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Augustus - kus jelení kůže mezi dvouni svátky Marie uřezaný, a z něho pás 
udělaný jest ženám vel ni užitečný, když poroditi nemohou. Příliš ovocův i jiné 
mlsání ten měsíc příštímu odkládá k ztrestání. Srpen brání lázně i krve 
pouštění, leč z veliké potřeby bez škody není. Nech lékařství, snu denního 
vína, perné krmě, Venuše jest protivná, protož užívej vodičky k svlažení, 
z bylin pálených pro jater čištění. Srpna měsíce používej jablek, vína, lázně 
nechej. Slunce jde k znamení panny, činí nám časy proměněny, pouštění a 
lázně máš nechati snažně, hlavy od horka střez, cet' se nařídí jez. 

Rady Evermoda Jiřího Košetického z roku 1690 
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• JUBILANTI 

V měsíci červenci oslavili své životní jubileum následující občané: 
83 let Rudolf Nešpůrek 
82 let Tomáš Kratochvíl 
75 let Anna Hledíková 
71 let Anna Zechmeisterová 
71 let Otakar Maděránek 

V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum následující občané: 
89 let Rudolf Jelínek 
84 let Květoslav Dvořák 
81 let Mojmír Dvořák 
78 let Blanka Šal plachtová 
77 let Věra Šindelková 
76 let Jarrrila Pikolová 
73 let Milan Schoř 
72 let Jan Škorpík 
71 let Jarrrila Černá 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 

zdraví a dobrou životní pohodu. 

• VÝSLEDKY REFERENDA O PŘISTOUPENí 
K EVROPSKÉ UNII 

ČR 

Oznamujeme vám výsledky referenda o přistoupení České republiky 
k Evropské unii v naší obci, které se konalo 13.- 14. června 2003. 

V seznamů oprávněných voličů bylo v obci Silůvky zapsáno 559 občanů . 
Hlasování se zúčastnilo 363 občanů, tj: 65% zapsaných občanů. Bylo 
odevzdáno 353 platných hlasů. 

Odpověď ano zaškrtlo 276 občanů, proti přistoupení bylo 77 občanů. Pro 
přistoupení České republiky k Evropské unii hlasovalo 76% zúčastněných 
občanů. 

• TINKTURA 
Návod na tinkturu, která je vhodná na k použití při štípnutí hmyzu, nebo při 

výskytu klíšťat. 
Nasbírat květ řebříčku, dát do malé skleničky - třeba od Alpy, zalít 

lihovinou a nechat 14 dní na slunci vyluhovat. 

2 

Po štípnutí hmyzem touto tinkturou potřít postižené místo - neoteče. 
Pokud najdete na těle klíště - natřít, otočit doleva - velice rychlý způsob. 
Vhodné i na potírání ekzémů. 

Boňvcj Dobrovodský 
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• OBECNĚ ZÁVAZNÁ 
"O PODMíNKÁCH CHOVU 
SILŮVKY" 

VYHLÁŠKA Č. 1/03 
ZVíŘAT NA ÚZEMí OBCE 

Zastupitelstvo obce Silůvky se podle § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění, usneslo vydat podle § 10, písm b) a 
d) shora citovaného zákona 

tuto 
obecně závaznou vyhlášku obce, (dále jen vyhláška), kterou se stanoví 

podmínky chovu a držení zvířat na katastrálním území obce Silůvky. 

Článek I 
Rozsah působnosti 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) je závazná pro všechny 
chovatele následujících druhů zvířat : . 

1. Hospodář ská zvíř ata napříkl ad koně, skot, ovce, kozy, prasata, sl epi ce, 
krůty, kachny, husy, králíci, holubi, včely 

2. Zvířata v zájmovém chovu napřiklad psi, kočky, morčata, křečci, myši, 
zpěvaví a obdobní ptáci, želvy, plazi a jiné drobné druhy cizokraj ných zvířat 

Článek II 
Výklad základních pojm ů 

Pro účely této vyhlášky se chovatelem rozumí každá právnická nebo fyzická 
osoba, která k jakémukoliv účelu, třeba jen přechodně chová zvíře nebo 
zvířata. 

Článek III 
Pocmínky chovu 

Zvířata lze chovat pouze za podmínek stanovených obecně závaznym 
právním předpisy a současně za podmínek, stanovených touto vyhláškou. 
Každý chovatel je povinen respektovat práva a právem chráněné zájmy jiných 
osob. 

