
o Fouká-Ii na svatého Remigia od východu, 
bude teplý podzimek. (1.10.) 

o Říjen - hrozen shozen. 
o Den Marie Orodovnice - první mrazíky. 
o Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. 
o Je-Ii mnoho vos a sršánů, přijde studená a 

dlouhá zima. 
o Sv. František zahání lidi do chýšek.(4.1 O.) 
o Když se pavouk křižák v říjnu nebo 

v listopadu ukrývá a nevylézá, neni daleko 
od sněhu. 

o Na sv. Placida zima teplo vystřídá. (5. 10.) 
o Urodí-Ii se mnoho dubového ovoce, 

budou mrazivé vánoce. 
o Na svatého Marka, kdo má málo chleba, 
ať kouše jabka. (7. 10.) 

o Je-Ii říjen sněžný a studený, tuhé zimy jest 
to znamení. 

o O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.(8.1 O.) 
o Na sv. Kalista, ucpi včelín dočista . (14.10.) 

... fO, ... a~ .. ( ll", 
pro obIVat81e 
obce Sllůvkv 

číslo 10 (44), ročník 4 

o Napadne-Ii v říjnu sníh na dlouho, bude i 
zima dlouhá; napadne-Ii sníh ale jen 
nakrátko, bude zima krátká. 

o Sv. Terezie zasazuje zimní okna. (15.10.) 
o Po teplém září, zle se říjen tváří. 
o Svatá Hedvika, kabát si navlíká. (15. 10.) 
o Po svaté Tereze, mráz za nehty zaleze. 
o Jaký den Havel ukazuje, taková se zima 

objevuje. (16.10.) 
o Na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše! 
o Když Vendelín slzy roní, každou práci 

zajíc honí. (20. 10.) 
o Svatá Voršila, deště vodívá. (21 . 10.) 
o Když na Voršilu a Kordulu větry dují, po 

celou zimu nás navštěvují. . 
o Do svatého Severina, má být doma 

jetelina. (22. 10.) 
o Na svatého Šimona přikluše k nám zima 

tiše. (28. 10.) 
o Svatý Gál, babí léto vzal. 

říjen 2002 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí 
Ve čtvrtek 3. října 2002 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva s následujícím 

usnesením: 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu obecního rozpočtu na rok 2002 -

navýšení příjmů o 56.810,50 Kč a navýšení výdajů o 52.000,- Kč. 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo odeslání částky 42.000,- Kč pro obec Mlékojedy 

(okres Litoměřice) postiženou povodní. 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo odeslání příspěvku 10.000,- Kč na výstavbu 

rozhledny v obci Hlína. 
• Obecní zastupitelstvo schválilo záměr obce zrušit zálohovou organizaci "Základní 

škola - 1. stupeň Silůvky, okres Brno - venkov" s účinností k 31. 12. 2002. 
• Obecní zastupitelstvo schválilo záměr obce zřídit příspěvkovou organizaci (bude 

sdružovat základní školu 1. stupeň, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu) 
s účinností od 1. 1. 2003. Příspěvková organizace převezme veškerá práva a 
povinnosti vztahující se k rušené zálohové organizaci. 

• Obecní zastupitelstvo schválilo žádost obce o udělení souhlasu Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje ke zrušení zálohové organizace obce Silůvky s účinností k 
31 . 12. 2002. 

• Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu obce Silůvky Ing. Vlastimila Klusáčka 
odesláním žádosti odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v termínu 
do 10.10. 2002. 

• P. Jaroslav Kubeša bude požádán o vypracování technických správ týkajících se 
úprav na ČOV a vodovodu. 

• Obecní zastupitelstvo pověřilo místostarostu p. Zdeňka Praxe vypracováním 
dohody s obcí Prštice o financování a provozu ČOV. 

• STOČNÉ 

Ve středu 16. října 2002 bude probíhat v době 
13.00 hod. 19.00 hod. na OÚ výběr úhrady 
stočného. Výše stočného je 200,- Kč na osobu/rok. 

• SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Obecní úřad Silůvky ve spolupráci se společností SELlO, spol. s.r.o. pro Vás zajistí 

sběr a odvoz nebezpečného odpadu! 
Proč? Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů ohrožuje 

život lidí, zvířat i rostlin. Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně 
odstraňovat. 

Co to je nebezpečný odpad? Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od 
barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, 
pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na 
okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod. 

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 
26. října 2002 u autobusové zastávky v Silůvkách v 16.50 -17.10 hod. 

Upozornění: při tomto sběru se nebudou odebírat televizory, ledničky a 
pneumatiky!!! 

Sběr a přeprava nebezpečného odpadu bude prováděn speciálně upraveným 
vozidlem v souladu s platnými předpisy. 
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• VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE SILŮVKY 
1. Volby do zastupitelstva obce Silůvky se uskuteční 

v pátek 1. listopadu 2002 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a 
v sobotu 2. listopadu 2002 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Silůvky je volební místnost v Základní 
škole v Silůvkách, Sokolská 81 . 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou volební komisi o 
to , aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě ho volební komise 
navštíví v den voleb s přenosnou volební schránkou . 

• ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O FINANČNí SITUACI OBCE 
Vážení občané, chtěl bych Vás na závěr tohoto volebního období informovat o 

finanční situaci naší obce. V Informačním listu č. 4 (26) z dubna roku 2001 bylo 
uvedeno stručné hodnocení za první polovinu volebního období a nyní to bude za 
druhou polovinu . 

• Z minulého období nám zůstává uhradit ještě malá část 
dluhu na ČOV, který postupně podle možnosti splácíme 

• Splácí se úvěr na plynofikaci v letošním roce to bude 
zůstane ještě splatit v roce 2003 
v roce 2004 

• Byla uzavřena dohoda s obcí Prštice o společném financování 
provozu ČOV. Tím jak se postupně připojují budou hradit 

cca 150 000,- Kč 

647361 ,-Kč 
604270,- Kč 
288698,- Kč 

50% nákladů a to pro nás představuje snížení našich nákladů o cca 200 000,- Kč 
ročně . 

Podařilo se zavedením úsporného režimu snížit spotřebu el. energie v roce 1999 
byla spotřeba za 199000,- Kč a v roce 2001 jen za 97 000,- Kč . 

Do oprava údržby se investovalo v letech 2001 a 2002 celkem 211 570,- Kč. 

• Byla dokončena výměna všech světel veřejného osvětlení cca 320 000,- Kč 
Nová světla jsou úspornější , v roce 1999 byla spotřeba za 93 692,- Kč a v roce 
2001 už jen za 54 136,- Kč . 

• Bylo vybudováno malé osvětlené kluziště za hřištěm Pod lípami cca 15 000,- Kč 
• Byl vybudován nový sklad CO v prostorách OÚ, starý sklad 

ve škole byl zrušen cca 20000,- Kč 

• Provedla se oprava a výměna čerpadla vodovodu z vrtu na Trávníkách 
a opravy na vodojemu 71 000,- Kč 
Za poslední dva roky se investovalo do údržby a oprav 158 182,- Kč 

• Byl vypracován projekt na kanalizaci a komunikaci na ulici Trávníky 
• Byly zahájeny práce na územním plánu obce 

• Byla provedena rekonstrukce, rozšíření kuchyně a vybudován 

2310 ,-Kč 

260000,- Kč 

příruční sklad potravin a opravena střecha na škole . 522000,- Kč 
Tato druhá největší akce po plynofikaci , kterou jsme provedli se nám organizačně 
moc nevyvedla. Jednak práce započaly se zpožděním a pak se dokončovaly 

3 



Informační list obce Si/ůvky, Č. 10 (44) - říjen 2002 

v časové tísni těsně před začátkem školního roku. A původně vypracovaný rozpočet 
je úplně jiný než jaká byla skutečnost. Celá akce nás přišla mnohem dráž a 
vzhledem k tomu, jak snadno lze v dnešní složité době přijít o peníze, tak jsme 
mohli dopadnout hůř. Zaplatili jsme naštěstí jen o cca 62.000,- Kč více. 

