
• Je-Ii na Nový rok hezky,budou pěkné žně. 
• Jaké počasí na svatého Makaria bývá, 

takové se i v září ozývá. (2. 1.) 
• Je-Ii na jména Ježíš hezký den, bude 

úrodný rok;je-li vítr,bude málo ovoce.(5.1.) 
• Tfi králové mosty staví, nebo je boří. (6. 1.) 
• O sv. Erhartu zima zebe do nártu. (8. 1.) 
• O svatém Baziliši zima všudy čiší. (9. 1.) 
• Na sv. Hygina pravá zima začíná. (11. 1.) 
• Sva!ý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz! 
• Svatý Vigil z ledu mosty zřídil ; a když 
nezřídil, to je břídil. (14. 1.) 

• Na den sv. Pavla poustevníka pěkný den 
- dobrý rok; větrný den--rnokrý rok. (15.1.) 

• Na sv. Marcela zima leze do těla . (16. 1.) 
• Na svatého Priska pod saněmi píská(8.1.) 

... ,.,lIIai5l1. Ila, 
pr. obftat818 
obce Sllivkv 

číslo 1 (35), ročník 4 

• Na sv. Knuta přichází zima krutá. (19. 1.) 
• Na svatého Šebastiána se musí někdo 
utop~ nebo zmrznout. (20. 1.) 

• Svatá Anežka když laskavá, vypustí 
skřivana z rukáva. (21 . 1.) 

• Na Vincence slunce všudy naplňuje 
vínem sudy. (22. 1.) 

• Svatý Timotyj ledy láme, nemá-Ii je, 
nadělá je. (24. 1.) 

• Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude 
ten rok mnoho nemocí. Je-Ii však ten den 
jasný, bude úrodný rok. (25. 1.) 

• Na svatého Polykarpa plná sněhu každá 
škarpa. (26. 1.) 

• Na Saleského Františka meluzína si často 
zapíská. (29. 1.) 

leden 2002 

1970 

Y ledn.u roda", 
věčná škoda.. 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 
V pondělí 17. prosince 2001 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva 

s následujícím usnesením: 
• Obecní zastupitelstvo schválilo zprávu o kontrole hospodaření obce Silůvky za rok 

2000. 
• Obecní zastupitelstvo schválilo úpravu obecního rozpočtu za rok 2001 . 
• Obecní zastupitelstvo schválilo provizorní rozpočet obce na rok 2002. 
• Obecní zastupitelstvo schválilo odprodej obecního majetku - pozemku p. RNDr. Nele 

Dolákové a p. Ludvíku Škorpíkovi. 
• Obecní zastupitelstvo projednalo inventarizaci obecního majetku k 31 . 12.,2001 . 
• Občané byli seznámeni s výší poplatku za likvidaci odpadu. 

• ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 
V pondělí 21. ledna 2002 se uskuteční v 19.00 hod. v malém sále 

sokolovny v Silůvkách veřejné zasedání obecního zastupitelstva s tímto 
programem: 
• projednání vyhlášky č. 01/2002 o třídění, využívání, svozu a sběru odpadu 

a prokazování o nakládání s ním na katastrálním území obce Silůvky 
• projednání vyhlášky č. 02/2002 o zavedení provozu systému sběru, 

shromažďování, skladování, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu na katastrálním území obce Silůvky 

• projednání vyhlášky č. 03/2002 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu 

• různé 
• závěr 

Doporučujeme vám, abyste se ve vlastním zájmu 
veřejných zasedání zastupitelstva účastnili!!! 

• CHODNíKY 
Děkujeme těm spoluobčanům , kteří uklízí chodníky před svými domy a kolem svých 

po;emků . Ostatní, kteří tak ještě nečiní vyzýváme k nápravě . 

• PALIVOVÉ DŘEVO 
Kdo z občanů má zájem o získání palivového dřeva s~movýrobou , nechť to oznámí 

v úřední hodiny na OÚ. 
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,... 
• POPLATKY 
Oznamujeme občanům termíny splátek poplatků v roce 2002: 
• nejpozději do 15. 3. 2002 je nutné uhradit poplatek za likvidaci odpadu 

(viz. dále uvedená vyhláška č. 03/2002 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu). 

• nejpozději do 15. 5. 2002 je nutné uhradit - poplatek za psa 
- poplatek za hřbitov 
- vodné 

stočné 
poplatek za připojení na 
obecní studny 

Poplatky, které se vás a vaší domácnosti týkají uhraďte v úřední hodiny na 
OÚ nejpozději do výše uvedeného data. Vopačném případě může správce 
poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 
37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Děkujeme za pochopení. 

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

85 let Jaromír Hron 
76 let Mojmír Duchoň 
76 let Ludmila Škaroupková 
75 let Marie Severová 
74 let Milan Dvořák 
72 let Marie Hronová 
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

• ORELSKÝ PLES 
V sobotu 26. ledna 2002 uspořádá Orel Silůvky v orlovně "ORELSKÝ PLES". 

Hrát bude známá dechová hudba Skaličané. 
Předprodej vstupenek v neděli 20. ledna 2002 od 10.00 hod. do 12.00 hod. 

v orlovně. 
Všechny srdečně zveme. 

• PECKA 
V neděli 3. února 2002 uspořádá Orel Silůvky ve 14.00 hod. v orlovně 4. ročník 

přehlídky kulturních a sportovních vystoupení orelských jednot župy Sušilovy "PECKA". 
Všechny srdečně zveme. 
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VYHLÁŠKA číslo 01/2002 
Zastupitelstva obce Silůvky ze dne 17. 1. 2002 

o třídění, využívání. svozu a sběru odpadu a prokazování o nakládání s ním na 
katastrálním území obce Silůvky 

Zastupitelstvo obce Silůvky v souladu s ustanovením § 10, písmeno a), § 35 a § 84 odst. (2) 
písmeno i), zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona 185/2001., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpadem na 
katastrálním území obce Silůvky. 