Článek IV 
Povinnosti chovatelů 

1. Je zakázáno přinášet nebo piivádět zvířata a nechávat je bez dozoru na 
rekreační plochy, cvičiště, dětská hiiště a pískoviště, hřbitov jakož i další 
veřejná prostranství, která jsou opatřena upozorněním "Zákaz vodění zvířat". 
Tento zákaz neplatí pro služební psy pii výkonu služby a vodící psy osob 
nevidomých. 

2. Na veřejných prostranstvích (náves, silnice, místní komunikace, veřejná 
zeleň a další prostory každému přístupné bez omezení), je každý chovatel 
povinen vést psa na vodítku ajej opatiit náhubkem. 
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3. Ten kdo vede psa může ve vzdálenosti více než 200 m od nejbližšího 
místa osídlení umožnit psu volný pohyb, musí však zabránit, aby pes hledal 
nebo pronásledoval zvěř nebo sek ní plížil. 

4. Chovatel musí VŽdY dbát na to, aby jím chované zvíře neznečišťovalo 
veřejná prostranství. V případě, že k znečištění dojde, je chovatel povinen bez 
zbytečného odkladu zvířetem způsobenou nečistotu vhodným způsobem 
odstranit. 

Článek V 
Společná ustanovení 

1. Nález opuštěného zvířete oznámí nálezce na Obecním úřadu v 
Silůvkách. 

2. Zvířata volně pobíhající bez dozoru na veřejných prostranstvích budou 
odchycena a pn podezření z nákazy zvířete nebo jiného hromadného 
onemocnění zvířat budou předána k odbornému veterinárnímu vyšetření. Pn 
nemožnosti odchytu nebo pn ohrožení osob či majetku budou tato zvířata 
odborně zabezpečena jiným vhodným způsobem. O odchytu zvířete rozhodne 
Obecní úřad v Silůvkách a provede jej osoba s oprávněním k tomuto úkonu. 

3. Zvíře odchycené podle podmínek předchozího odstavce tohoto článku 
bude vydáno majiteli teprve po uhrazení nákladů, vynaložených obcí 
v souvislosti s provedeným odchytem a poskytnutím nezbytné péče. 

4. Výjirri<y z ustanovení této vyhlášky může v důvodných případech povolit 
Obecní úřad v Silůvkách. Udělením výjimky však nejsou dotčena ustanovení 
zvláštních předpisů. 

ČlánekVI 
Sankce 

1. Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i ukládání opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků provádí Obecní úřad v Silůvkách. 

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se posuzuje: 

a) v případě fyzické osoby podle zákona o přestupcích v platném znění 

b) právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající pn výkonu 
podnikatelské činnosti se posuzuje jako jiný správní delikt podle zákona o 
obcích v platném znění, nejedná-Ii se o delikt postižitelný podle zvláštních 
předpisů. 

Článek VII 
Účínnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni 
vyhlášení. Vyhlášením této vyhlášky se rozumí její vyvěšení na úřední desce 
Obecního úřadu v Silůvky. 
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• VÝTLAČNÝ ŘÁD VODOVODU 

V rrinulém čísle jsme vás informovali o důvodech a potřebě vyměnit 
výtlačný řád vodovodu. Tato výměna je již hotová a proběhla v týdnu 
od 9. do 15. června . Výměnu bezmála 500 m vodovodního potrubí provedla 
firma Jaroslav Kubeša CZO. Voda by bez problémů měla téct jak u školky, 
kam mnozí chodíte, tak na ulici Trávníky a Anenské. Tento nový výtlačný řád 
z plastové trubky lil 63 mm bude sloužit i pro vodovod plánovaný po celé obci. 

• ZÁKLADNí ŠKOLA 

Ředitelkou ZŠ v Silůvkách zůstává nadále i pro školní rok 2003/2004 
Mgr. Eva Pospíšilová. 

• Z HISTORIE OBCE- ŽNĚ 
Již v době Kristově znali národy chléb a jeho požívání je známo také u 

slovanských kmenů ve střední Evropě. 

Rozmanitost přírody dovedla lidi k poznání, že obilná zrna lze k výživě 
člověka použít. Bylo třeba ovšem obilné klasy sesbírat, vydrtit z nich zrno a 
oddělit od plev. 