Plánovaly se některé další akce, které se však nepodařilo zrealizovat: 

• Nepokračovalo se v opravách hřbitova včetně vybudování nového chodníku . Nový 
projekt se dokončil až koncem září letošního roku a budou se vyřizovat povolení. 

• Neprováděla se plynofikace školy. 
• Neprováděly se další opravy v hasičce . 

• Neprováděly se další úpravy kolem hřiště Pod lípami. 
• Vlivem chyby stavebního úřadu ve Střelicích nám propadla platnost územního 

rozhodnutí na vodovod a musí se zbytečně provést nové řízení. 

• Nepodařilo se zorganizovat provedení změny technologie na ČOV. 
Je škoda, že zastupitelstvo nedokázalo domluvit na více akcích mohlo se toho 

vykonat daleko víc. Nějaké další finanční prostředky i když v omezené míře jsou . 
Zejména v této druhé polovině volebního období jsme to nezvládli a také finanční 
situace mohla být lepší, pokud bychom našli více odvahy jít do dalších jednání a zvolili 
ekonomičtější provoz obce. 

V současné době máme asi 340 000,- Kč na běžném účtu a rezervu na 
dvou termínovaných účtech 750 000,- Kč a 198 000,- Kč . 

Na začátku volebního období v roce 1998 jsme začínali s mankem 
cca 500 000,- Kč po předchozím zastupitelstvu a první měsíce jsme museli řešit jak 
dále. Urychleně jsme proto alespoň my zastupitelé s předstihem platili poplatky a 
popelnice, aby bylo na nejnutnější provoz. 

Dnes je situace jiná. Obec své finanční závazky průběžně plní, dlužné částky a 
úvěr je schopna splatit a ještě zbývá část prostředků na drobné investice. Velice nám 
pomohl už dříve zmíněný prodej akcií, ale zejména se změnil systém financování obce. 
Nyní dostáváme o něco více peněz a se zahájením provozu ČOV se zavedly další 
poplatky, které dříve nebyly. 

Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za podporu a pochopení při včasném 

odvádění všech poplatků , které až na pár dlužníků jsou uhrazeny. Tito poslední hříšníci 
dostali upomínku a věřím, že i oni svou povinnost splní. Je třeba si uvědomit, že tyto 
získané prostředky jdou do našeho obecního rozpočtu a nikam se neodvádí. 

• JUBILANTI 

Ing. Květoslav Kopal 
předseda finanční komise 

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum tito následující občané: 
95 let Terezie Vyskočilová 
90 let Emilie Hlavoňová 
77 let Růžena Urbanová 
74 let Jaroslav Prokůpek 
73 let Marie Červinková 
72 let Josef Čiháček 
71 let Miroslav Soukup 
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 
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• VODA 
Žádáme občany, kteří chodí pro pitnou vodu ke škole, aby chodili s nádobami se 

širokými hrdly. 

Děkujeme . 

• ZKOUŠKA SIRÉN 
Na základě vyhlášky Ministerstva vnitra Č . 380/2002 Sb. k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva ze dne 9. srpna 2002 a pokynů Krajského. ředitelství 
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje č.j . HSBM-20/4-25/ÚOŘ/2002 
ze dne 6. září 2002 bude prováděno ověřování provozuschopnosti jednotného systému 
varování a vyrozumění (zkoušky sítě poplachových sirén) od měsíce října 2002 každou 
první středu v měsíci ve 12.00 hod. 

K ověřování provozuschopnosti bude vysílán zkušební tón v délce 140 sec. Spolu 
se zkušebním signálem bude vyslána obvyklá zpráva všem uživatelům pagerů na 
území Jihomoravského kraje. 

pplk. JUDr. Antonín Osvald 
ředitel Územního odboru Brno 

• POZVÁNKA DO MíSTNí LIDOVÉ KNIHONY V SILŮVKÁCH 
Zveme všechny naše občany i děti a mládež do Místní lidové knihovny. Půjčovní 

doba je po celý rok každý pátek v době od 13.00 hod. do 18.00 hod. 

Je možné vypůjčit si knihy různého žánru - beletrii, cestopisy i naučné. Máme i 
výběr časopisů . V dětském oddělení si můžete vybrat pohádky, dobrodružné, dívčí, i 
naučné knihy. V letošním roce máme zaregistrováno 102 čtenářů , z toho 24 dětí, kteří 
si mohou vybrat ze 7.500 knih. Do konce měsíce září si naši čtenáři přečetli 4.999 knih 
a děti 795 knih . 

Mrzí nás, že se snížil počet našich nejmladších čtenářů a zveme je a nejen je na 
návštěvu do světa knih. 

• ŠKOLA 

Za MLK Jiřina Zdražílková 
knihovnice 

• Začátkem září se děti ZŠ v Silůvkách zúčastnily sběru šípků . Nejvíce šípků nasbírali 
Dana Dobrovodská (13,5 kg) , Pavel Záděra (10 kg) a Romana Ondrášková (6 kg). 

• Děti z MŠ i ZŠ se zúčastnily výtvarné soutěže "Jak Plamének přelstil obra". 
• 17. září 2002 navštívily děti ZŠ v rámci výuky muzeum Anthropos v Brně-Pisárkách. 
• Každou poslední sobotu v měsíci pořádá škola sběr papíru v době 

od 9.00 do 11 .00 hod. 

Mgr. Eva Pospíšilová 
ředitelka ZŠ Silůvky 
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• VÝZVA NA PŘíPRAVU MALÉHO KLUZiŠTĚ 

Prosíme rodiče dětí a všechny příznivce bruslení, kteří v zimě využívali kluziště za 
hřištěm , aby pomohli s jeho úpravou a nachystáním na zimní využívání. Pokud budou 
příznivé povětrnostní podmínky vyrobí se opět led a může se bruslit. Obecní úřad 
plánuje zakoupení malého elektrického čerpadla s hadicí pro snadnější stříkání vody. 

Vlastní plochu je potřeba vyrovnat do roviny, zbavit trávy a na okrajích odstranit 
napadané kamení, aby nedošlo k úrazu . V horní části , kde přetéká voda je nutno udělat 
boční odvod vody, aby tato v zimě nezaplavovala led a nenamrzala tam. 

Prosíme také o navrácení redukce k síťové zásuvce, která byla na kluzišti. Je ji 
potřeba na připojení čerpadla. Kdo ji má doma, nechť ji doručí na Obecní úřad , 

děkujeme . 

• SMLOUVY O PRONÁJMU KANALIZACE A ČOV 

Dne 17. června 2002 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva, kde mimo jiné 
bylo hlasováno o uzavření dalších smluv o pronájmu s panem Jaroslavem Kubešou, 
který nám provozuje ČOV. Hlasovalo se o dvou smlouvách. Jedna se odsouhlasila a 
druhá ne s tím, že se nechají posoudit nezávislou právní kanceláří. Zápis ze zasedání 
zastupitelstva uveřejněný také v Informačním listu byl v tomto bodu velmi nepřesný. 
Obě smlouvy jsou uvedeny téměř se stejnými názvy, i když se jedná o rozdílné věci. 

