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OBCE SILŮVKY 
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vyd~v~ Obecn! úřad Silůvky, Prachaliéky 39, 664 46, lel.: 547225 127, e-mail: obec.siluvky@iol.cz 

Poslední domek s doškovou střechou v obci - Trávníky č. 9 1932 

FEBRUARIUS - tohoto měsíce holubí trus do zahrad , kde tráva růsti nechce, vynášej, slad 
dělej a pomalu pivo na ležení vař, k včelám pilně přihlížej. stromoví štěpuj, neb tohoto 
měsíce štěpovanému ne tak snadno červ uškodí. Když Slunce v outerý masopustní ráno 
vyjde, tedy ranní setí se podaří, a když v masopustě dobré povětří jest, hrách se dobře 
podaří. Unor ještě bývá studený, to vime, však že brzy přijde jaro, se těšime . Unor měsic 
zimou nám hrozí dosti, jez maso, mléko, zelí, co!' k libosti. Při levém palci pouštěj žilou 
hlavní, starčkový trank jest lékařstvi dávni, řeřicha z kardobenedyktu voda pomůž, jestli od 
zimnice přihoda. Unora toho měsice měj se, pouštěj, jez zajíce, slunce se k rybám přenáší , 
mokré časy nám přináší. 

Rady Evermoda Jifího Košetického z roku 1690 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 
OBCE SILŮVKY KONANÉHO DNE 18. 12.2002 

Obecní zastupitelstvo: 

1) Vzalo na vědomí složení slibu nového člena obecního zastupitelstva 
p. Dalibora Jelínka. 

2) Schválilo úpravu obecního rozpočtu na rok 2002. 

3) Schválilo provizorní rozpočet na rok 2003. 

4) Schválilo jednací řád obecního zastupitelstva. 

5) Schválilo změnu vyhlášky 3/02, poplatky za svoz komunálního odpadu na 
rok 2003 se zvyšují na Kč 390,- Kč/osobu a rok. 

6) Odsouhlasilo odměny zastupitelům obce ve výši 50 % možných částek 

7) Jmenovalo výbor finanční a kontrolní a komisi stavební. 

8) Odsouhlasilo dodatek 1/02 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Silůvky. 

9) Schválilo příkaz starosty k provedení inventarizace k 31. 12. 2002. 

10) Ukládá zpracovat místní vyhlášku o psech - p. Pavel Dobrovodský do 
příštího zasedání. 

• ZDŮVODNĚNí ZVÝŠENí POPLATKŮ ZA LIKVIDACI 
KOMUNÁLNíHO ODPADU 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo zvýšit poplatky za svoz komunálního 
odpadu na 390,- Kč za osobu a rok z následujících důvodů: 

Od počátku roku zvýšila cenu za svoz a likvidaci odpadu firma SITA, která 
tuto službu pro obec Silůvky zajišťuje . 

Stále více odpadu je občany obce ukládáno do kontejnerů za čističkou, tím 
je zvýšena potřeba jejich odvozu a to se pochopitelně projevuje na nákladech 
s tímto spojených. 

Celková suma vynaložených prostředků na likvidaci komunálního odpadu 
činí 508,- Kč na občana a rok. Při vybíraných poplatcích 390,- Kč je zřejmé, že 
zbylá část tj . 118,- Kč na občana a rok je hrazena z rozpočtu obce. 

Věříme, že nutnost tohoto kroku pochopíte a poplatek včas uhradíte. 
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POPLATKY 
Oznamujeme občanům. že ve středu 19. 3.2003 od 13.00 do 19.00 se 

budou na obecním úřadě vybírat následují poplatky: 

- poplatek za likvidaci odpadu (390,- Kč osoba/rok) 
- poplatek za psa (50,- Kč za prvního psa, 150,- Kč za každého 

dalšího psa za rok) 
- poplatek za napojení vodárny na obecní studnu (200,- Kč za rok) 

- poplatek za umístění reklamy (200,- Kč za rok) 

• KONCEPT ÚZEMNíHO PLÁNU 
Na obecním úřadě je k nahlédnutí koncept územního plánu, ke kterému 

mají možnost se vyjádřit a vznést připomínky všichni občané obce. 