V pozdější době se naučili lidé obilí též pěstovat, sklidit a vymlátit. Ale též 
rozdrtit mezi dvěma kameny tak, aby mouka dala základ k výrově bochníků 
chleba. Ten si v domácí peci upekla každá rodina. 

Zúrodňovaly se stále větší plochy k pěstování obilí. Žito a pšenice se 
vysévaly na podzim, ječmen a oves zjara. 

Obilí se mohlo dlouhodobě skladovat, takže piispělo k celoročnímu 
nasycení dosud často hladem trápených obyvatel vesnic. 

Pěstování obilí a jeho sklizni byla proto věnována stále větší pozornost. 
Bylo třeba naorat, zasít, chránit před zvěří a hlavně dobře sklidit. To byla 
záležitost celých rodin, celé vesnice. 

Nejdříve se obilí žalo srpem, odtud ,,žně" . To byla práce pro ženy, zatímco 
muži vázali snopy, stavěli je do mandelů po dvanácti snopech, nebo panáků 
po desíti snopech. Po skončení žatvy se obilí sváželo na mandelnících do 
stodol. Na fůru se naložilo 8 až 10 mandelů . 

Od roku 1850 se obilí začíná síct kosou. 1 kosa nahradila výkon za 6 
sekáčů srpem. Oralo se hákem, selo se ručně, žalo se srpem, mátilo se 
cepem - ponejvíce až v zimě. 

Za časů našich dědečků a babiček se říkávalo o žních ,,žatý - zlatý, 
sečený - zmrvený" a skutečně ženy - žnečky pii žních nejprve uchopily hrst 
uzrálého obilí do levé ruky a pravou rukou užnuly obilí srpem u země. Tuto 
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hrst pečlivě uložily na popravené povříslo (ručně dělané z žitné slámy). Za 
několika žnečkam vázal hospodář obilí do snopů roubelem. Ty byly dole jako 
zastiížené. Ze snopů se stavěly panáky. 9 snopů se postavilo klasy vzhůru a 
desátým se panák pokryl tak, že za případného deště voda stékala po 
stéblech a klasech na zem a pňkryté snopy zůstaly suché. 

Když bylo všechno obilí požnuto, sváželo se na mandelnících do stodoly. 
Na sklízených polích bylo dovoleno dětem z chudých rodin sbírat klásky, nebo 
pást husy. Ani zmo nepňšlo tehdy nazmar. 

Poté hospodář pole zpodmítal (zoral) a popravil na další úrodu. V té době 
se pole obdělávala trojhonným způsobem - ozim, jař a úhor. 

Žni se účastníla celá vesnice. Od školních dětí až po staroušky. Kvůli žním 
bývali dříve prázdniny od 15. července do 15. září. Po skončení žní se slavily 
dožínky. Z posledních sklizených klasů uvila čeládka věnec a předala jej 
hospodáo. Hospodář poděkoval všem, kteří se na žních svou prací podíleli a 
pozval je k prostřenému stolu, kde vůně buchet a hojnost pití pozvedla 
všechny k dobré náladě. 

Po první světové válce, kdy již vymírali poslední pamětníci roboty a 
tradičního způsobu sklizně obilí, mění se í podmínky za jakých byl dobýván 
denní chléb vezdejší. I když kosy a hrabíce nesly nadále hlavní tíhu žní, 
začínají se uplatňovat nové stroje. žací lišty po pokosech a mátičky poháněné 
ručně, později žentourem místo cepů po výmatu. 

Když se po roce 1880 přestalo úhoot, znamenalo to rozšíření osevních 
ploch obilovin. Kromě žita se osévala na podzim také pšenice, zvětšovaly se 
také plochy ječmene . Pole jsou lépe obdělána, oře se železným pluhy, jsou 
secí stroje. Výnosy jsou stále vyšší, je třeba obilí dobře sklidit. Větším rolníkům 
pomáhají sekáči ze žďárska (kde jsou žně o 3 týdny později) a také pobývá 
žacích strojů -Iopatáků, které obilí sečou a hrsťují. Hrsti se potom svážou do 
snopů, ze kterých jsou potom na polích celé řady mandelů. Žací stroj se tahá 
párem koní a pokosí tolik co 6 sekáčů kosou nebo 36 žneček srpem za celý 
den. 

žně, pokud počasí přálo, trvaly celý měsíc, po nepřízni počasí ještě déle. 
Lito dozrálo nejdříve, potom ječmen, pšenice a oves. Nakonec se všechno 
pokosené obilí sváželo do stodol. 