Protože řada občanů má dojem, že část zastupitelstva hlasující proti smlouvám je 
také proti budování vodovodu nebo má něco proti provozovateli . Je nutno dodat 
následující: 

Návrhy smluv leží a ležely na OÚ už více než rok. Již při prvním čtení na OÚ byla 
vznesena řada připomínek, které nebyly zohledněny a téměř po roce byly tyto smlouvy 
beze změn předloženy k odsouhlasení. Vzhledem k tomu, že na základě právního 
ověření byly zjištěny a potvrzeny určité nedostatky a nejasnosti nemůže být zatím 
uzavřena ani jedna smlouva a obě musí být přepracovány. 

Budování vodovodu není závislé na uzavření nějakých nájemních smluv, ale ani 
tomu nebrání. Během měs íce června proběhlo další jednání s panem Kubešou o 
možnosti urychleného zahájení stavby první etapy vodovodu, protože část obce na 
nádraží má s vodou potíže. Pan Kubeša přislíbil do 1. srpna 2002 předložit návrh 
s rozpočtem a další podmínky. Na jeho žádost byl termín posunut o dva týdny, ale do 
dnešního dne jsme nic oficiálně neobdrželi. Až 1. října 2002, po upomínkách, byly 
doručeny tři strany ekonomického rozboru s názvem I. Etapa vodovodu, bez jakékoliv 
technické zprávy, což nemůže být považováno za komplexní nabídku . 

Pan Kubeša bude požádán o doplnění nabídky a bude s ním zahájeno jednání o 
přípravě a zahájení celé stavby a obec zvažuje o využití odborného právního 
zastoupení při uzavírání smluv. 
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• VÝŇATEK Z VOLEBNíHO ZÁKONA 
DO ZASTUPITELSTEV OBcí 

% 
VID"H, iE ""SE S"'R~NA SE. U~ 'PruPR~W'JE'. NA 'lO\..ESNI' 
KAHPA.N". 

Vzhledem ke skutečnosti, že v pátek a sobotu 1. a 2. listopadu 2002 proběhnou 
volby do zastupitelstva naší obce, které ovlivní dění Silůvkách na další čtyři roky, 
připomeňme si několik bodů z volebního zákona Č. 491 /2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

§34 
Způsob hlasování 

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků (§ 31 odst. 3). 

(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů , kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno. 

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou 
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. 

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 
s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to 
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů 
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být 
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů , a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

(5) Po úpravě hlasovacích lístků podle odstavců 3 a 4 jej volič vloží do úřední obálky, 
kterou obdržel od okrskové volební komise. 
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(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 
obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se 
neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní. 

§ 41 
Posuzování hlasovacích lístků 

(1) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise. 
(2) Hlas voliče je neplatný, 

a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného 
kandidáta, 

b) označil-Ii na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební 
strany více než jednu volební stranu, 

c) označil-Ii na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více 
kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že 
kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána, 

d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky, 
e) jestliže je hlasovací lístek přetržen, 
f) je-Ii v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce. 

(3) Je-Ii na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví 
jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem 
v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží. 

(4) Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou 
z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám 
hlasovacího lístku se nepřihlíží. 

(5) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise. 

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty 
Okrsková volební komise sčítá hlasy pouze podle platných hlasovacích lístků . 
Hlasy pro jednotlivé kandidáty zjišťuje okrsková volební komise čárkovou metodou ( "" 
" ... atd.) na jednom z vyčleněných a označených hlasovacích lístků . Komise může pro 
zápis čárek využít také označený pomocný sčítací arch, na který podle hlasovacího 
lístku opíše jednoznačnou identifikaci kandidátů v pořadí podle volebních stran, popř. 
v závislosti na rozsahu hlasovacího lístku (počtu volebních stran a kandidátů) využije 
samostatných sčítacích archů pro každou volební stranu jednotlivě . 
Komise kandidátům zapíše čárku, představující jeden hlas, podle následujících 
pravidel: 
a) Jsou-Ii na hlasovacím lístku označeni pouze jednotliví kandidáti platným způsobem 

v rámečku před jménem kandidáta , zapíše čárku každému takto označenému 
kandidátu . 

b) Je-Ii na hlasovacím lístku označena pouze volební strana platným způsobem ve 
čtverečku před názvem volební strany, zapíše čárku tolika kandidátům této volební 
strany, kolik se volí členů zastupitelstva, a to v pořadí , v němž jsou uvedeni na 
hlasovacím lístku (k případnému označení kandidátů této volební strany křížkem 
v rámečku před jménem kandidáta se však p řitom nepřihlíží - takové označení hlas 
pro kandidáta v tomto případě neznamená). 

c) Je-Ii v hlasovacím lístku platným způsobem označena volební strana a současně 
další jednotliví kandidáti jiných volebních stran, zapíše čárku nejprve každému 
jednotlivě označenému kandidátu jiných volebních stran a poté tolika kandidátům 
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a 
počtu jednotlivě označených kandidátů. Čárky takto stanovenému počtu kandidátů 
označené volební strany zapisuje v pořadí , v němž jsou takto uvedeni na 
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hlasovacím lístku (k případnému označení kandidátů této volební strany křížkem 
v rámečku před jménem kandidáta se však přitom nepřihlíží - takové označení hlas 
pro kandidáta v tomto případě neznamená). 

d) K hlasům odevzdaným pro odvolané kandidáty se nepřihlíží (§ 40 odst. 5 písm. d) 
zákona) a proto se jim čárka v žádném z výše uvedených bodů a) až c) nezapíše. 
Při zápisu čárek kandidátům označené volební strany podle bodů b) a c) se tito 
kandidáti vynechávají a čárka (hlas) se zapíše prvnímu následujícímu 
neodvolanému kandidátu . 

Čárky pro každého kandidáta nakonec komise sečte a zjištěný počet hlasů zapíše do 
předem uschovaných nepoužitých hlasovacích lístků, označených "VÝSLEDKY ZA 
OKRSEK č ..... . ", a to do rámečku před jménem příslušného kandidáta. Jestliže 
kandidát nezískal žádný hlas, komise do rámečku zapíše nulu, u odvolaných. kandidátů 
je již předem zapsáno písmeno "N". 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - ZRUŠENí NEVOLNICTVí 
Až politické a hospodářské reformy císařovny Marie Terezie nastolily po 225 roků 

trvající ohavné rebelii zdivočelého českého národa pevný a spravedlivý řád. 
Byla zavedena řádná evidence obyvatel po jejich trvalém usazení. Každý od té 

doby příslušel k některé obci, měl tam domovské právo. A také k některému domu, jenž 
byly v roce 1763 nově očíslovány. 

Byla také upřesněna úloha obecního zastupitelstva, rychtáře, pudmistra a konšelů 
ve správě obce. 

Řádné soustavy nahradily hrdelní právo vrchnosti. Bylo zrušeno právo odúmrtí, 
podle něhož vrchnost na prázdné grunty a na ty, které neměly dědice, dosazovala nové 
poddané, kteří se zavázali plnit robotní povinnosti. 

Syn Marie Terezie Josef II. v reformách dále pokračoval. Jeho patentem z roku 
1781 bylo zcela zrušeno nevolnictví. Jako jedna z epoch vývoje lidské společnosti. 

Od té doby se mohli poddaní bez souhlasu své vrchnosti ženit, stěhovat na jiné 
panství, či dokonce chodit do školy a učit se řemeslům. 