• ZMĚNA MíSTA ZPROSTŘEDKOVÁNí ZAMĚSTNÁNí 
Oznamujeme, že s platností od 1. 3. 2003 se mění místo zprostředkování 

zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání z naší obce. V souladu s vymezením 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností , platným od 1.1.2003, budou 
uchazeči o zaměstnání převedení z detašovaného pracoviště Úřadu práce 
Brno-venkov v Ivančicích na pracoviště zprostředkování v sídle Úřadu práce 
Brno-venkov, Šujanovo náměstí 3. Brno (vchod z ulice Cyrilská). Úřední 
hodiny pro zprostředkování zaměstnání jsou v pondělí a ve středu od 8.00 
do 17.00 hodín, v úterý a pátek od 8.00 do 12.00 hodin. 

Přesun stávajících uchazečů o zaměstnání proběhne tak, že uchazeči 
vykonají nejbližší plánovanou návštěvu úřadu práce v Ivančicích, kde budou 
informováni o změně a objednáni na další kontakt do Brna. Noví žadatelé o 
zaměstnání podají žádost již v Brně. 

• JUBILANTI 
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum následující občané . 

Dobrovolná Anna 75 let 
Hledíková Olga 81 let 
Vašečka Ján 75 let 
Cesarová Lýdie 70 let 
Dobrovodský Jaroslav 77 let 
Jakš František 71 let 
Pipalová Žofie 80 let 
Urban Vladimír 78 let 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví 
a dobrou životní pohodu. 
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• REFORMA VEŘEJNÉ sPRÁVY 
Ke 31 . 12.2002 ukončily svoji činnost okresní úřady a jejich dosavadní 

kompetence přešly na jíné úřady. 

Územní příslušnost 'obce Sílůvky k vybraným správním úřadům 
od 1. ledna 2003 

Obec s rozšířenou působností: 
Pověřený obecní úřad: 
Stavební úřad : 
Matriční úřad : 

Finanční úřad : 

Katastrální úřad: 
Pozemkový úřad: 
Okresní soud: 
Celní úřad : 
Vojenská správa: 

• SPRÁVNí OBVOD OBCE 

Šlapanice 
Šlapanice 
Střelíce 

Ořechov 

Ivančice 
Rosice 
Brno - venkov 
Brno - venkov 
Brno I 
Brno - venkov 

S RozšíŘENOU PŮSOBNOSTí ŠLAPANICE 
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Adresář Městského úřadu Šlapanice 

Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 7, 66451 Šlapanice 
tel. : 544 228 007-10, fax: 544 228 096, e-mail: sekretariat@meuslapanice.cz 

Utvar Prováděné činnosti Umístění Platnost umístění 
Taiemník - vedoucí úřadu Masarykovo náměstí 7, 664 51 Šlapanice platné 
Kancelář tajemníka - personálni a mzdové činnosti Masarykovo náměstí 7, 664 51 Slapanice platné 

- informatika 
- sekretariát, podatelna 

Odbor dopravy - evidence technických průkazů Gorkého 10, Brno platné 
- vydáváni řidičských průkazů poštovní adresa: Koliště 17, 60146 Brno 
- průkazy odborné způsobilosti řidičů 
- přestupky v dopravě 

Odbor finančn í - účetn ictví Masarykovo náměstí 7, 664 51 Šlapanice platné 
- pokladna 
- poplatky, školné 

Odbor investíc a správy majetku - investice a správa majetku Masarykovo náměstí 6, 664 51 Slapanice od 3. 3. 2003 
- poplatky za svoz komunálniho odpadu poštovní adresa: Masarykovo náměstí 7, 664 51 Šlapanice 

Odbor regionálního rozvoje - územní plánován í Obilní trh 3, Brno od 3. 3. 2003 
- dotace poštovní adresa: Koliště 17, 60146 Brno 
- památková péče 

Odbor sociální - sociálně-právní ochrana Koliště 17, 601 46 Brno platné 
- dávky sociální péče Kontaktní místo pro Šlapanice: Masarykovo náměstí 7, 664 51 

Odbor státní sociální podpory - dávky státni sociál ni podpory Koliště 17, 601 46 Brno platné 
Kontaktni misto pro Ivančice : Palackého náměstí 11, 664 91 platné 
Kontaktni misto pro Rosice: Palackého náměstí 20, 665 01 platné 
Kontaktní místo pro Tišnov: Janáčkova 333, 666 01 platné 
Kontaktni misto pro Lidlochovice: Komenského 42, 667 01 platné 

Odbor školství - kontrolni a metodická činnost Obilni trh 3, Brno od 3. 3. 2003 
I poštovní adresa: Koliště 17, 601 46 Brno 

Odbor vnitřnich věci - evidence obyvatel, matrika Koliště 17, 601 46 Brno od 15. 3. 2003 
- občanské průkazy, cestovni doklady Kontaktn i misto pro Šlapanice: Masarykovo náměstí 7, 664 51 
- právn i činnosti , přestupky 