Všichni si oddechli když bylo obilí pod střechou, ale než zavoněl na stole 
čerstvý chléb bylo třeba obilí vymátit a semlít na mouku. 

Pokud se mátilo jen cepy, vymátili po žních jen část obilí na potřebu a 
ostatní se mátilo až v zimě. Mlácení probíhalo tak, že 12 snopů se 
rozprostřelo na matě kláskama k sobě. Z obou stran matu byly oplotně. To 
aby zmí nelétalo mmo mátevnu. Mezi rozprostřeným snopy a oplotní byla asi 
1 m široká ulička. Tam stáli matcí. Na každé straně 1 až 4. Mlátilo se cepy do 
obilí do taktu. Zkušený matec udával rytmus a matci přešli mácením 
rozložené snopy přes celý mat. Po krátké přestávce přešli mat na opačnou 
stranu. Poté rozložené snopy otočili a matci znovu mátili obilí přes celý mat a 
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zase zpět. Poté se sádka vyměnila. Snopy vymáceného obili se opět svázaly, 
vymácené zmo se shrnulo na hromadu a pnpravila se další ,.sádka". Tak se to 
střídalo celý den. 

Potom se čekalo na příznivý vítr aby se oddělilo zmo od plev. Hrubá 
příměs "oukrábky" se odstranila hustým hráběni a plevy tak, že se dřevěnou 
lopatou vyhazovalo zrno do výše a vítr z něj plevy oddělil. To se opakovalo až 
bylo zrno čisté. Potom se nádobou zvanou "moravská nebo vídeňská míra" 
měřilo a odneslo buď do truhly na obili nebo na sýpku. Takto se vymátilo 
všechno obilí. Byla to práce těžká, zvláště v zimě nepříjemná. 

V nevymáceném obilí ve stodole řádily také myši, které napáchaly mnohdy 
velké škody. 

Někteří rolníci mívali na matě cep, a pokud potřebovali zrní pro slepice, 
oves pro koně, nebo slámu na podestlání, tak si museli několik snopů vymátit. 
Každé získané zmo bylo skutečně zasloužené a zemědělci si ho vážili. 

Mlácení cepy se udrželo v obci v některých domech až do konce 2. 
světové války (u Hledíků č. 93). 

Po roce 1870 začínají první mátičky na lidský pohon. Točili 4 muži, zrno se 
jen vymátilo, sláma a plevy vše padalo dohromady - sláma rozmrvená 

V letech 1880 -1926 byla éra žentourů, mátičky byly dokonalejší, mátily a 
oddělily zrno od slámy a oukrabků. Byly poháněny žentourem - ten stál za 
matem. Do něho zapřažení koně jej obcházeli a pomocí soukolí byla 
přenášena byla přenášena točivá síla přes řemenice na mlátičku. Zatímco 
cepy se mohlo mátit na matě i za deště, žentourem jen za sucha. 

Poté se muselo vymlácené zrno oddělit od pleva úkrabků. Nejdříve se 
nečisté zrno vyhazovalo dřevěnou lopatou do výše a vítr obili čistil. Od r. 1870 
jsou na čištění obilí již ručně poháněné mýnky. Fukary čistily jen větrem, 
modernější mýnky i síty. 

Jen nesmírná trpělivost, pracovitost a snaha přežít umožňovaly tehdejším 
zemědělcům sklízet a mátit obilí tímto způsobem. 

loni však uvítali pokrok v podobě nových žacích strojů a mátiček na 
elektrický pohon, u kterých již padalo čisté zrno do pytlů. 

Žací stroje -Iopaťáky, tažené párem koní již dokázaly obilí pokosit a uložit 
do hrstí. Ty se pak jen svázaly do snopů a postavily do mandelů. To bývaly na 
pol ích řady mandel ů. 

Ještě lepší to bylo s rrlácením. Obilí se sváželo na mandelnících přímo 
k rrlátičce. Po vyrrlácení se zrno uložilo na sýpku, sláma do stodol a oukrabky 
do párníku. Moderní mátičky byly buď zubové nebo lištové na horní nebo 
spodní mat, malé o šířce bubnu 16 palců až po největší o šín bubnu až 60 
palců s výkonem od 10q až do 100q vymláceného obilí za 8 hodin. Dvoj až 
trojčističky s třídícím válcem, klasnovačem, trierem, výfukem plev a 
podavačem pytlů na rameno. 
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Nejlepší mátičky vyráběla firmy Wichterle a Kovařík v Prostějově. 
Z dalších: Hofer schranz, Ježek, Galusové, Smrčkové apod. Posledním typem 
vyráběným v Prostějově byla celokovová mátička MA. 90. Éra mátiček trvala 
celých 100 roků. Byly to nenahraditelné pomocnice zemědělců až do doby 
násilné kolektivizace a ještě v začátcích JZD. 

