909 se staví silnice do Prštic kolem rybníka Žabince. Tehdy ještě 
stávala panská stodola vedle domu č. 195. Té se vyhýbalo a proto jsou mezi 
domy č. 27 (p. M. Zoufalá) a č. 201 (p. Čiháček) tři prudké zatáčky. 

Jako poslední se stavěla v letech 1939 - 1940 silnice ze Silůvek do 
Mělčan spolu s regulací potoka Šatavy. 

Tím bylo dokončeno silniční spojení naší obce s okolím, kromě té 
nešťastné Hlíny. Dnes, při jízdě neudržovanou cestou vidíme, jak je silnice 
zapotřebí. 

Trasy všech okresních silnic na katastru Silůvek jsou vedeny optimálně 
vzhledem k terénu a směrování budovaných silnic. Všechny tyto silnice byly 
postupně upraveny jako bezprašné. Od roku 1957 se započalo s jejich 
asfaltováním. Od roku 1959 předčil počet motorových vozidel na silnicích a 
cestách počet koňských povozů , které po staletí křižovaly náš kraj všemi 
směry a měly v naší vesničce svůj domov. 

Vstupem zemědělců v srpnu 1957 do JZD a následným scelením pozemků 
do větších celků došlo k rozorání původních cest. Byla vybudována nová 
cestní síť umožňující přístup rozměrným strojům na kterýkoli pozemek. 
Původními úvozy by dnes žádný kombajn neprojel. Cesty byly napřímeny, 
jejich povrch urovnán, oset trávou a uválcován. V roce 1975 byla cesta od 
hřbitova k letišti na Tikovských zpevněna štěrkem a asfaltována. 

Všechny nové cesty byly zmapovány a v terénu osádovány. U cesty ke 
Hlíně byla vysázena v roce 1975 alej 50 lip. 
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Nové cesty jsou vedeny tak, že mohly být zrušeny dva přejezdy železniční 
tratě se závorami, u nichž se dříve dlouho čekávalo než projel vlak. Staré 
cesty, kterých nebylo více zapotřebí byly zrušeny. Bohužel ne všechny cesty 
jsou od sloučení družstva řádně udržovány, mnohé dokonce zarůstají trním a 
jsou nesjízdné. To proto, že jsou málo využívané stále se zmenšujícím počtem 
pracovníků v zemědělství a jejich povozů . 

Za soukromého hospodaření to bývalo poněkud jiné. Denně nastupovalo 
na pole nejméně 350 pracovníků, kteří využívali kromě polních cest také celou 
řadu pěšin . Ty se rozbíhaly na všechny strany kolem vesnice. Lidé je dobře 
znali a dovedli využít zkrácené cesty za svým cílem. Dnes už jsou užívány jen 
některé z nich, tak do les na houby. 

Tak se svět mění a lidé s ním. Kde jsou ty časy, kdy se nebylo našim 
předkům zatěžko jít pěšky podívat v listopadu 1839 do Rajhradu na první vůz 
bez koní - parní lokomotivu, nebo jít do Brna na trh s putnou třešní na zádech. 
Chodilo se pěšky také na pouť do Mariazell, týden tam a týden zpět. Nejenom 
koňmi, ale také s kravami se vozila řepa do cukrovarů do Oslavan, na 
Zastávku i do Židlochovic. Ještě naše generace denně docházela do 
měšťanské školy v Dolních Kounicích. 

Dnes jsou k dispozici vlaky, autobusy i osobní auta nebo motocykly a jízdní 
kola. Cestujících stále přibývá ať už jakýmikoli dopravními prostředky . Avšak 
úloha silnic a cest zůstává stále nezastupitelná 

• DRAKIÁDA 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk Škorpík 

Konečně nastal podzim a k podzimu samozřejmě patří pouštění draků. 
Skautský oddíl Sokolí k Silůvky zve všechny děti a rodiče na DRAKIÁDU která 
proběhne v sobotu 17. listopadu 2001 na letišti v Silůvkách . 

Sraz ve 13:00 u klubovny oddílu Sokolík. Nezapomeňte teplé oblečení, 
kvalitní draky a dobrou náladu! 

Vedení oddílu Sokolík 

• TURNAJ V UNIHOKEJI - 5. ročník 

Skautský oddíl Sokolík Silůvky zve všechny, kteří mají rádi ;;~~ ~ 
sport, na 5. ROČNíK TURNAJE V UNIHOKEJI, který se . ff..tJ <'" ~l 
uskuteční ve dnech 24. - 25. 11 . 2001 v sokolovně #f._ ".!.I.ifiIP' ~ 
v Silůvkách . ;;;11f'P 'g '~~J. 