Odbor životniho prostředi - vodni, odpadové a lesní hospodářstvi Obilni trh 3, Brno od 3. 3. 2003 
- ochrana přirody a krajiny I poštovni adresa: Koliště 17, 601 46 Brno 

Obecni živnostenský úřad - vázané, řemeslné a volné živnosti Gorkého 10, Brno od 3. 3. 2003 
- koncesni listiny poštovni adresa: Koliště 17, 601 46 Brno 
- kontrolni činnost 

Stavebni úřad - ohlašování staveb a stavebnich úprav Masarykovo náměsti 7, 664 51 Slapanice platné 
- povolováni staveb a stavebnich úprav 
- státni stavebni dohled 

. .. 
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• ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNí SITUACI 
VE SLUŽEBNíM OBVODĚ 

V roce 2002 došlo v k.ú. obce Silůvky k 7 trestným činům. Z tohoto se po 
jednom případu jednalo o poškození fasády domu, podvodné jednání osoby, 
vloupání do rodinného domku, krádež slunečníku , vloupání do prodejny, 
krádež motorového vozidla a neoprávněné užívání motorového vozidla. 

V roce 2002 bylo Obvodním oddělen í policie Ivančice v k.ú. Silůvky šetřeno 
oznámení 4 přestupků . 

Přestupky vyplývající z dozoru nad silničním provozem byly řešeny 
průběžně v rámci prováděných dopravních kontrol. 

Na OOP Ivančice byly v průběhu roku 2002 hlášeny 2 dopravní nehody 
v k.ú. obce Silůvky. . 

• LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNí POMOCI IVANČiCE 
Od 1. 2. 2003 byla zkrácena ordinační doba LSPP Ivančice a to v pracovní 

dny na dobu od 15.30 do 22.00 hod. a ve dny pracovního volna a svátky na 
dobu od 7.00 do 19.00 hod. 

Nadále je nepřetržitě zajišťována služba rychlé lékařské pomoci (RLP) pro 
stavy ohrožující život na čísle 155 nebo 546451 155. . 

V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. v pracovní dny a od 19.00 hod. do 
7.00 hod. v mimopracovní dny bude na LSPP Ivančice pouze zdravotní sestra, 
která bude pacienta odesílat dle charakteru potíží na odborné ambulance. 

• Z HISTORIE OBCE - ZNAKY A PEČETĚ 
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Pečeť 
vrchnostenského 
úřadu (na zámku 

v Dolních 
Kounicích) z roku 

1Rfi1 

Každá obec při korespondenci s vrchností používala 
k pečetění zprávy svůj znak, který byl zároveň symbolem 
rodu či místa. Pečetí bývaly opatřeny též výsady, 
privilegia, zakládací listiny a jiné významné listiny zasílané 
na obce světskou nebo církevní vrchností. 

První zmínka a Sulejovicích pochází ze soupisu 
biskupského majetku od Jindřicha Zdíka z r. 1131 . První 
písemnou zprávou o naší obci opatřenou pečetí je zpráva, 
že Sulejovíce (Silůvky) náleží k majetku nově založené 
kolegiální kapitule sv. Petra a Pavla v Brně, datovaná 7. 
3. 1296. K této svatopetrské kapitule náležely Sulejovice 
mezi léty 1296 až 1387. 
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Veškerá korespondence z té doby mezi 
kapitulou a naší obcí byla pečetěna červeným 
voskem se znakem kapituly - dvěma klíči přes sebe 
položenými (svatopetrské klíče od brány nebeské). 

Roku 1387 vyměnila kapitula Sulejovice 
s klášterem kounickým za farní desátek 
v Poleradicích (Boleradice). V té době mezi roky 
1387 až 1528 se pečetily listíny z kláštera 
kounického "Rosa Coeli" pečetí se znakem pětilisté 
růže. 

Znak obce Si/ůvky 
z roku 1642 V dalších letech, mezi roky 1528 až 1622 byly 

listiny pečetěny nejprve v letech 1537 - 1566 
znakem Žabků z Limberka, dále znaky rodu 
Černohorských z Boskovic a od roku 1574 znakem 
rodu Thurmů. 

Od roku 1622 patří ves Sulovice (Silůvky) opět 
k panství kounickému, které náleží rodu 
Dietrichsteinů, jejichž znakem a pečetidlem jsou dva 
vinařské nože obrácené ostřím k okraji v modrém 
poli. Tohoto znaku používali Dietrichsteinové nejen 
k pečetění listin, ale také jako symbolu na 
hraničních kamenech ohraničujících jejich pole i 
lesy. Ty lze dosud spatřit na katastrálních hranicích 
obce Silůvky . 