Je ke cti tehdejšího obecního zastupitelstva v Silůvkách, že již po dvou letech 
v roce 1783 byla v obci postavena škola jako jedna z prvních v našem okolí. 

Jako gramotní začínali naši občané z početnějších rodin odcházet do služby. 
Nejčastěji jako řemeslníci nebo jako služebné do větších měst a to hlavně do Brna a 
Vídně. 

Vojenská povinnost byla v této době zkrácena z doživotí na 7 roků. Armáda byla 
profesionáln í. 

Byla to doba hlubokého feudalismu. Všichni občané byli závislí na půdě. Kromě 
plnění robotních povinností, které byly vesměs pracovní, museli poddaní také platit 
svému faráři a učiteli v naturaliích. Obecní správa byla odměňována pronájmem 
obecních pozemků. 

Poddaní se snažili , aby se na jejich polích hodně urodilo. To byla jejich živnost. 
K tomu bylo zapotřebí přízeň počasí, znalost polních prací, fyzická zdatnost a život 
v míru . 

Lidé si velice všímali přírody a z opakujících se jevů vznikali různé pranostiky, jimiž 
se hospodáři po celý rok řídili. 

Do polí chodila procesí modlit se za hojnou úrodu, odvrácení bouří , ohňů a 
krupobití. V tomto úmyslu byl také postaven v roce 1757 ·poutní kostel sv. Antonína na 
kounickém panství, ke kterému Silůvky patřily. 
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Mezi roky 1781 (zrušení nevolnictví) do roku 1848 (zrušení roboty) , tedy za 67 roků 
se postavilo v Silůvkách 6 nových domů, Č . 57 škola, Č . 58 kovárna, Č . 59 rozdělení 
půllánu Č . 29 na dva čtvrtlány . Čísla 60, 61 a 62 jako nové domy chalupníků za 
dědinou . Těchto 60 malých bílých chaloupek s doškovými střechami prožívá 
Napoleonské tažení v roce 1805, choleru - mor v roce 1831 a velký požár části obce 
v roce 1847. 

Pouto roboty se zdá být posledním břemenem, kterého by se chtěl selský lid do 
budoucna zbavit. 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - ZRUŠENí ROBOTY 
Od zavedení "Hradové soustavy" po roce 905 se na struktuře a organizování lidské 

společnosti mnoho nezměnilo . 

Tehdy byla vrchnost a poddaní. Dnes je veřejná správa a občané . 

Tehdy byla formou daně pracovní povinnost, dnes jsou formou daní peníze. 
Pracující lid vždy vydržoval své nadřízené ať robotou, či penězi. 

Poddaným i pracujícím vždy šlo nejen o výši daně , nebo tíhu robotního břemene , 
ale také o poměr osob mezi poddanými a vrchností, nebo mezi občany a veřejnou 
správou . 

To porovnání si udělejte každý sám. 
Jaké tedy bývaly robotní povinnosti silůvských poddaných ke kounické vrchnosti 

k roku 1775: 
Toho roku 17 půlláníků platilo o sv. Jiří a o sv. Václavu 1 zlatý 3 krejcary. Dávali 42 

vajec a robotovali se 2 koňmi 1 den týdně , nebo pěšky 3 dny Oedna osoba z domu). O 
žních celý týden. 

Povinností 21 čtvrtláníků byly poloviční. Plat 30 krejcarů , 21 vajec 1,5 dne pěší 
roboty, ve žních 3 dny. 16 domkařů robotovalo jen pěšky 52 dnů v roce. 

Obec platila vrchnosti ročně 10 zlatých 30 krejcarů kotelného. To je dnešní daň 
z alkoholu . 

Tikovickému faráři dávali půlláníci po dvou měřicích žita a ovsa a 1 kuře. Čtvrtláníci 
polovinu. Na Vánoce dostával farář ještě 2 zlaté z půllánu, 1 zlatý ze čtvrtlánu . 

Z těchto robotních povinností byl zajištěn plynulý chod panství , udržování hradu a 
vydržování jeho posádky, platy panských úředníků, chod panského mlýna a pivovaru, 
stavění a údržba mostu, vydržování panského špitálu - chudobince, obdělávání 
panských polí a vinic a těžba dřeva pro potřebu panství. 

Za plnění těchto robotních povinností přidělila vrchnost svým poddaným do 
bezplatného užívání buď půllán nebo čtvrtlán, podle zdatnosti rodiny poddaného. 

Jednotlivé parcely půllánů či čtvrtlánů byly vyměřeny v okolí obce na lepší i horší 
půdě všem bez rozdílu . Pololanská pole měla dvojnásobnou šířku . 

Bouřlivý rok 1848 přinesl mnoho převratných změn , nejen politických ale také 
hospodářských . 

Raabovým oboličním patentem byla zrušena robota . Poddaní se z ní vykoupili a 
dostali za to od vrchnosti své půllány a čtvrtlány do soukromého vlastnictví. 

Ke dni zrušení roboty v roce 1848 obývali naši vesnici následující půlláníci , 
čtvrtláníci a domkaři. Pozorný čtenář si jistě povšimne, že následující údaj nesouhlasí 
se stavem popisu robotních povinností našich poddaných. Ten je uváděn k roku 1775. 
Za 73 roků (1848) se počet půllánů , čtvrtlánů i domkařů změnil. 

Také p řipisuji současná domovní čísla pro lepší orientaci čtenářů. 
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Půlláníci : 
Fraňa Hanes Č . 21 Slavík Anton č.38 

Škorpík Johan Č . 22 Helar Bernard č . 43 

Mikolášek Mathias Č. 32 Záděra Jozef č.44 

Dobrovodský Anton Č. 33 Helar Izidor č . 45 

Červinka Jozef Č. 34 Sládek Vencl Č. 55 

Čtvrtláníci : 
Vašulín Vencl Č . 10 Štefan Anton č . 35 

Slavík Matěj Č . 17 Ondrášek Ignác Č. 36 
Janeček Franc Č . 18 Růžička Johan Č. 37 
Drobílek Matěj Č . 19 Škorpík Martin č.46 

Nešpůrek Anton č . 20 Záděra Franc č.47 

Dobrovodský Bernard č.23 Pazourek Franc č.48 

Kubík Franc Č . 24 Slavík Vencl č . 49 

Dobrovodský Franc č.25 Helar Cyril Č. 50 
Vostatek Hanes Č. 26 Helar Jozef Č. 51 
Zoufalý Vencl č . 27 Procházka Anton Č. 52 
Růžička Jozef č.28 Pipal Lorenc Č . 53 
Záděra Franc č.29 Fraňa Vencl Č. 54 
Ptáček Anton Č . 30 Záděra Jozef Č. 59 
Škorpík Franc Č . 31 Hledík Franc Č. 62 

Domkaři : 

Rapouch Franc Č. 1 Beránek Cyril Č . 14 
Novotný Vencl Č. 2 Kuna Wenzl Č. 15 
Zdražil Franc Č . 3 Leitkeb Anton Č . 16 
Pazourek Hanes č . 4 Elsner Cyril č.42 

Hronek Lorenc Č . 5 Peterka Franc Č . 56 
Schrámek Anton Č . 6 Krška Johan Č . 58 
Konečný Johan Č. 7 Konečný Filip č.60 

Nepéchal Wenzl Č . 8 Hodovský Johan Č . 61 
Padochka Wenzl Č . 9 Hron Jozef č .63 

Pipal Lorenc Č. 11 Brunner Karel č.64 
Warzeka Johan č. 12 Pažourek Matěj č . 65 
Sládek Martin Č . 13 

Po zrušení roboty nastává éra svobodného selského stavu, kdy rolníci za vlády 
císaře Josefa I. se mohou v klidu a míru věnovat své práci. 