Článek 1. Předmět vyhlášky 
1. Vyhláška specifikuje zařazení odpadů podle Katalogu odpadů a komunálního odpadu podle 

druhu na katastrálním území obce Silůvky a způsob nakládání s ním. . 
2. Vyhláška se nevztahuje na nakládání s odpadními a zvláštními vodami, s odvaly, výsypkami 

a odkališti vzniklými při hornické činnosti , s odpady drahých kovů, s radioaktivními odpady, 
s mrtvými lidskými těly, orgány a ostatky, s uhynulými těly zvířat a s chemickými přípravky. 

3. Vyhláška řeší způsob prokazování nakládání s odpady fyzických a právnických osob 
podnikajících na katastrálním území obce Silůvky. 

Článek 2. Základní pojmy 
1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje 

s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 
2. Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, sběr, výkup , třídění , přeprava a 

doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 
3. Původcem odpadu je i právnická či fyzická osoba s oprávněním k podnikání , jejíž činností 

vzniká odpad. 
4. Obec je původcem komunálního odpadu (dále jen KO) vznikajícího na území obce, který má 

původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce od okamžiku, kdy 
fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem 
tohoto odpadu. 

5. Obec se stane vlastníkem KO vznikajícího činností právnických či fyzických osob 
s oprávněním k podnikání v případě, že vznikne smluvní vztah , jehož předmětem je předání 
KO do vlastnictví obce. 

6. Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způsobem , který je v souladu se zákonem a 
jinými právními předpisy. Na každého, kdo převezme odpady od původce, přecházejí 
povinnosti původce. 

Článek 3. 
010000 
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Zařazení odpadu v obci Silůvky podle Katalogu odpadů 
Odpady z geologického průzkumu, z těžby, úpravy a zpracování nerostů 
Odpady z primární produkce zemědělské, zahradnické, z lesního hospodářství , 

z rybářství, z výroby a zpracování potravin 
Odpady ze zpracování dřeva 
Odpady z kožedělného a z textilního průmyslu 
Odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování 
uhlí 
Odpady z anorganických chemických výrob 
Odpady z organických chemických výrob 
Odpady z výroby, ze zpracování distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel , 
těsnících materiálů a tiskařských barev 
Odpady z fotografického průmyslu 
Anorganické odpady z tepelných procesů 
Anorganické odpady s obsahem kovů a jej ich úpravy, z hydrometalurgie 
neželezných kovů 



120000 
130000 

140000 

150000 

160000 
170000 
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200000 
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Odpady z tváření a obrábění kovů a plastů 
Odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů uvedených ve skupinách 05 00 00 a 
120000 
Odpady organických látek používaných jako rozpouštědla (kromě odpadů 
uvedených ve skupinách 07 00 00 a 08 00 00) 
Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny 
jinde neuvedené 
Odpady jinde v Katalogu neuvedené 
Stavební a demoliční odpady 
Odpady z humánní a veterinární léčebné péče (bez odpadů z přípravy jídel) 
Odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke zneškodňování odpadů, 
z čistíren odpadních vod a z vodárenství 
Odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, vč. 
odděleně sbíraných složek těchto odpadů 

Článek 4. KO - specifikace a jeho třídění v obci 
1. KO je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou 

právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení s výjimkou odpadů vznikajících 
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

2. KO je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství i při údržbě 

veřejné zeleně včetně hřbitovů. 
3. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností. 
4. KO se na katastrálním území obce Silůvky třídí podle druhu ve vztahu k: 
Druhotnému využití - a) papír, 

b) sklo, 
c) plasty, 
d) kovový odpad, 
e) dřevo , 

f) oděvy a textilní materiál. 
Nebezpečnosti - g) léky, 

h) oleje a tuky, 
ch) barva, lepidlo a pryskyřice, 
i) rozpouštědla , kyseliny, hydroxidy, 
j) detergenty a odmašťovací přípravky , 
k) foto-chemikálie a pesticidy, 
I) galvanický článek elektrický suchý a nebo mokrý, 
m) zářivka a ostatní odpad s obsahem rtuti, 
n) nádobka od spreje, 
o) zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, 
p) elektrotechnický odpad (např. vyřazené desky s tištěnými spoji a 

tel. obrazovky) , 
r) odpad s chemických toalet a septiků, 
s) pneumatiky, 
t) organický, kompostovatelný odpad vč. kuchyňského (včetně olejů 

na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací), 
u) směsný komunální odpad, 
v) uliční smetky, 
w) zemina nebo kameny, 
x) stavební suť a stavební odpad, 
y) vraky automobilů, 
z) odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený. 
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Článek 5. Využívání odpadu 
1. Využívání odpadů je činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, k recyklaci odpadů, 

případně jinému využití fyzikálních , chemických nebo biologických vlastností odpadů. 
2. Využitím odpadů se též rozumí energetické či materiálové zhodnocení. 
3. Využití se též týká návratu obalů do oběhu . Tyto umožňují oběh zboží usnadňující jeho 

prodej a spotřebu . 

4. Využití odpadů jako hnojiva je povoleno zvláštními podmínkami zákona o odpadech. 

Článek 6. Úprava odpadů 
1. Úprava odpadů je změna jejich fyzikálních , chemických nebo biologických vlastností , která 

umožňuje jejich přepravu , dopravu, využití , zneškodnění nebo snížení jejich objemu, 
případně snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. 

2. Úpravou odpadů se rozumí dosažení jejich menšího objemu destrukcí či deformací. 

Článek 7. Svoz, sběr KO a jeho podmínky, svozová oblast 
1. Svozem KO jsou všechny činnosti spojené s nakládáním jednotlivých složek KO ze 

sběrných nádob do svozového vozidla . Svoz KO předchází jeho dopravě na místo dalšího 
nakládání s ním. 

2. Svozové vozidlo je dopravní prostředek používaný pro sběr a svoz jednotlivých složek KO, 
které svou speciální úpravou splňuje ustanovení zvláštních předpisů . 

3. Sběrem odpadů jsou všechny činnosti směřující ke shromažďování odpadu k dalšímu využití 
nebo zneškodnění. 

4. Svozovou oblastí se rozumí souvislé katastrální území obce Silůvky . 

Článek 8. Oprávněné a pověřené osoby a jejich povinnosti spojené se sběrem, svozem 
a přepravou odpadů 

1. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněna k nakládání 
s odpady podle zvláštních předpisů . Původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud 
jde o dopravu odpadů . 