Razítko z roku 1918 

Razítko z roku 1948 

Od roku 1642 má obec svůj vlastní znak. Poté 
co byla po husitských válkách již natolik obnovena, 
osídlena a konsolidována, že byla ustavena veřejná 
správa obce v čele s rychtářem, konšely a vlastní 
radnicí. 

Do svého znaku umístili nejvýznamnější 
symboly charakterizující obec. Ve znaku je uvedeno 
DIEDINA SILUVKI. Tedy žádná vesnice, nebo obec, 
ale dědina. To znamená, že vše co k místu náleží -
stavby, pole, lesy, louky je silůvecké a z generace 
na generaci se dědí. Dalším symbolem znaku je 
radlice. To znamená, že zdejší lid se již trvale 
usadil, odhodil zbraně, chopil se pluhu a obdělával 

zpustlá pole. Posledním symbolem znaku je vinařský nůž . Ten znamená, že 
se obnovily také vinice, které zde bývaly již v dobách panování císaře Karla IV. 

Znak byl jedním z nejstarších v našem okolí. Byl důkazem vlastní správy 
v obecních záležitostech a reprezentoval obec navenek. Významné obecní 
písemnosti byly od roku 1642 tímto znakem pomocí pečetního vosku 
pečetěny. 
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Razítko z roku 1976 
po sloučení 
MNVSi/ůvky 

s MNV Prštice 

Obec měla celou řadu privilegii a listin 
opatřených pečetěmi od své církevní a světské 
vrchnosti. Bohužel, 10. května 1854 při požáru 
domu č. 52, v němž měl svůj úřad tehdejší starosta 
obce Thomas Prochazka, shořely nejen tyto listiny, 
ale také stará obecní kronika se zápisy od roku 
1600. Poslední člen starého rodu Prochazků 
EleonQra byla pochována na novém hřbitově 
v Silůvkách roku 1914. Zasloužila se o postavení 
kaple sv. Jana u bývalé školy č. 57 . 

• Registra obce Siluvki" byla založena r. 1689. 
Tato kniha v kožené vazbě s kovovými panty 
s obecním znakem a zápisy psanými česky, ale 
kurentovým písmem, stvrzenými pečetí 
Oietrichsteinů , jako jeden z nejcennějších 

dokumentů obce byla spálena v domě č. 21 při úklidu před svatbou Jany 
Záděrové. Do domu č. 21 se kniha dostala za starostování France Franě, 
pololáníka tam bydlícího. 

"Horenská registra" založená vrchností r. 1666 
(tehdejší pozemková kniha) byla zničena r. 1948 při 
skartaci obecních listin na MNV Silůvky. Ke skartaci 
došlo i přesto, že kniha, též v kožené vazbě byla 
opatřena masivni pečetí o průměru 15cm se 
znakem Habsburků (dvouhlavou orlicí) asignací 
císaře Ferdinanda. Pouze tato pečeť byla před 
zničením zachráněna. 

Při přestavbě zvonice r. 1973 byl do základního 
kamene vytesán letopočet 1850 - 1973 a také 
obecní znak z r. 1642 s radlicí a vinařským nožem 
a symbol křesťanství kříž . 

Razítko z roku 1990 

Zvětšený obecní znak z r. 1642 je umístěn též v místní škole. 

Od vzniku republiky r. 1918 jsou znaky a pečeti nahrazeny razítky. Kulaté 
obecní razítko bylo až do roku 1948 opatřeno symboly radlicí a vinařským 
nožem a nápisem .Obec Silůvky". Od roku 1948 pak pěticípou hvězdou a 
nápisem "Místní národní výbor Silůvky". 