Většina panského majetku přešla do soukromých rukou. Vrchnosti zůstal jen hrad , 
dvůr a lesy. 

Pivovar přestal vařit , mlýn koupil mlynář, ostatní majetek a závazky (most, školy, 
též část polí, lesů a rybníky) převzaly obce. 

Na radnici zasedli místo rychtáře , pudmistra a konšelů starostové a radní. Ti už byli 
voleni obcí. 

Tyto staré zlaté časy naší obce narušila až první světová válka. Rolníci se ocitají 
v prvních řadách frontových linií daleko od jejich domovů , grunty strádaj í. 

Je to začátek konce epochy, kdy se všichni občané Silůvek živili jen zemědělstvím 
a dědictví otců jim bylo tím nejposvátnějším pokladem. 

Ještě za časů našich babiček a dědečků se za dlouhých zimních večerů 
v příjemném teple hřejivé pece o nevolnictví a robotě mnoho vyprávělo . Zvláště když se 
sešlo více lidí při draní peří , při vaření povidel nebo přástkách . Vždyť těch zážitků 
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z cesty na panské, z roboty samotné za nepřízně počasí měl každý ve své paměti 
celou řadu . A zvláště děti pozorně naslouchaly, když se některý ze staroušků 
rozpovídal. 

A vše už je dnes jiné, úplně jiné. I ty cesty s hlubokými úvozy, kudy se chodívalo na 
robotu do Dolních Kounic na panské, by již dnes nikdo nenašel. Jen pole a lesy 
zůstaly, v dáli Pálava - hora Venušina. Tak to vídali naši předkové , tak to vidíme i my 
dnes. Naši přírodu , která nám vždy umožňovala přežít a jejíž jsme součástí. 

Možná i ta jména robotníků ze Silůvek z roku 1848 budou pro někoho z vás cizí a 
mnoho vám neřeknou, ale važme si jich a věnujme jim alespoň tichou vzpomínku . 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk Škorpík 

VĚK VELKÝCH REFOREM , a to tereziánských a josefinských, v nejstručnějším přehledu: 
1740: Nástup Marie Terezie (vládla pak do roku 1780.) Vpád Prusů do Slezska. První ze tří neúspěšných 
vá lek a znovuzískání okupované země (do roku 1742). 
1743: Česká korunovace Maríe Terezíe v Praze. 
1744 - 1745: Druhá bezvýsledná válka o Slezsko jen potvrdíla pruský zábor. 
1747 -1757: Vzník terezíánského katastru . Soupis poddanské, pak i vrchnostenské půdy, pořízený pro 
daňové účely . Daně začala konečně platit i šlechta. 
1749: Centralizační správní reformy. Zrušena Česká dvorská kancelář. Ustaveno vídeňské celostátní 
Direktorium pro veřejné a kamerální záležitosti. 1762 převzala agendu Direktoria tzv. Česko-rakouská 
dvorská kancelář. 1763 v Čechách zřízeno tzv . gubernium, na Moravě 1774. 
1751 : Postátnění krajské správy. Stavovské hodnostáře nahradili státem placení úředníci. Reorganizace 
územního členěn í. Namísto dosavadních 12 českých krajů jich vzniká 16. Morava má 6 krajů, zbylá, 
Prusy neokupovaná část Slezska 2. 
1753 - 1754: Velká mincovní reforma. Na základě mezinárodní dohody s některými sousedními státy 
(Bavorskem) se hlavním oběživem stávají stříbrné tolary a stříbrné zlaté. Tzv. dvacetizlatkový systém (10 
tolarů = 20 zlatých) pak fungoval až do roku 1857. 
1753: Patent o každoročním sčítání lidu. (První věrohodné výsledky až v roce 1770.) 
1756 - 1763: Sedmiletá válka, (Rakousko, Francie a Rusko na straně jedné, Prusko a Velká Británie na 
straně druhé), v podstatě třetí marný zápas Habsburků o ztracené Slezsko. 
1762: Vydány vůbec první papírové peníze - bankocetle. 
1764: Volba třiadvacetiletého Josefa římskoněmeckým císařem. O patnáct měsíců později (červenec 
1765) umírá otec František Štěpán Lotrinský a Josef se ujímá jak vlády v říši, tak spoluregentství 
v habsburské monarchii. 
1764: Dobudování jednotného systému měr a vah. V českých zemích jsou zavedeny dolnorakouské 
jednotky (pro délku vídeňský palec, stopa, loket a sáh, pro plochu měříce, korec, jitro, pro objem holba, 
máz, vědro, žejdlík, pro hmotnost lot, libra, cent aj.) Tento jednotkový systém platil až do roku 1876. 
1765: V platnost vstupuje tereziánský trestní zákoník, oproti předchozímu podstatně humánnější, uznává 
však ještě legítímitu mučení. 
1771 -1772: Těžké neúrody a hladomor v Čechách, 200 - 250 tisíc obětí. • 
1773: Zrušen jezuitský řád . Ze zabaveného majetku vznikl studijní fond , použitý pak z větší části 
k nastartování školských reforem. 
1774 - 1775: Reforma vzdělávací soustavy. Podle dekretu z 6. 12. 1774 je zavedena povinná školní 
docházka pro děti od 6 do 12 lel. 
1775: Velké nevolnické povstání v Čechách. Po jeho potlačení byl vydán 13. 8. 1775 robotní patent 
Marie Terezie, podle kterého se pak robotovalo až do roku 1848 (maximální výše roboty pro nejbohatší 
sedláky stanovena na 3 dny v týdnu). 
1780: Skon Marie Terezie, žezla se do roku 1790 ujal císař Josef II. 
1781: Průlomový tolerančni patent (13. 10. 1781), znamenající konec protireformace a začátek 
občanských svobod. Vedle nadále preferovaného státního katolictví je povoleno vyznávat i luteránství, 
kalvinismus a pravoslaví. Řadu podstatných úlev ziskali i dosud těžce diskriminovaní Židé. Víra byla 
prohlášena za soukromou záležitost občanova svědomí. 
1781: Faktické zrušení cenzury a patent o zrušení nevolnictví (1. 11 . 1781). Pro poddané znamenal 
podstatné uvol nění osobních pout vůči vrchnosti, svobodu stěhovat se, prodávat a zadlužovat grunty, 
uzavírat sňatky , posílat děti na studia atd . Roboty však zůstaly zachovány. 
1782 - 1783: Výnosy o zrušení " neužitečných" žebravých a rozjímavých klášterů. V zemích českých a 
rakouských bylo celkem 852 klášterů . Z nich císař Josef II. postupně zrušil skoro polovinu. V Čechách 71 
ze 154, na Moravě 41 ze 74. Zůstaly jen konventy pečující o nemocné, o školní vzdělání a pěstování 
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vědy . Příjem ze zabaveného majetku dostal tzv. náboženský fond, použitý k přestavbě etatizované farní 
správy. 
1783: Postátnění soudnictví a jeho oddělení od správy. Vzniká klasická tříinstanční soustava. 1. instance 
- vrchnostenské soudy (pro poddané), magistráty (pro městské obyvatelstvo) a zemské soudy (pro 
šlechtu). 2. instance - apelační (odvolací) soudy v Praze a Brně . 3. instance - Nejvyšší soudní dvůr ve 
Vídni. 
1784: Čtyři pražská města (Staré Město, Nové Město , Malá Strana, Hradčany) byla spojena v jediný 
celek se společným magistrátem. 
1785 - 1789: Vznik přesného josefinského katastru. Evidoval veškerou plodnou půdu jak poddanskou, 
tak panskou. Byly zjišťovány údaje o bonitě a hrubém výnosu podle jednotlivých plodin. Soupis se stal 
podkladem pro revoluční reformu daní a poddanských povinností. 
1787: Vydáním Všeobecného trestního zákoníku kulminovaly josefinské reformní snahy v oblasti práva. 
Civilní i trestní právo tehdy nabylo moderních rysů. Byla stanovena rovnost občanů před zákonem. 
V podstatě byl zrušen trest smrti , zmizely drakonické tresty za čarodějnictví , bylo zrušeno mučení. 
1789: Vyhlášení berního a urbariálního patentu (10. 2. 1789) znamenajícího rovnoměrné zdanění 
poddaných a vrchnosti, fakticky i zrušení roboty. Hned po nástupu Leopolda II. však byly patenty zase 
zrušeny. 
1790: Zemřel císař Josef II. (20. 2. 1790) 