2. Pověřenou osobou se rozumí každá oprávněná osoba, se kterou obec uzavřela smlouvu na 
sběr, svoz, třídění , využití a zneškodňování KO vznikajícího v obci. 

3. Pověřená osoba je povinna: 
a) zajistit dostatečný počet vyškolených osob pro provádění sběru a svozu KO, 
b) zajistit dostatečný počet speciálních svozových vozidel a jiné potřebné techniky včetně 

vybavení na odklizení odpadu, který při manipulaci znečistil místo nakládky, 
c) udržovat svozovou techniku v čistotě a hygienicky ošetřovat všechny části přicházející do 

styku s odpady, 
d) do nástavby svozového vozidla nakládat pouze jeden druh odpadu , pokud není nástavba 

upravena pro současný oddělený sběr více složek odpadů , 
e) uklidit veškerý odpad, který při manipulaci znečistí místo manipulace, 
f) na požádání majitele nemovitosti nebo obce odprodat zájemcům dostatečný počet sběrných 

nádob na domovní zbytkový odpad, 
g) dodržovat harmonogram svozů jednotlivých složek odpadů schválených obcí, 
h) informovat o harmonogramu svozu včetně termínů případných náhradních svozů , 
i) zcela vyprázdnit sběrné nádoby takovým způsobem , aby nedocházelo k hygienickým 

závadám, 
j) kontrolovat technický stav sběrných nádob, 
k) hlásit obci nedostatky zjištěné při sběru a svozu odpadů, včetně specifikace nádob a důvodu 

jejich nevyvezení, 
I) vést za obec evidenci v rozsahu povinnosti původce odpadu , 
m) používat pro svoz pouze vozidla, která jsou homologovana pro provoz na silnicích v ČR a 

jejichž technický stav odpovídá technickým požadavkům na provoz vozidel , 
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n) zajistit, aby vozidlo převážející lehký odpad schopný během jízdy úletu bylo zcela uzavřeno 
nebo mělo ložnou plochu zakrytu plachtou, 

o) zajistit, aby vozidlo určené ke sběru a svozu nebezpečných odpadů mělo vybavení dle 
platných předpisů; musí být též vybaveno prostředky na zachycení kapalných odpadů. 

Článek 9. Prokazování nakládání s odpadem 
1. Právnické a fyzické osoby s oprávněním k podnikání, jejichž činnost probíhá na katastrálním 

území obce, jsou povinny předložit jednou ročně obci Silůvky doklad o nakládání s odpadem 
vznikajícím při jejich činnosti. 

2. Termín pro předložení dokladu o nakládání s odpadem osob uvedených v článku 9.1 se 
stanovuje nejpozději do 15. března následujícího roku , za nějž se doklad předkládá. 

3. Doklad o nakládání s odpadem musí obsahovat: 
jméno, sídlo IČO, 
specifikaci odpadů zařazených dle Katalogu odpadů , 
objem odpadu, 
podpůrné doklady o předání odpadů oprávněným osobám, které uvedou na dokladu celou 
adresu, datum předání , druh a množství převzatých odpadů , čitelný podpis a otisk firemního 
razítka oprávněné osoby. 

4. Povinností právnické a fyzické osoby s oprávněním k podnikání na katastrálním území obce 
je schraňovat doklady o nakládání s odpadem po dobu 3 let od okamžiku, kdy s odpadem 
naložila. 

5. V případě , že obec uzavře s právnickou či fyzickou osobou s oprávněním k podnikání 
v katastrálním území obce smlouvu o převzetí KO, nemusí již tyto osoby více prokazovat, 
jak nakládají s KO. 

6. K uzavření smlouvy o převzetí KO s žadateli se pověřuje zastupitelstvo obce. 

Článek 10. Všeobecné povinnosti 
1. Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti . 
2. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a předpisy vydanými k jeho 

provedení. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též právními předpisy platnými pro 
výrobky a látky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi , pokud není stanoveno jinak. 

3. Některé nebezpečné odpady, které svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečných 
vlastností představují mimořádně vážné riziko pro životní prostředí, podléhají zpřísněnému 
režimu. Jejich seznam stanovila Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 

4. Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních , místech a 
objektech k tomu určených a za podmínek stanovených zvláštními předpisy . Při této činnosti 
nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity 
znečištění stanovené zvláštními předpisy . 

5. Ředění nebo míchání odpadů za účelem snížení koncentrace nebezpečných látek pro 
následné zneškodnění je zakázáno. 

Článek 11 . Kontrolní a sankční činnost 
1. Obec může ukládat sankce za neplnění povinností vyplývajících z obecně závazné 

vyhlášky, a to podle zákona č. 2000/90 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni členové zastupitelstva 

obce, kteří mohou touto činností pověřit i jiné osoby. Všechny tyto osoby jsou oprávněny 
požadovat od fyzických osob s oprávněním k podnikání na k. ú. obce Silůvky prokázání 
toho, jak s odpadem naložily. 
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• Z HISTORIE NAŠí OBCE - STARÉ VESNICKÉ HOSPODY -
RESTAURACE "NA VERANDĚ" 
Promiňte, že popisuji historii staré vesnické hospody "Verandy" trochu v širších 

souvislostech . Ale pro pochopení některých skutečností je to nutné. Popis je také psán 
více v historickém než románovém stylu, což trochu snižuje poutavost čtenáře . 

Na podzim roku 1870 byla ukončena výstavba železné dráhy z Vídně do Brna přes 
obec Silůvky . 

V té době byla již v provozu 31 roků severní dráha Císaře Ferdinanda přes Rajhrad 
a 14 roků dráha ze Segen Gottes (Božího požehnání) - dnešní Zastávky d.o Brna přes 
Střelice - tzv. uhelná cesta. 

Pravidelné spojení s Brnem a Vídní mělo pro obec netušený význam. Nejen, že 
občané ze Silůvek začali jezdit za prací do Brna, ale též jich mnoho pracovalo na dráze 
samé. Říkalo se jim "ajzenpoňáci" - železničáři . Však také ze všech stanic z Vídně do 
Brna byly Silůvky dráze nejblíže. 