Co zůstalo z té doby usilovné práce nesčetných obyvatel vesnice do 
dnešních dnů? Jen málokdo si ponechal na památku starý žací srp, kosu 
hrabici, vázací roubel, mátící cep. Po žentourech, mandelnících, dřevěných 
lopatách, mýncích jakoby zem slehla. Nejsou již mátičky, ba ani stodoly a 
sýpky. Jen opuštěná místa, kde se sváděl každým rokem boj o zmo, o hojnost 
stolu a chléb náš vezdejší. 

Během hospodaření JZD převzali úlohu sklizně obilí kombajny - sklízecí 
mátičky ZM 330, SK 4, KOLOS, E 512, FORISCHRIT 516 a John Deer. 

Žně jsou dnes záležitostí několika lidí. Kombajny sklidí zmo, které se auty 
odváží na posklizňové linky, nebo do obilních sil. 

Sláma zůstane na poli. Buď se slisuje do balíků různých velikostí nebo se 
rozdrtí a zaoře. Svážela se též do stohů sběracím vozy. 

Družstevníkům se rozvážely naturálie (obilí a balíky slámy) jako součást 
odměny za práci. Poslední mandele na záhumenkách kolem vesnice byly o 
žních v roce 1985. Též poslední mácení na mátičce zahrádkářů u kravína. 

Většina obyvatel obce dnes o žních ani neví. Jak by také věděla, jestliže 
se před 100 lety zúčastnilo žňových prací nejméně 500 obyvatel vesnice, 
potom se také všichni účastnili dožínkové slavnosti, kdy ženci předávali 

hospodáři věnce uvité z posledních klasů obilí, které byly o žních požaty. 

Slavnosti dožínek se pořádaly ještě po založení JZD na vesnici. Tam 
předávaly členy JZD z rostlinné výroby dožínkový věnec agronomovi JZD. 

Pořádaly se také okresní dožínky, kde se kromě kulturního programu 
hodnotilo plnění dodávek státu a byli vyhodnocováni nejlepší pracovníci ve 
žnich. Celostátní dožínky pak byly slaveny střídavě vždy v některém 
z krajských měst. 

Naše generace je bohužel pamětníkem zániku této krásné lidové tradice 
oslavující úspěšné završení úsilí o hojnost rolníkova stolu. 

Kronikář obce Silůvek Zdeněk Škorpík 

• ROZBORY VODY VE STUDNíCH 

Zdravotní ústav Brno oznamuje občanům termín odběru vzorku pro zjištění 
kvality vody. 

Odběry vzorků se uskuteční v úterý dne 26. srpna 2003 od 8:00 do 12:00. 
Cena za rozbor je 652,- Kč a bude se platit při odběru vody. 
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• MALÁ KOPANÁ 

Družstvo v jarní části soutěže navázalo na dobré podzimní výkony (v jarní 
části jme zůstali jediným neporaženým družstvem). Bohužel ani tyto výsledky 
nestačily na Bílý Balet Rosice, který nás porazil ve finiši pouze o skóre. 
I pfesto panuje spokojenost s druhým postupovým místem a doufáme, že se 
v okresním pfeboru nějaký ten rok udržíme. Družstvo udrželo sérii 21 zápasů 
bez porážky, tato série pokračuje a doufám, že vydrží co nejdéle. 

Chtěl bych poděkovat hráčům za dobré výkony a reprezentaci obce a 
hlavně poděkovat OÚ Silůvky za finanční podporu. 

Výsledky zápasůjarri části: 

Budkovice 29.3. 

Silůvky -Budkovice 2:1 

Silůvky - Nová Ves 8:3 

Silůvky - Bratčice 2: 1 

Rosice 13.4. 

Střelci : Záděra K., Beroun K. 

Střelci: Záděra K. 3x, Záděra L. 2x, 
Beroun K. 2x ,Hlavbň J. 

Střelci: Záděra L., Sedláček J. 

Silůvky - Neslovice 5:0 Střelci: Záděra K. 2x, K čil bl P. 2x, Fuks Z. 