• MONILlOVÁ1 HNILOBA A ÚŽEH 
Na hnilobu má vliv velká vlhkost - teplota, ranní rosy. Hnilobu způsobují padlé 

jabloňové listy, zbytek shnilých jablek. 
Přezimuje ve dřevě na stromech, na zemi, na jaře se tvoří již při 5°C. Houba se 

vytváří v květenství. 
Ochrana: odřezat napadené větévky, zlikvidovat staré zaschlé plody, v počátku 

květenství postříkat Horisontem a za 14 dní opakovat. Staré listí spálit, nebo odvést 
k ČOV, kde bude spáleno. 

Postřiky Rovral, Horison, Sporgan, Vajkon. 
Horison u všech peckovin 4 týdny před sklizní. 
Může se stříkat po opadání listí 0,6 - 0,8 Kuprikol - Champion 

• DRAKIÁDA 

Skautský oddíl Sokolík Silůvky zve všechny malé, větší i největší v sobotu 
19. října 2002 na podzimní DRAKIÁDU. Vezměte si s sebou své létající draky, 
hvězdy, krabice a přijďte si zalétat, pobavit se a třeba si i trošku zasoutěžit 
(hodnotit se bude nejoriginálnější a nejlépe létající monstrum). Společný sraz 
všech účastníků je ve 13.00 hod. před klubovnou oddílu Sokolík. Odtud 
společně odejdeme na letiště, kde bude Drakiáda probíhat. 

V případě velmi nepříznivého počasí (sněhová vánice, zemětřesení) se 
uskuteční náhradní program v Sokolovně . 

vedení oddílu Sokolík 

1 Monílióza - choroba vyvolaná houbami z rodu Sclerotinia, které napadají květy, větvičky a plody 
ovocných dřevin . Vyvolávají hnědou a černou hnilobu jádrového a peckového ovoce. Na povrchu plodů 
se objevuji šedé nebo okrové kopečky výtrusů uspořádané do koncentrického tvaru nebo do větších 
skvrn. Napadené plody sesychají a zůstávají v koruně stromu. Na skladovaných jablkách monilióza 
vyvolává černou hnilobu . 
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• ZÁLESÁCKÁ STEZKA 
V sobotu 7. září 2002 se na hřišti Pod lípami konala Zálesácká stezka. Zde jsou její 

výsledky: 

Berušky a Vlčata 
1. Petr "Bobeš" Smetana 

2. Karel Vašulín 

3. Martin Fischer 

4. Petr "Štrůdl" Ptáček 
5. Martin "Béďa" Smetana 

6. Patrik Kavalec 

7. Ondřej "Agent" Sedlák 

8. David Juráň 

9. Vašek Hrdlička 

10. Martina Kadlecová 

11. Romana Ondrášková 

12. Filip Jakš 

13. Katka Záděrová 

14. Michal Kadlec 

15. Gábinka Juráňová 

16. Lucka Košnářová 

Amazonky a Havrani 
1. Marie "Kecalka" Škorpíková 

2. Michal "Clee-Shock" Němec 

3. Ondřej "Cukr" Hron 

• MALÁ KOPANÁ 

4:06 

5:21 

5:25 

5:39 

5:48 

6:28 

6:59 

7:00 

7:26 

8:10 
8:33 

8:45 

8:54 

10:00 

10:40 

13:18 

4:49 

5:03 

5:44 

PŘI DO·BRt HUDBĚ 
VE VU\STN1M DOMOVĚ. 

Opra,-dovt u m ě l e c ky pot i t ek poskytne Vtun jen 

not:č 1.:ollslruovaný 

GRl\MOFON 

"His Master"s Voice" 
se upu!lčnou oz.\'u čnou komorou. 

" IIf.dd~lle al ltat8.loIJV. 
" ' k u po l pr ·lrn ~ Dy o ebulu~ IIU lI: 

The GralT'.OPhone (o. «(tcttto$lov.) Ltd., spor. s r. o .. 

PRAHA lOl Na Peritj"ftě 11. 

vedení oddílu Sokolík 

1. kolo na hřišti v Pršticích bylo přeloženo na pondělí 28. 10. 2002 v 7.30 hod. 

Turnaj na hřišti v Bratčicích (2, kolo) 

Fe Silůvky - Fe Bratčice 
Branky: Záděra Kamil 

Beroun Karel 
Kouřil Lubomír 

Fe Silůvky - Fe Nová Ves 
Branky: Záděra Kamil 

Beroun Karel 
Kouřil Lubomír 
Sedláček Jiří 

15.9.2002 
5:0 
3 

4:0 

Fe Silůvky - Dream Team Budkovice 2:3 
Branky: Záděra Kamil 2 

Turnaj na hřišti v Tetčicích (3. kolo) 

Fe Silůvky - Bílý Balet Rosice 
Branky: Stehlík Milan 
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FC Silůvky - 1. MFC JAPEX Ivančice B 2:4 
Branky: Záděra Kamil 

Beroun Karel 
FC Silůvky - TJ Sokol Neslovice 8:1 
Branky: Záděra Kamil 2 

Stehlík Milan 2 
Hlavoň Jan 
Sedláček Jiří 
Kolbl Pavel 
Beroun Karel 

Vážení občané, 

Jiří Sedláček, Kamil Záděra 

již uplynuly 4 roky od posledních komunálních voleb do zastupitelstev měst a obcí 
a opět stojíte před rozhodnutím koho volit na další čtyři roky následujícího volebního 
období. Bylo by na místě provést hodnocení uplynulého volebního období a práci 
jednotlivých současných členů obecního zastupitelstva, protože je mnoho věcí , které se 
neprojednávají na veřejných zasedáních a občané o nich tudíž ani neví. Na toto 
hodnocení a informace má každý z občanů právo a může je po zastupitelích 
požadovat, ale těžko lze hodnotit, když nebyl žádný oficiální volební program a 
problémy se řešily nebo neřešily tak, jak vyvstaly a za pochodu. 

Poslední dva roky volebního období zastupitelstvo zachvátila plíživá krize, že 
nebylo schopno se na ničem dohodnout a pokud se to náhodou podařilo , tak se nic 
nedotáhlo do konce. Tato situace se vyhrotila při hlasování o uzavření smluv o 
pronájmu ČOV a trvá dodnes. Jako hlavní příčinu vidíme v neinformovanosti a 
v nedostatku zodpovědnosti a odvahy řešit některé nepříjemné situace. Zastupitelé 
nebyli informováni o mnohých důležitých skutečnostech , bylo rozhodováno bez jejich 
souhlasu. Mnoho úkolů, na kterých jsme se dohodli nebyly a nejsou dosud přes různé 

sliby splněny. 