Romantická příroda kolem, tunely a železný most přes Jihlavku lákaly i samotného 
císaře Františka Josefa 1., aby tudy jezdil. Byli jsme tehdy jedna velká monarchie, 
Rakousko-Uhersko a pohybu obyvatel nikdo nebránil. 

Dráha posloužila i rozvoji obchodu, a tak Josef Škorpík začal v obci vykupovat mléko 
a denně je posílal vlakem do Vídně, stejně jako jiné zboží, ovoce, povidlí, med apod. 

Stejně tak začali vídenští občané jezdit do Silůvek, v jejichž okolí nacházeli své 
uspokojení. Tak se naše nádraží stalo cílem nejen výletníků, ale i mnoha přespolních a 
povozů, které buď navážely zboží do vagonů, nebo je odtud rozvážely. Přibývalo také 
dělníků, kteří denně z okolních sedmi vesnic využívali vlaků k cestě do zaměstnání. 

Všechny tyto okolnosti přímo vybízely k postavení hostince v blízkosti silůvského 
nádraží. Příležitosti se chopila rodina Škorpíků z Č. 46, jejichž prvorozený syn Jan se 
narodil jednoruký, takže nemohl převzít hospodářství. Roku 1897 byl hostinec postaven 
a 321etý svobodný Jan Škorpík zde otevřel svoji živnost. Brzy však zjistil, že tato práce je 
nad jeho síly. Služba dlouho do noci, o nedělích a svátcích jej zmáhala a ani nebavila. 
Nakonec jej kumpáni naučili pít a po třech letech musel z hospody odejít. 

Tu koupil v roce 1900 Rudolf Smrž z Nové Vsi. Spolu s manželkou Julií zde prožívali 
zlaté časy hospody. Rudolf Smrž byl vyučen řezníkem - zřídil při hospodě též porážku, 
čímž velmi zvýšil nabídku hospodské kuchyně. Hospodu vybavil i lednicí, kam se 
navážel led z k tomu účelu vybudovaného rybníčku na Loučkách . Zakoupili několik 

orchestrionů, zřídili kuželnu, letní zahradu a tak sezóny při hudbě, tanci a hrách byly 
stále úspěšnější. Přispěla k tomu i výstavba nové silnice od zvoničky na nádraží. 

V době největší slávy se však vše obrátilo. V roce 1914 začíná 1. světová válka. 
Muže z vesnice povolali na vojnu, začala bída a hostů ubývalo, zvláště vídeňských. 
Nakonec i hostinský padl na frontě a vdova Julie jen vzpomínala na zlaté časy. Po 
skončení války převzal hospodu po staré matce Julii syn Rudolf Smrž s manželkou 
Františkou rozenou Jakšovou (č . 51). 211etý Rudolf se snažil po válce obnovit dobrou 
pověst hospody "Na verandě". Nehrály jenom aristony celou řadu známých melodií a 
nepadaly kuželky pod rukama zkušených chasníků, ale byl zakoupen i hrací obraz, který 
hrál na melodii "Pes jitrničku sežral" přímo v sále i v zimních měsících. 
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Vznikem republiky v roce 1918 však odpadli vídenští hosté a klientelu tvořili 
převážně dělníci z vlaků, již méně místní hosté a formani jedoucí kolem na nádraží. 

Rudolf Smrž byl velkým vlastencem, členem Sokola a tak byl převážně selské 
hospodě na návsi "U Škorpíků" velkým konkurentem. I za něj se ještě v nedělních 
odpoledních a večerech rozlévala kolem líbezná hudba aristonů a hluk kulečníků nebral 
konce. Však jsme tu také měli mistry v tom oboru. Někteří z nich tu až do smrti získali 
přezdívku "kulofik" . 

Při výletech turistů z Brna "do neznáma" byla právě restaurace "Veranda" jejich 
častým cílem 

Kulturní život na vesnici však není prožíván jen v hospodě , ale též v nových 
prostorách, sálech Sokolovny a Orlovny, kde jsou pořádány veškeré zábavy, hrají se 
divadla a mládež sportuje, chodí do cvičení. 

Však bezstarostný život v míru je opět vystřídán útrapami světové války, kdy hosté u 
pultu mají zcela jiné starosti , než se oddávat zábavě a vysedávat u piva. Ale i tak 
přečkala hospoda 2. světovou válku, aby opět zasvitlo na lepší časy . 

Brzy po válce vše nabíhá do svých kolejí. Ale ne na dlouho. "Vítězný únor" v roce 
1948 a s ním spojená likvidace soukromého podnikání vedly k zavření hospody "U 
Škorpíků" a Rudolf Smrž, vlastenec, národní socialista a kandidát na starostu obce se 
nemohl smířit s událostmi , jež následovaly. 491etého ranila mrtvice a stal se tak jednou 
z prvních obětí komunistické zvůle v obci . To byla rána, ze které se hostinec po SOti 
letech prosperity už nikdy nevzpamatoval. 

Poté bylo z bývalé "Restaurace u Smržů" zřízeno "Pohostinství u nádraží" Dozněl 
kulečník i aristony. Z těch udělal Oldřich Smejkal hezé králíkárny. 

Pohostinství bývalo potom pronajímáno zájemcům. Několik roků byla "hostinskou" i 
Miluška Smržová, provdaná Smejkalová. Následovala p. Dvořáková ze Střelic , manželé 
Legátovi, p. Štěpánková Hedvika, p. Němec Emil. Až do roku 1990, kdy byl posledním 
hostinským p. Jindřich Stehlík z Č . 137 Pod lípami . 

V době totality bylo pohostinství užíváno hlavně ke konání schůzí všech organizací 
v obci, neboť v té době nebylo v Silůvkách jiné vhodné místo.Také myslivci zde konali 
po léta své "poslední leče". Zastavovali se zde i stárci o hodech. 

V posledních letech hostů ubývalo, i když zde měli možnost sledovat televizi a pivo 
nebylo tak drahé. 

V roce 1990 bylo pohostinství zrušeno k velké radosti manželů Vostalových, kteří 

budovu využívají jako rodinný dům. Jen dosud patrný nápis "Restaurace" připomíná 
kolemjdoucím pohnuté osudy této naší staré vesnické hospody. 