Přijďte podpořit všechny silůvské hráče a družs. tva! . \l~~" ~ 
bližší informace: Tomáš Pikola, ~~ .' \\ ~ 

Prachatičky 248, Silůvky '- ~ I 

~ .~) 
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• MALÁ KOPANÁ 
Turnaj na hřišti v Padochově 

7.10.2001 

Fe Silůvky - TJ Trafo Padochov 5:1 
Branky: Záděra Kamil 4 

Sedláček Jiří 1 

Fe Silůvky - Fe Blajkec Modřice 4:0 
Branky: Bezchleba Rudolf 2 

Záděra Kamil 1 
K61bl Pavel 1 

Fe Silůvky - Žaves Nebovidy 4:1 
Branky: Záděra Kamil 3 

K61bl Pavel 1 

Turnaj na hřišti v Budkovicích 

Fe Silůvky - Dream Team Budkovice 2:3 
Branky: Bezchleba Rudolf 1 

K61bl Pavel 1 

21.10.2001 

Fe Silůvky - Sparta Ivančice 
Branky: Záděra Kamil 

~J(4~r 
1:0 ~. Gt 

S POKRMOVÝM TUKEM 
Fe Silůvky - Fe Rokytná 
Branky: Záděra Kamil 1 

POLADIN 1:3 

T b Ik Vt rť k I tV 
v a u a po ev em o e sou eze: 

Mužstvo poč.záp. výhry remízy prohry skóre body . 
1. Fe Rokytná 12 8 2 2 30:9 26 
2. Dream Team Budkovice 12 8 2 2 28:17 26 
3. Žaves Nebovidy 12 8 1 3 42:21 25 
4. Fe Slavoj Senorady 12 8 1 3 36:16 25 
5. Fe Silůvky 12 7 1 4 31:18 22 
6. Prštice 12 7 1 4 29:19 22 
7. Fe Bratčice 12 7 O 5 27:18 21 
8. Fe Omice 12 6 2 4 31:25 20 
9. TJ Sokol Rebešovice 12 6 2 4 25:26 20 

10. TJ Trafo Padochov 12 6 O 6 42:24 18 
11 . Fe Bobor Hrubšice 12 3 3 6 16:23 12 
12. Sparta Ivančice 12 3 3 6 17:25 12 
13. FK Triprrox Ivančice 12 3 1 8 14:46 10 
14. BMA Oslavany 12 3 O 9 23:47 9 
15. Fe Blajkec Modřice 12 1 2 9 10:36 5 
16. Fe Nová Ves 12 1 1 10 18:49 4 
Nejlepší střelc i soutěže: 1. Sosnar (TJ Trafo Padochov) 24, 2.-3. Záděra K. (Fe 
Silůvky) a Kratochvíl (Žaves Nebovidy) 17. 
Nejtrestanější hráč soutěže: Záděra K. (Fe Silůvky) 3x žlutá karta 

Jiří Sedláček & Kamil Záděra 
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Tuhle lípu jsme vysázeli v dubnu 2000 na hřišti Pod lípami, 
jako vzpomínku na příchod nového tisíciletí. 

Proč Ti vadila? Co Ti provedla? Chovej se jako člověk!!! 
Stromy při fotosyntéze 
odebírají ze vzduchu 
oxid uhličitý a vracejí 

do něj kyslík. 
Za 100 let by tento 

stromeček vydával za 1 
hodinu tolik kyslíku, že by 

stačil k dýchání třem 
lidem na celý rok. 
Průměrný strom 

spotřebuje za svůj život 
cca 24 milionů m3 oxidu 

uhličitého (C02 
způsobuje oteplování 

atmosféry Země). 
Stromy jsou důležitým i 

regulátory teploty a 
klimatu. 

Jeden hektar lesa odpaří 
za hodinu až 350 litrů 

vody. Tím se v parných 
dnech ochlazuje teplota i 
o několik stupňů . Tam, 

kde není dostatek 
zelených ploch, přestává 
být zástavba prostorem 
obytným a stává se jen 

dopravní plochou, na níž 
nemá chodec ani 

možnost si odpočinout. 
Stromy zachycují prach a mikroorganismy. 

Hektar smrkového lesa dokáže vázat až 32 tun popílku, bukový les na téže 
ploše dokonce dvakrát tolik. Stromy produkují látky zabíjející choroboplodné 

zárodky podobně jako antibiotika. 
Stromy snižují hluk. 

Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi jejich listím. 
Pásy stromů a keřů kolem silnic tak působí jako proti hluková bariéra. 

Stromy svými kořeny zpevňují půdu. 
Při dešti zadržují vodu jako velká houba a zabraňují tak rychlému odtoku 

srážek do vodotečí a vzniku povodní. 

Ti, kteří lípu vysázeli 
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Tělocvičná jednota Sokol Siluvky 
si vás všechny dovoluje pozvat 

na 
přednášku s promítáním diapozitivU 

která se uskuteční v pátek 14. prosince 2001 
v malém sále sokolovny v Siluvkách. 

Začátek je v 18.30 hod. 
Žádáme vás o dochvilnost - začínáme přesně. 

Hostem večera bude Mgr . Kamil Láska z Katedry geografie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který bude 

vyprávět o dvou vědeckých expedicích na tento pozoruhodný 
kontinent, kterých se zúčastnil. 

Přijďte si rozšířit své znalosti zeměpisulll 

Vstupné dobrovolné, děti do 120 cm zdarma. 

Vydává Oú Si/ůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 05/47225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 11. 2001. 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu 
adresujte na: radysek@hotmai/.com 
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