Přesto se podařilo za toto volební období udělat plynofikaci celé obce, generální 
opravu veřejného osvětlení a rekonstrukci školní kuchyně . Ale mohlo toho být mnohem 
víc. Je ještě řada dalších, ne méně významných věcí , které je nutno udělat , např. 

vodovod , který už mohl být ve druhé etapě budování. 
Pokud budete volit své zastupitele, tak vybírejte z kandidátky jen ty nejlepší. 

Vybírejte ty, o kterých si myslíte, že jsou podle vás a svých morálních a odborných 
vlastností ti nejlepší. O kterých víte, že budou poctivě pracovat ve vedení obce a hájit 
její a ne svoje nebo nějaké jiné zájmy. Bylo by přínosem , aby kandidáti přednesli svůj 

volební program ještě před volbami. U nás je situace jednoduchá, je pouze jedna 
kandidátka a nikdo jiný nepostavil nic dalšího. 

Pokud někdo dostane důvěru od občanů , tak by si toho měl vážit, a ne arogantně 
prohlásit, že na lidi kašle, že si hájí jen své zájmy a na každém kroku hledat, jak získat 
nějaké výhody. Výmluvy typu já nemám čas , živím rodinu, nebo zaměstnavatel mě 
nepustí zde nejsou na místě. 

Současné zákony dávají daleko větší možnost a pravomoci , aby obce samy 
rozhodovaly o řadě věcí a je jen na vás občanech, aby jste řekli, co je pro vás to 
nejdůležitější a toto po svých zastupitelích požadovali. 

Ať chcete nebo ne, vaši zastupitelé budou přesně tflkoví jaké si zvolíte a budou 
dělat tak, jak je k tomu donutíte, nebo co jim dovolíte. Jen důslednou kontrolou 
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přijatých usnesení na obecních zasedáních a při neplnění tvrdou nekompromisní 
veřejnou kritikou je donutíte k poctivé práci a neschopné k odstoupení. 

V dnešní uspěchané době, kdy je hlavním motorem honba za ziskem, boj o přežití, 
udržení zaměstnání a zajištění své rodiny není jednoduché takové lidi sehnat. Moderně 
se tomu nyní říká budování demokracie ale není to nic jiného než zákon džungle, 
silnější a bezohlednější vyhrává. 

Někdo někdy řekl : 

"Je zajímavé sledovat jak morálně pokleslé přemnožené lidstvo, ženoucí se 
za stále větší spotřebou, využívající k tomu zcela bezohledný drancující tržní 
systém hospodářství, se blíží se zrychlením ke své sebedestrukci!" 

Tento citát neznámého autora si zcela určitě zaslouží trochu zamyšlení zda je a 
nebo není jeho obsah alespoň zčásti trochu pravdivý. . 

Málokdo je ochotný starat se o veřejné věci , po kterých mu nic není. Těch málo lidí, 
kteří jsou ochotni dobrovolně tuto práci vykonávat je třeba si vážit, ale většinou je to 
právě naopak. Bývají terčem nevybíravé kritiky, zesměšňování nebo závisti. Jediné 
čeho si mnoho občanů všimne je, že každé úterý svítí okna na OÚ dlouho do noci a 
pak se tito občané zmůžou na prohlášení: ,,Á, zasedá zastupitelstvo, co z nich zase 
chytrýho vypadne?". Ono to zastupitelstvo musí zasedat, protože nikdo jiný za ně 
myslet nebude, jak se objevilo v jednom vtipném májovém hesle před úřadem. Škoda, 
že autoři jsou neznámí, jsou podle obsahu hesla velmi inteligentní a je velká škoda, že 
nekandidují. Víc hlav, víc rozumu. Mnoho lidí se chová přesně podle pořekadla: "Košile 
je bližší než kabát. " 

Na každém kroku je vidět , že se stát svých povinností zbavuje, převádí je na 
polosoukromé a soukromé firmy řídící se pouze tržní ekonomikou a sám vybírá pouze 
daně . Pokud někdo sledoval v televizi noční interpelace z parlamentu tak mnohým se 
určitě chtělo zvracet. Proč se však chovat tady tak jak tam. Je chybou myslet si, že nic 
nemůžeme změnit. Stačí vědět co chceme a vzít za správný konec. Je lepší hledat 
způsob jak co udělat než zdůvodňovat proč to nebo ono nejde. I s malými prostředky 
se dá při troše dobré vůle hodně dokázat. 

Každý z nás si může a má právo budovat své životní prostředí, ale musí je chápat 
v širším smyslu a ne jen jako čistá voda a čistý vzduch. Zcela určitě sem patří a to 
v prvním případě rodinné zázemí, sousedské vztahy, vztahy v zaměstnání, ale také 
začlenění a život na naší vesnici. Mnoho lidí se na dědině vzájemně potkává, aniž se 
pozdraví, ale když se ti stejní potkají v Praze nebo např. náhodou na dovolené 
v zahraničí, pomalu si se slzami v očích padnou kolem krku. Proč to tak je? 

Je smutné, že vás zajímá tak málo veřejný život na naší obci kromě krátkého 
období před a po volbách. Na veřejná zasedání téměř nikdo během volebního období 
nechodí, jen hrstka převážně starších občanů, ale všichni kritizují. Zejména mladší 
generace by se měla zajímat, v jakém prostředí tady bude v budoucnu žít. Kde budou 
žít možná i jejich děti. V dnešní době , kdy se volně cestuje , může každý vidět , že všude 
je chléb o dvou kůrkách a není všechno v zahraničí tak skvělé jak se předkládá a u nás 
zase všechno tak špatné. Je pošetilé myslet si , že na nás venku všichni čekají 

s otevřenou náručí a zadarmo nám dají vše, co nám na očích uvidí. 
Je jen na nás, zda vykročíme správným směrem . Máme možnost řadu věcí změnit, 

zlepšit a zkvalitnit si život, který je beztak velmi krátký, proč si ho tedy komplikovat 
malichernostmi. Do nastávajících voleb si lze jen přát: mějme kvalitní kandidáty do 
našeho zastupitelstva a pak už jen šťastnou ruku při volbách . 
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Brankáři 

Obránci 

Útočníci 

Jan 
Hlavoň 

Luboš 
Záděra 

Petr 
Stehlík 

Kamil 
Záděra 

Jiří 

Sedláček 

Fe Silůvky 

Roman 
Záděra 

Pavel 
Kblbl 

Milan 
Stehlík 

Lubomír 
Kouřil 

Rudolf 
Bezchleba 

Tomáš 
Burian 

Martin 
Benda 

Karel 
Beroun 
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• POVODŇOVÁ SBíRKA 

Oznamujeme občanům, že při povodňové sbírce, která se uskutečnila v naší obci 
v měsíci srpnu bylo vybráno 58.000,- Kč. 

Peníze byly odeslány složenkami na účet obce Mlékojedy a občané, kteří na tuto 
sbírku přispěli jakoukoliv finanční částkou obdrží kontrolní ústřižek složenky o odeslání 
darované částky. Tyto ústřižky budou vydávány při placení stočného na OÚ. 

Katastr obce Mlékojedy má výměru 283 ha a v obci žije 153 obyvatel. Obec 
Mlékojedy se nachází na levém břehu řeky Labe jižně od Litoměřic a severně od 
Terezína (viz přiložená mapka). 