Ovčí maso 
.~ .......... nalo!en6 a··u~n6 · v k.u.eoh~ ....... .... 

kr01erté hu.sy, 
. husi sádlo a dru.bet ve v6tA1ohparWoh 

promptn6 docU. . 

LUKAcs REZSa, ::::s~ BUD_PElt VII.;; 
Berca.Jel.ltC. tt. 781< 

Kronikář obce Silůvek 
Zdeněk Škorpík 
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• SILŮVKY V SíTI STARÝCH STEZEK 

Velmi stručně řečeno každá obec vděčí svému vzniku za to, že se lidé začali 

shromažďovat při průchodu krajinou po starých stezkách na význačných místech. Ta 
význačná místa a trasy stezek jsou dány přírodními podmínkami. Staré stezky vznikaly 
především podél vodních toků ale nejen tam, tvary reliéfu určovaly jejich průběh i jinudy. 
Na křižovatkách těch starých stezek nebo při brodech se vytvářely osady již v mladší 
době kamenné. Predispozice starých stezek z hlubokého dávnověku zůstaly většinou 
beze změn až do konce 18. století. A ještě dnes v částech krajiny neponičených lidskou 
aktivitou se dají nalézt alespoň jisté stopy po starých stezkách, jiné úseky stezek by se 
daly odhalit, pokud bychom si odmyslili na nich zbudované silnice. 

Zůstaneme teď v době nepříliš dávné, totiž v čase, kdy Slované začali obývat naše 
dnešní státní území, což se datuje nejpozději do 7. století. 

Prvé osady našich předků se objevovaly nejčastěji na dávno obývaných místech. To 
bývalo pravidlem v nížinách. Ve vyšších polohách a v členitém terénu se začaly stavět 
nová sídla až po 10. století, tj . většinou během 11 . až 13. století. To bude zřejmě i 
případ Silůvek , které neleží v rovině nížiny. 

Při odhalování sítě stezek v okolí Silůvek si nejprve všimneme dálkové stezky zvané 
Libická běžící podél řeky Jihlavy. U ní existovaly důležité osady: Pravlov při významném 
brodu, potom Dolní Kounice a Moravské Bránice. V Pravlově se napojovala Libická 
stezka na jednu z moravských větví Jantarové stezky - trasu Znojemskou. Ta se 
křižovala při Svratce s další dálkovou stezkou - Českou sledující v severojižním směru 
tok řeky Svratky. 

Poté, co jsme odhalili dálkové trasy v oblasti nás zajímající, můžeme se dostat blíže 
k Silůvkám. Regionální stezka zkracující spojení mezi Libickou a Českou stezkou vybíhá 
od Modřic k Moravským Bránicím a probíhá právě přes dnešní obec Silůvky , která leží 
na křižovatce s málo významnými tj. lokálními stezkami ve směru sever - jih : jsou na 
nich obce Prštice a Mělčany a ještě se stezkou vedenou na severozápad s obcí Hlína. 

Silůvky nemají široké zázemí, leží sevřeny v kopcovitém terénu, nemohou se proto 
výrazně rozšiřovat, ale přesto se staly důležitou obcí právě proto, že leží na křižovatce 
stezek umožňující spojení s širokým okolím. Pokud jde o vazbu Silůvek na okolí , 
nejvýznamnějšími se pro ně staly Moravské Bránice ležící nejblíže. V době pěší 

dopravy, resp. koňmo nebo s povozem byla vzdálenost rozhodujícím činitelem. 

V současné době, kdy Silůvky mají železniční i autobusové spojení s Brnem, se přenesl 
hlavní zájem i co se dopravy týče do centra jižní Moravy. 
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Květ Radan: Staré stezky v Ceské republice - Brno, Moravské zemské muzeum 
(2. vydání bude v muzeu k dostání na jaře roku 2002) 
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VYHLÁŠKA číslo 02/2002 
Zastupitelstva obce Silůvky ze dne 17. 1. 2002 

o zavedení provozu systému sběru, shromažďování, skladování, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území obce Silůvky 

Zastupitelstvo obce Silůvky v souladu s ustanovením § 10, písmeno a) , § 35 a § 84 odst. (2) 
písmeno i), zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona 185/2001 ., o odpadech , ve znění 
pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o zavedení provozu nakládání 
s komunálním odpadem (dále jen SYSTÉMU) na katastrálním území obce Silůvky. · 

Článek 1. Základní ustanovení 
1. Vyhláška určuje využití komunálního odpadu (dále jen KO) vznikajícího na území obce 

Silůvky, nakládání s ním a zavedení SYSTÉMU. 
2. Vyhláška určuje způsob nakládání se stavebními a demoličními odpady (dále jen SOl 

vznikajícími na katastrálním území obce Silůvky. 
3. Vyhláška určuje způsob nakládání s vraky automobilů na katastrálním území obce Silůvky. 
4. Vyhláška specifikuje způsob shromažďování , skladování a odkládání KO. 
5. Vyhláška určuje využitelnost KO v rámci SYSTÉMU. 

Článek 2. Využívání SYSTÉMU 
1. SYSTÉM mohou využívat fyzické osoby s trvalým pobytem na katastrálním území obce 

Silůvky a návštěvníci katastrálního území obce Silůvky. 
2. SYSTÉM mohou využívat fyzické osoby, které mají na území obce Silůvky ve svém 

vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. 
3. SYSTÉM mohou využívat fyzické a právnické osoby s oprávněním k podnikání na základě 

písemné smlouvy o převzetí KO se správcem provozu SYSTÉMU. Součástí takové smlouvy 
je sjednaná cena za službu. 

4. SYSTÉM mohou využívat i místní společenské, humanitární a sportovní sdružení , 
organizace a ústavy, které se správcem provozu SYSTÉMU sepíší písemnou smlouvu o 
převzetí KO. Součástí takové smlouvy je sjednaná cena za službu. 