Od roku 1990 je na obecním kulatém razítku symbol státnosti dvouocasý 
lev s královskou korunou na hlavě a nápis "Obecní úřad v Silůvkách" . 
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• OBECNí PEČETĚ OKRESU IVANČiCKÉHO Z ROKU 1904 

Na následující dvoustranně naleznete pro porovnání přehled obecních 
pečetí tehdejšího okresu Ivančického, jak je vydal ve Vlastivědě moravské 
v roce 1904 Augustin KratochviL 

Obecní pečeti jsou zde rozděleny do následujících skupin: 

a) podle významu osady: 

b) zvíře: 

c) rostlinstvo: 

d) rozličné věci : 

Zakřany (1) - strom a keř 

Rosice (3) - rybu (štiku) 
Tetčice (6) - rybu a kvítko 
Lukovany (8) - dvouocasého lva 
Ornice (10) - jelena vybíhajícího z lesa 
Řeznovice (12) - ptáka na vinném trsu, strom, 
radlici a krojidlo 

Hlína (15) - hrozen a kosíř 
Oslavany (22) - hrozen a kosíř 
Ostrovačice (18) - vinný trs 
Letkovice (17) - hrozen a radlici 
Moravské Bránice (11) - hrozen a 2 kosíře 
Domašov (16) - 3 klasy 
Litostrov (21) - 3 stromy 

Německé Bránice (2) - radlici a 2 kosíře křížem 
položené 
Babice (4) - krojidlo a radlici 
Silůvky (7) - kosíř a radlici 
Trboušany (14) - kosíř a radlici 
Rudka (13) - radlici a krojidlo 
Nová Ves (9) - snop, hrábě, pluh a srp 
Příbram (8) - radlici 
Ivančice (7) - 3 korbele 

Svatého mají, ač podle patrona farního kostela měl by býti sv. Jan Křtitel, 
Popovice (5) - sv. Jana Nepomuckého. 

Nejstarší pečeť mají Ivančice (15. století), Hlína 1600 a Oslavany 1622. 
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Milan Řiháček 
HISTORIE ŠKOLSTVí A ŠKOL V DOLNíCH KOUNiCíCH 
Vydalo ředitelství Základní školy v Dolních Kounicích roku 2000, nákladem vlastním, při 
příležitosti 90. výročí od postavení české měšťanské školy v Dolnich Kounicích 

MilAN RIHACEK 

~RrnSKO~ASKOL 
V DOOOCH KOUNICICH 

.... .;.~_. 

-" . . " 
~. .." -,' .. : 

. .. ; . - "' . 

K 90. vYRoCl POSTAVENI 
CEsKt M.tS1:ANSKt SKOLY 

Na cca 180 stranách formátu 165x240 mm popisuje 
autor dějiny školství od klášterní školy, přes bratrskou, 
obecnou, měšťanku až po současnost. V knize je také 
zpracován pohled do historie židovské a německé školy i 
pokračovací a hospodářské, které v Dolních Kounicích 
krátce existovaly . 

Kniha dále obsahuje přehledy učitelů dol no kounické 
školy od 18. století, popisuje vývoj událostí, které 
předcházely postavení české měšťanské školy, činnost 

Matice školské. Kniha obsahuje medailonky významných 
učitelů, všech ředitelů a seznamy učitelských sborů až do 
roku 2000. 

Knihu doprovází 122 fotografií , v několika případech 

starších jak 100 let, portréty všech ředitelů, mnohých učitelů 
i žáků . Každý bývalý žák této školy v knize najde kus svého 
mládí, někteři i fotografii z té doby. 

Milan Řiháček, Efraim K. Sidon, Jaroslav Klenovský, Ruth Kopečková 
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Tato publikace popisuje na 210 stranách formátu 
170x240 mm život Židů a židovské obce, jenž provází po 
staletí Dolní Kounice. Odkrývá počátky dávného osídlování 
v podhradí kounického hradu přes období náročného 
hledání svého mista v ostatní společností a popisuje kulturu, 
samosprávu, náboženství a vzdělanost se svými 
osobnostmi, ale i život prostých lidí vykonávajících svoje 
řemeslo a obchod. Připomene nám dějin né zvraty včetně 
toho nejtragičtějšího ve čtyřicátých letech minulého století, 
který neblaze završil velkou epochu židovské komunity 
v Dolních Kounicích . 

První část knihy sepsal kronikář Milan Řiháček, svůj 
materiál dodala i poslední žijící členka místní židovské obce 
Ruth Kopečková . Zvláštní kapitola je věnována stavbám, po 
nichž čtenáře provází znalec židovské architektury Jaroslav 
Klenovský a svůj text poskytl i vrchní rabín Karol Sidon 

Tato kniha je vzpomínkou na jejich velkou roli, kterou 
sehráli v dobách pro ně nepříliš nakloněných a důstojným vzdáním holdu za účasti na 
rozvoji a vytváření historických a kulturních hodnot malého moravského města na řece 
Jihlavě . 

Obě knihy jsou prodávány na Kulturním a informačním centru 
MÚ Dolní Kounice u paní Miroslavy Rýdlové 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Bma 
tel.: 547225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 10. 3. 2003. 
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