Materiální pomoc vybraná v naší obci byla předána okresní pobočce ČČK v Brně, 
Štefánikova 1 a byla okamžitě dopravena do postižených oblastí. 
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Rozhlednu na Hlíně 
zatím nahradila plošina 

Vysokozdvižná plošina u vloni položeného základnlho kamene přiblížila při sobotním turistickém 
srazu zájemcům vyhlídku z budoucí rozhledny. FOTO MIlOS SENKVR 

Miloš ~enkýr .......... ................................................... 
lllina • DeslLky lidi si v sobotu 
vyzkou!ely, jaký výhled budou 
mít z rozhledny Vladimíra Men
S(ka na Hllně u Ivančic. ZatJm 
jim k tomu musela stačit vyso· 
kozdviiná plošina, která je vy
nesla do ~ky dvacet metru nad 
povrchem. 
Členové Klubu teských turis

tu, který stál spolemě s radnice
mi v Hllně a v !vančicfch u zro
du myšlenky na stavbu rozhled
ny, zaUm netuM, jestli se podařl 
zaháj it stavbu jeStě letos. "ZatJm 
jsme vybrali 30 I tisíc korun, cot 
je necelá ttetina z předpokláda
ného nákladu jeden milion ko
run. Proto ještě potkáme - jesůi 
pujde vš< podle otekávánJ, vy
ro tou základy a kamenný pod
stavec na jaře ," uvedl předseda 
brněnské oblasti KčT Josef FII
ček. I tak by podle něj mohl. 
rozhledna stá t za rok, tedy při 
dalšlm chystaném turistickém 
srazu .• Pravděpodobně si však 
ještě rok potkáme," připouštf. 
Připomněl, že při víkendovém 

srazu na rozhlednu získali 7650 
korun . 

Ve sblrce na rozhlednu již při
spělo jedenáct radnic.z okoll, jed
notlivé pobočky turistického klu
bu a penlze posUajl různé spolky. 
Mezi dárci lze najlt dokonce 
i okolnl restaurace. Sumu vyššl 
než tisíc korun poslalo i třicet 

jednotlivcu. Například starosta 
Ivančic Roman Sládek dal ze své
ho deset tisíc korun. OJ Ted'za íná
me za symbolickou padesátiko
runu prodávat pohlednice s le
teckými snímky Hllny; výtěžek 
půjde také na rozhlednu," slíbil 

Razltko budou ci hlinské roz
hledny. 

starosta obce Jozef 'Sliacky, který 
také pattí k mecenášům stavby. 
Za novinku označil i razítko s ná
znakem podoby chystané stavby. 
, Organi7.átoři oslovili s žádostí 
O příspěvek i herce, kteřl spolu
pracova1i s Vladimirem Mcn!l
kem, jchož jméno včž ponese. 
S výjimkou Karla Gotta, který 
sdělil, že přispívá na jiné účely, 

vSak žádný na žádost o podporu 
ani neodpověděl. 

V I{líně je již základnl kámen 
budoucf rozh ledny, jehož sou
tástf je i tabulka, která byla na 
původnl hlinské věži" zbořené 
před druhou světovou válkou. 

ová rozhledna vyroste něko l ik 
des!tek metru od původn l stav
by; na jejím místě ut totiž stojí 
dům . Vysoká má být vice než 
dvacet metrů a její velká část bu
de ze dřeva. Z m ísta je vid ět na 
Pálavu, do Rakouska a dalších 
mfst; v minulých dnech turisté 
zjistili. ze na obzoru jsou za dob
rého počasí vidět i Hostýnské 
vrchy. Výhodou vete je fakt, ;.e 
má stát poblit budoucf křižova t 
ky několika cyklostezek. 

C'\J 
O 
O 
C'\J 

oi 
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Vážení spoluobčané , 
držíte v rukou letošní již 10. (celkově 44.) číslo Informačního listu pro obyvatele 

obce Silůvky . 
Vzhledem ke skutečnosti , že končí volební období současného obecního 

zastupitelstva a s ním končí i jedna uzavřená kapitola vydávání tohoto Informačního 
listu, dovolte mi malou rekapitulaci. 

Tento informační list vycházející v současnosti v nákladu 330 výtisků (začal 
vycházet v nákladu 270 výtisků , později 300 výtisků , ale byly nutné dotisky) jste 
dostávali bezplatně do všech domácností v naší obci každý měsíc od dubna 1999. 
Každá domácnost tímto způsobem obdržela 460 stran textu s rozličnými informacemi. 

Někdo z vás Informační list přečetl , někam založil a po čase se starými novinami 
vyhodil, někteří z vás ho třeba ani nečetli (ne proto, že by snad neuměli číst) a někteří 
si pečlivě schovávali po celou dobu jeho vycházení všechna vyšlá čísla. Stávalo se, že 
jste mě potom žádali o různá starší čísla Informačního listu , která vám bud' chyběla a 
nebo, která jste chtěli dát nebo poslat někomu dalšímu. To mě vždy velmi potěšilo , 

neboť jsem nad přípravou a sestavováním tohoto Informačního listu strávil mnoho času 
a dodávalo mně to přesvědčení v tom, že tato práce má smysl. Někteří jste napsali i 
pěkné dopisy kladně hodnotící tento Informační list. 

Informační list si za dobu svého vycházení již našel své stálé čtenáře i 
vokolních obcích a několik výtisků každého čísla pravidelně rozesílám bývalým 
občanům naší obce, kteří již v Silůvkách nežijí a mají stále zájem dovídat se o dění v 
obci. Balíček Informačních listů si našel své věrné čtenáře i v Kanadě . Výtisky 
Informačního listu dostává na vlastní žádost i Státní okresní archiv Brno-venkov se 
sídlem v Rajhradě a Moravská zemská knihovna v Brně . 

Obdobný Informační list, Zpravodaj, Občasník apod . mají na různé úrovni i 
některé okolní obce a městečka . Mnoho dalších o nějaký pravidelný Informační list 
zatím marně usiluje. Měli bychom si vážit toho, že zde již něco takového máme. Něco, 
co nás může i zviditelnit mezi ostatními a dále šířit dobré jméno naší obce. 

Pravidelné vydávání Informačního listu je asi nejvhodnější způsob , kterým lze 
informovat takřka všechny občany o veškerém dění v naší obci a jejím nejbližším okolí. 
Občasná veřejná zasedání zastupitelstva v sokolovně nebo orlovně s vaší minimální 
návštěvností to nemohou v žádném případě nahradit, neboť se zde probírají pouze ty 
nejpodstatnější záležitosti obce. 

V příštím volebním období do zastupitelstva naší obce již nekandiduji , a proto 
končím s vydáváním tohoto Informačního listu. Novému obecnímu zastupitelstvu 
předávám kompletní vydání všech Informačních listů a záleží jen na nich, jestli budou 
mít zájem ve vydávání Informačního listu nadále pokračovat. 

Děkuji vám, čtenářům za trpělivost při čtení Informačního listu a také děkuji 
všem , kteří mně jakkoliv pomohli při jeho vydávání - autorům článků, majitelům 
zajímavých fotografií, "roznašečkám", které ho dodávaly do vašich schránek i rýpalům , 
kteří mě nutili k udržení jeho jisté úrovně . Vy všichni jste mně pomáhali po celou dobu 
vytvářet tento Informační list. Těšme se nyní společně na další čísla . 

Vydává Oú Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 05/47225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz. htlp:l/siluvky.webpark.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 10. 2002. 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu 
adresujte na: radysek@hotmail.com 
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