5. Uzavíráním smluv o poskytnutí služby týkající se převzetí KO je pověřeno zastupitelstvo 
obce. 

Článek 3. Vlastník a původce KO a SO 
1. Obec Silůvky se stává původcem KO v okamžiku , kdy jej osoby uvedené v článku 2 této 

vyhlášky odloží na místě k tomu určeném. 
2. Obec se v případě uvedeném v ustanovení článku 3.1 stává vlastníkem těchto odpadů. 
3. Vlastnictví KO obce zaniká pouze předáním oprávněné či pověřené osobě úplatným či 

bezúplatným způsobem za účelem jeho převozu k následnému zpracování dle zákona. 
4. Obec předá KO formou sběru či mobilního svozu KO, který provádí pověřená osoba za 

účelem jeho odstranění nebo využití. 
5. Vlastnictví SO a vraku automobilu zaniká pouze předáním oprávněné osobě úplatným či 

bezúplatným způsobem za účelem jeho odstranění nebo využití. Oprávněnou osobou se 
v tomto případě nemůže stát obec. 

Článek 4. Místa určená pro shromažd'ování, skladování a odkládání KO 
1. Skladování odpadů je jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně 

nutnou. 
2. Místa pro shromažďování KO se stanovují takto: 
a) sklo, plasty a oděvy včetně textilního materiálu se shromažďují ve velkoobjemových 

kontejnerech, jež jsou součástí SYSTÉMU, 
b) oleje , tuky, barvy, lepidla, pryskyřice , rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, 

odmašťovací přípravky, fotochemikálie , pesticidy, mokré či suché galvanické články, zářivky , 
odpad s obsahem rtuti, nádobky od sprejů , zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, 
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elektrotechnický odpad, odpad z chemických toalet, pneumatiky se shromažďují a skladují 
na vlastním pozemku a odkládají se při termínu mobilního svozu, jenž je součástí 
SYSTÉMU, 

c) zemina, kameny, odpad ze septiků, SO a uliční smetky se shromažďují na vlastním 
pozemku a odkládají předáním na vlastní náklady pověřené osobě , 

d) organický a kompostovatelný odpad včetně kuchyňského se shromažďuje , skladuje a 
odkládá na vlastním pozemku či na pozemku jiného majitele, pokud tento vysloví s touto 
činností písemný souhlas, 

e) kovový odpad a dřevo se shromažďuje v určenou dobu v ohradě u ČOV, jenž je součástí 
SYSTÉMU, 

f) směsný komunální odpad a odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený se 
shromažďuje v popelnici a předává pověřené osobě dle harmonogramu svozu, jenž je 
součástí SYSTÉMU, . 

g) vraky automobilů se odkládají předáním oprávněné osobě na vlastní náklady, resp. 
v určenou dobu v ohradě u ČOV, jenž je součástí SYSTÉMU, 

h) papír (karton, zvlášť vytříděné a převázané noviny a časopisy) se odkládá v určenou dobu 
pod stříškou na školním dvoře , jenž je součástí SYSTÉMU, 

i) PET lahve - pouze vytříděné a řádně sešlapané PET lahve se odkládají do kontejneru u 
obchodu na ulici Sokolská, popřípadě do obřího pytle na školním dvoře , jenž je součástí 
SYSTÉMU. 

3. Místem pro odložení KO se stane i místo před nemovitostmi pouze v případě mobilního 
svozu, ne však déle než 24 hodin před termínem mobilního svozu. KO musí být uložen do 
vhodné nádoby (popelnice) , či jiného vhodného obalu (igelitový pytel) . 

Článek 5. Provoz SYSTÉMU, sběrné nádoby a jejich vlastnosti 
1. Součástí SYSTÉMU jsou sběrné nádoby na skladování a odkládání KO. 
2. Sběrnou nádobou se rozumí nádoba určená k odložení jednotlivých složek KO (popelnice 

nebo kontejner) , která splňuje technické parametry. Ve sběrné nádobě jsou jednotlivé složky 
odpadu skladovány do doby svozu KO. 

3. Kontejner je nádoba splňujíci ustanovení zvláštních předpisů pro odkládání 
velkoobjemového KO, SO nebo i jiného odpadu, pokud je takto označen. 

4. Popelnice je nádoba splňujíci zvláštní předpisy pro odkládání směsného či druhově blíže 
neurčeného KO. 

5. Vlastník sběrné nádoby je povinen udržovat její funkčnost, estetickou a hygienickou 
nezávadnost a čistotu kolem ní. Taktéž je povinen zajistit přistavení sběrné nádoby nejvíce 
24 hodin před dobou pravidelného svozu poblíž komunikace, a to tak, aby nádoby 
nezpůsobovaly estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost 
silničního provozu ani bezpečnost chodců . Po provedení svozu je nezbytné do 12 hodin 
uklidit sběrnou nádobu na stálé stanoviště. 

6. Vlastník sběrné nádoby je povinen v zimním období zajistit úklid sněhu tak, aby byl 
umožněn svoz KO. 

7. Vlastníkem sběrných nádob (velkoobjemové či speciální kontejnery) na KO, který je určen 
k druhotnému využití či odkládání nebezpečných složek KO, je obec Silůvky . Tyto sběrné 
nádoby musí být zřetelně označeny názvem druhu KO a takto využívány osobami 
uvedenými v článku 3 této vyhlášky. 

8. Poškozené sběrné nádoby musí být opraveny nebo vyměněny na náklady majitele. 
9. Důvodem pro výměnu sběrné nádoby je poškození, které: 
a) způsobuje nefunkčnost uzávěru (víka), netěsnost, 
b) může při manipulaci s nádobou způsobit úraz osobám nebo obsluze svozového vozidla , 

poškození svozového vozidla nebo významným způsobem .ztížit manipulaci s nádobami, 
c) může způsobit únik odpadů 
d) znemožňuje úplné vyprázdnění nádob. 
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Článek 6. Stanoviště sběrných nádob a rozmístěn í sběrných nádob na KO, který je 
určen k druhotnému využit í, harmonogramu svozu včetně svozu mobilního 

1. Stálé stanoviště sběrné nádoby zajišťuje její vlastník na svém pozemku. Na pozemku jiného 
vlastníka může být umístěna pouze s písemným souhlasem majitele pozemku. 

2. O umístění kontejnerů na odkládání KO k druhotnému využití rozhoduje zastupitelstvo obce. 
Jejich stanoviště se může měnit na základě vyhodnocení využitelnosti nejvýše jednou za 
rok. 