Silůvky - Japex 2:2 Střelci: Záděra K. 2x 

Silůvky - Rosice 2:2 Střelci: Kčilbl P. 2x 

Ivančice 26.4. 

Silůvky - Triprox 0:0 

Silůvky -Šlapanice 3:0 Střelci: Záděra K., Sedláček J., Kčilbl P. 

Silůvky - Modřice 2:0 Střelci : Záděra K. 2x 

Ivančice 10.5. 

Silůvky - Veselka 4:2 Střelci: Záděra K. 3x, Sedláček J. 

Silůvky - Hrubšice 2:0 Střelci: Záděra L. 2x 

Nebovidy 25.4. 

Silůvky - Onice 3:0 Střelci: Záděra K., Záděra L., K čil bl P. 

Silůvky - Nebovidy 1:0 Střelci: Záděra K. 

Silůvky - Padochov 2: 1 Střelci: Záděra K. 2x 

9 



Informatnllist obce Silůvky, t. 5 (49) - srpen 2003 

Prštice 7.6. 

Silůvky - Rebešovice 7: 1 Střelci: Záděra K. 2x, Kčilbl P. 2x, Záděra L., 
Beroun K., Sedláček J. 

Silůvky - Sparta 4:0 Střelci: Záděra K. 2x, Beroun K., Sedláček J. 

Silůvky - Prštice 2:1 Střelci: Záděra L., Sedláček J. 

Silůvky - Židlochovice 3:0 Střelci: Záděra K. 2x, Beroun K. 

KONEČNÁ TABULKA 1. TŘíDY BRNO-VENKOV 

1. Bílý Balet Rosice 36 26=--~6_......."4"""""",,,",1-75~5~:5,",,5,...,.., __ 8=--;4 
~l$J.L4Y.!sy. ''i::~~: ~IL"';"~7~~~ ~.~ I? ; 1j~:45 84 
3. FC Bratčice 36 21 8 7 80:58 71 
4. FC Prštice 36 21 7 8 92:60 70 
5. Laves Nebovidy 36 23 1 12 93:56 70 
6. TJ Trafo Padochov 36 20 4 12 106:63 64 
7. FC Blajkec Modnce 36 20 4 12 108:57 64 
8. Japex Ivančice B 36 20 3 13 111 :76 63 
9. SKVeselka 35 18 5 12 80:65 56 
10. FC Omce 36 15 7 14 75:70 52 
11. FCBoborHrubšice 36 15 4 17 72:88 49 
12. Tango Židlochovice 35 16 3 16 98:83 48 
13. Budkovice 36 15 2 19 96:77 47 
14. Tondach Šlapanice 36 11 5 20 76:92 38 
15. TJ Sokol Rebešovice 36 11 4 21 53:87 37 
16. FK Triprox Ivančice 36 9 7 20 39:71 34 
17. AC Sparta Ivančice 36 6 6 24 48:120 24 
18. FC Nová Ves 36 5 3 28 42:148 18 
19. TJ Sokol Neslovice 36 O 2 34 15:182 2 

Soutěž střelců vyhrál Kaml Záděra s 51 vstřeleným brankami. 

Jití Sedláček 

• ŽEN SKÝ FOTBAL 

V naší obci je malá kopaná docela oblíbeným sportem s dobrým výsledky, ale 
mal á kopaná v podání žen, tak to tu ještě nebylo! P roto se zrodi I nápad turnaj e 
vdané vs. svobodné. Slovo dalo slovo, pár lidí se do toho pořádně obulo a 
začaly přípravy. Ve většině případů jsme se setkali s velkým nadšením a 
většina oslovených žen okamžitě souhlasila. Pilně se začalo trénovat, 
taktizovat a organizovat. 

Dne 28. června 2003 v 16 hodin se na hřišti Pod lípami oba týmy utkaly v nervy 
drásajicim zápase. Tým FC BABY nastoupil v čele s trenérem Lubošem Záděrou a 
kapitánkou Aničkou Nešpůrkovou . 
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Originálním způsobem byl na hřiště dopraven tým FC ŽABY, které trénoval Pavel 
Souchop. Kapitánkou týmu byla Elena Kocábová. 

Po vzorovém nástupu zahájil utkání rozhodčí Petr Šenkýř. I když oba týmy pOjaly 
tuto výzvu jako velkou legraci, přesto se v průběhu zápasu bojovalo nejméně jako 
v mezistátním utkání. Zdravotníci (rodina Šedrlova) naštěstí zasahovali jen v pár 
lehkých případech. 