3. O umístění kontejnerů při mobilním svozu různých složek odpadu rozhoduje zastupitelstvo 
obce. 

4. Nejen při mobilním sběru nebezpečných složek KO jsou všichni , kteří s ním nakládají , 
povinni si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat a životního 
prostředí. 

5. Harmonogram svozu KO uloženého ve sběrných nádobách - popelnicích ·je stanoven 
jednou za 14 dní. 

6. Harmonogram svozu KO vytříděného k druhotnému využití a uloženého ve sběrných 

nádobách je stanoven jednou za 14 dní. 
7. Harmonogram mobilního svozu se stanovuje dvakrát ročně , a to vždy v průběhu čtvrtého a 

devátého měsíce . 

Článek 7. Povinnosti původce KO 
1. Původce KO je povinen shromažďovat a třídit KO podle druhů a kategorií. 
2. Původce KO je povinen p ředcházet jeho vzniku. 
3. Původce KO musí vždy skladovat jednotlivé složky KO odděleně , aby nedošlo k jejich 

míšení. 
4. Původce KO je povinen vytříděný odpad ukládat na místa určená obcí. 
5. Původce KO musí zajistit přednostní využívání tříděného KO. 
6. Původce , který KO sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem 185/2001 Sb. 

a prováděcími právními předpisy , jej musí p řevést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jeho převzetí. 

7. Obec Silůvky, jakožto původce odpadů , je povinna zpracovat plán odpadového hospodářství 
pro katastrální území obce Silůvky a zajišťovat jeho plnění. 

8. Obec jako původce odpadů je povinna vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání 
s nimi, ohlašovat ji a zasílat příslušnému správnímu úřadu v rozsahu stanoveném zákonem 
a prováděcím právním předpisem , stejně tak jako ji archivovat po dobu nejméně pěti let. 

9. Obec je povinna ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi na základě 
tohoto ověření. 

10. Každý je povinen zabezpečit KO před nežádoucím znehodnocením , odcizením či únikem. 
11 .Je zakázáno např. vylévat elektrolyt z akumulátorových baterií , rozbíjet zářivky a obrazovky, 

vylévat nebezpečné složky odpadů do kanalizace, vodních toků a do terénu. Dále je 
zakázáno spalovat hořlavé nebezpečné složky odpadů a vypouštět freonové náplně 
z chladících zařízení do ovzduší. 

12. Původce je povinen na vyžádání umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů , prostor a 
zařízení a na vyžádání p ředložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 
související s nakládáním s odpady. 

13. Obec je povinna provádět kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí 
v souladu se zvláštními předpisy a plánem odpadového hospodářství. 

14. Každý je povinen zjistit, zda oprávněná osoba, které předá odpady, je k jejich převzetí 
oprávněna . 

15. Původce uvedený v článku 2 této vyhlášky, vyjma návštěvníka obce, je povinen hradit místní 
poplatek za přepravu , třídění , využívání a uložení odpadu. 
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VYHLÁŠKA číslo 03/2002 
Zastupitelstva obce Silůvky ze dne 17. 1. 2002 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu 

Zastupitelstvo obce Silůvky· v souladu s ustanovením § 10, písmeno a), § 35 a § 84 odst. (2) 
písmeno i) , zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, a ustanovení § 15 zákona Č. 565/1990 Sb. , o 
místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů , vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění , využívání a 
odstranění komunálního odpadu, dále jen PPOS (poplatek za využití provozu odpadového 
systému) na katastrálním území obce Silůvky . 

Článek 1. Základní ustanovení 
1. Správcem PPOS je obec Silůvky a jeho správu vykonává Obecní úřad Silůvky . Při jeho 

správě se postupuje dle zákona Č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění 
pozdějších předpisů . 

Článek 2. Předmět PPOS 
1. PPOS se vybírá za využívání zavedeného systému shromažďování , sběru , přepravy , 

třídění , využívání a odstranění komunálního odpadu obcí Silůvky , jehož systém byl stanoven 
obecně závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem vydanou pro katastrální 
území obce Silůvky. 

Článek 3. Poplatník 
1. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. 
2. Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve svém vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 

k individuální rekreaci, která se nachází na území obce Silůvky , ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. V případě vlastnictví více osob jsou tyto povinny 
hradit PPOS společně a nerozdílně . 

3. Za rodinný či bytový dům PPOS odvádí vlastník či správce domu společně za všechny 
osoby, které v něm mají hlášen trvalý pobyt. 

Článek 4. Oznamovací povinnost 
1. Osoby uvedené v ustanovení článku 3.1 a 3.2 této vyhlášky jsou povinny oznámit správci 

poplatku do 30 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a datum narození 
osob, na něž odvádějí PPOS, jakož i další skutečnosti rozhodné pro ověření poplatkové 
povinnosti. 

2. V případě , že dojde ke vzniku či změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku , 
jsou osoby uvedené v ustanovení článku 3 této vyhlášky povinny splnit svou oznamovací 
povinnost do 15 dnů ode dne vzniku či změny poplatkové povinnosti. 

Článek 5. Sazby místního poplatku 
1. PPOS činí ročně pro osoby uvedené v ustanovení čl. 3.1 ....... . .... 360,- Kč/osobu. 

Je tvořen částkou ve smyslu ustanovení § 10b, odst. 3 písmeno a) zákona o místním 
poplatku ve výši 250,- Kč a částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b, odst. 3 
písmeno b) zákona o místním poplatku ve výši 110,- Kč. 

2. PPOS činí ročně pro osoby uvedené v ustanovení čl. 3.2 ........ . ... 360,- Kč tj. odpovídá 
PPOS za jednu fyzickou osobu. 
Je tvořen částkou ve smyslu ustanovení § 10b, odst. 3 písmeno a) zákona o místním 
poplatku ve výši 250,- Kč a částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b, odst. 3 
písmeno b) zákona o místním poplatku ve výši 110,- Kč. 