2 x 35 minut zápasu nakonec skončilo ve prospěch svobodných výsledkem 3 : 1. 
Myslím si, že odhadem 150 diváků, kteří perfektně povzbuzovali a skvěle fandilí , 

si piíšlo na své a ve spojení s občerstvením strávili příjemné sobotní odpoledne. 
Velký dík patří rozhodčímu, který piímhouřil několikrát obě oči, samozřejmě 

trenérům, bez kterých by některé z nás dodnes nevěděly, kam se postaví útočník 
nebo obránce. 

Děkuji všem, kteří pomohli s občerstvením a přípravami. Ale hlavně chci 
poděkovat všem hráčkám, které se nebály a šly do toho s námi. Po zápase jsme 
zapili výsledek šampusem a trenéři byli odměnění tím, že dostali hobla. 

Doufám, že jsme se všichni dobře pobavili a velice se těšime na odvetu, kterou 
jsme si slibili na sobotu 6. září 2003. 

FC BABY 
Trenér: Luboš Záděra 
Kapitán: Anička Nešpůrková 
Brankář: Ivana Souchopová 
Hráčky: Alena Capyková 

Bronislava Fráňová 
Andrea Kačirková 
Edita KOIblová 
Lenka Ondrášková 
Hana P raxová 
Gabriela Slaná 
Renata Záděrová 
Martina Zámečníková 

5patu zdar a ženském u fotbalu zvlášt'I 

FC ŽABY 
Trenér: Pavel Souchop 
Kapítán: Elena Kocábová 
Hráčky: Kateřina Capyková 

Ivana HoIánková 
Lenka Kouřilová 
Lucie Nešpůrková 
Lenka Matušková 
Kateřina Neuová 
Hana Ptáčková 
Šárka Rosendorfová 
lva Škorpíková 
Kateřina Vašulínová 

Ivana Souchopová 

11 



Informační list obce Silůvky, Č. 5 (49) - srpen 2003 

• CHARITA 
Termíny sběrů pro Charitu: 
22. a 23. sr pna 2003 
26. a 27. září 2003 
24. a 25. října 2003 
21. a 22. listopadu 2003 
12. a 13. JYosince 2003 

Pátek 12 -17 hodin, sobota 9 -12 hodin na hlavním nádraží v Brně na 
6. Nástupišti u závodní kuchyně 

Seznam věcí, které můžete J:Ťinést do sbírky organizované 
Charitou Brno: 

- oděvy, prádlo pro kojence, děti i dospělé (nemusí být tříděné) 
- obuv - jen novou!!! 
- ložní prádlo, přikrývky, deky, spací pytle, stany . 
- domácí potřeby: vybavení domácnosti: nádobí, příbory, utěrky .. . 
- hygienické a toaletní potřeby: mýdla, kartáče, šampóny, žínky, zubní pasty a 

kartáčky, holící strojky a mýdla, hřebeny, ručníky, 
toaletní papír ... 

- prací prostředky 
- zdravotnické prostředky : obvazový materiál, dezinfekční prostředky, 

vitamínové připravky, ne léky!!! 
- potřeby pro zájmovou činnost: jehly, háčky, pletací dráty, nitě, bavlnky, zbytky 

příze, vlny, látky .. . 
- školní potřeby: tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky, čtvrtky, 

papíry, tašky, omalovánky, penály, pravítka, kružítka ... 
- hračky, hry, hudební nástroje, sportovní potřeby (nerozbité, funkční) 
- optické brýle (i poškozené), optická skla, lupy 
- pohlednice, poštovní známky (i použité) 

knihy: naučné i beletrie, učebnice, slovníky, v češtině i cizich jazycích 
- trvanlivé potraviny: cukr, mouka, luštěniny, rýže, těstoviny, čaj, káva, kakao, 

sušené mléko .. . 

Prosíme, abyste darované věci J:Ťinesli v určeném čase zabalené do pytlů, 
krabic nebo tašek. 

Bližší ínformace: pí. Halámková 543 249 684, pi Keprtová 543 214 816 

Vydává OÚ Silůvky- zdarma pro občany obce. 
Obecní úfad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 66446 Prštice u Bma 
tel.: 547225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky ptíspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 5. 9. 2003. 
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