3. Obec Silůvky částku ve smyslu ustanovení §10b, odst. 3, písmeno b) zákona o místním 
poplatku stanovuje jako smluvní na základě vyúčtování ročM vynaložených nákladů na sběr 
a svoz komunálního odpadu. 
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Článek 6. Osvobození a úlevy 
1. PPOS neplatí osoby uvedené v ustanovení čl. 3.1, které prokáží, že se více jak 250 dní za 

uvedené období zdržovaly mimo bydliště (ZVS, zahraničí atd.) 
2. Osvobození od PPOS zaniká, zanikne-Ii důvod osvobození. 

Článek 7. Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
1. PPOS se platí: 
a) od 18. 1. 2002 v plné výši , 
b) PPOS se platí v dalšich letech od prvního měsíce následujícího po dni, kdy poplatková 

povinnost vznikla , a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 
stanovené sazby. 

2. Zanikne-Ii poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce , v němž 
tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na PPOS se vrátí na základě žádosti poplatníka, 
činí-Ii více než 50,-Kč. 

Článek 8. Splatnost poplatku 
1. Sazba PPOS je stanovena na období jednoho kalendářního roku. 
2. PPOS je splatný bez vyměření do 15. března příslušného kalendářního roku. 
3. Vznikne-Ii poplatková povinnost během roku , je poplatek splatný do třiceti dnů od vzniku 

poplatkové povinnosti. 

Článek 9. Ustanovení přechodná, společná a závěrečná 
1. Nebude-Ii PPOS zaplacen včas nebo ve správné výši , vyměří jeho správce PPOS platebním 

výměrem a může zvýšit nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se 
zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

2. Pokud poplatník nebo osoby uvedené v ustanovení článku 3.1 a 3.2 této vyhlášky nesplní 
svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za 
nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č . 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů . 

3. Pokud osoby uvedené v ustanovení článku 3.1 a 3.2 této vyhlášky nesplní svoji oznamovací 
povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního 
roku, ve kterém oznamovací povinnost vznikla. 

4. Byl-Ii před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho 
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o 
tomto úkonu zpraven . 

• LEDEN 
leden zaujímá čestné a významné postavení mezi ostatními měsíci proto, že 

zahajuje nový kalendářní rok. Je však třeba dodat, že toto výsadní postavení neměl 
odjakživa. Římané jej zpočátku vůbec nebrali na vědomí a klidně vystačili s deseti 
měsíci. Teprve později byl jejich počet upraven na dvanáct s různým počtem dní. 
Římský rok počínal pak v březnu, tedy na jaře . Změna nastala v roce 154 před naším 
letopočtem, kdy se počátek konzulátu přesunul z 15. března na 1. ledna. Tak vznikl 
dodnes dodržovaný počátek roku. 

Římané svůj první měsíc nazvali symbolicky januarius na počest Januse, boha 
počátku dne a všeho dění. Janus měl dvě tváře , z nichž jedna hleděla dopředu , druhá 
dozadu - to aby zároveň viděl do minulosti i budoucnosti. My jsme si první měsíc v roce 
pojmenovali po svém a dali jsme mu krásné a poetické přírodní jméno - leden. Jeho 
označení pochází asi odtud, že celou přírodu u nás poutá, resp. měl by poutat led. 

Anglicky - January, Francouzsky - janvier, latinsky - lanuarius, maďarsky - január, 
německy - Januar, polsky - styczeň, rusky - 51HBapb, slovensky - január. 
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• MALÁ KOPANÁ 

Fe Siluvky vám přeje 
vše dobré v roce 2002 
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• VÁNOČNí TURNAJ VE STOLNíM TENISU 

Ve středu 26. prosince 2001 se v orlovně uskutečnil Vánoční turnaj neregistrovaných 
hráčů ve stolním tenisu . 20 hráčů svádělo vyrovnané boje a po 3 hodinách byl znám 
vítěz. 

1. místo Slaný Richard Silůvky 
2. místo Humpolák Aleš Kolín 
3. místo Misák Petr Střelice 

4. místo Záděra Alois Ořechov 

5. místo Kříž Jiří Silůvky 
6. místo Holánek Miloš st. Silůvky 
7. místo Rusek Pavel Silůvky 

Všichni si dobře zahráli a odnesli pěkné výhry. 

• STOLNí TENIS 

Umístění družstev stolního tenisu Orel Silůvky v mistrovských soutěžích: 

OP I. tř. OP II. tř. OS 

1. Cemo Mokrá 1. Ivančice B 1. Orel Silůvky C 
2. SK Kuřim 2. Ostopovice B 2. Ivančice C 
3. Orel Silůvky 3. Orel Silůvky B 3. Ostopovice C 
4. Mor. Knínice 4. Mor. Knínice B 4. Rebešovice B 
5. Ivančice 5. Cemo Mokrá B 5. Neslovice 
6. Ostopovice 6. SK Kuřim B 6. Hlína 

Josef Záděra 
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Skautský oddíl Sokolík Siluvky a Tělocvičná jednota Sokol Siluvky 
si dovolují pozvat všechny zájemce 

v sobotu 12. ledna 2002 do sokolovny 
na 

23. ročník 
zimního závodu dvojic 

~MNt S'-OPOV 
OKOLO SlLůVel' 
Začátek závodu je po vydání startovních čísel v 9 .00 hod. 
Závodu se účastní dvojčlenné hlídky: 

rodiče s potomky 
1. třída a mladší 
2., 3. a 4. třída 

hoši 

5. a 6. třída 3,5 km 

2,5 km 
2,5 km 
2,5 km 

7. a 8. třída 3,5 km 
9. třída a starší (veteráni) 3,5 km 

dívky 

2,5 km 

Pro všechny účastníky je připraven čaj v jakémkoliv množství, malé 
občerstvení, diplomy pro prvních pět a ceny pro první tři dvojice v každé 
kategorii. 

Pokud nechcete běžet, přijďte se alespoň podívat, projít si trasu 
vedenou zimní přírodou okolí naší obce, pobavit se a povzbudit ostatní. 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Si/ůvky, 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. 1. 2002. 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu . 
adresujte na.· radysek@hotmail.com 
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Výborn~ dvoJák.y. 
též pfek.16.pěc1. 
Krásný výkon. 

-ML"tHOVmfQIJ 
.a Sp O IlC . S . 

Slra~kov •. Roanh •• 
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