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Duben 
• Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 
• Hodně-Ii v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje_ 
• V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 
• Jaký duben - takový říjen. 
• Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 
• Na mokrý duben - suchý červen . 
• Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 
• Je-Ii duben pěkný, bude květen ještě lepší. 
• Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 
• V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE 
KONANÉHO DNE 24.3.2004 

Zastupitelstvo obce: 

1. Odsouhlasilo vykoupení pozemku od manželů Matuškovýcti na 
příjezdovou cestu. 

2. Odsouhlasilo vykoupení pozemku okolo vrtu na Trávníkach. 
3. Odsouhlasilo vykoupení pozemku okolo vodojemu a příjezdovou cestu. 
4. Odsouhlasilo odprodej části obecního pozemku pod garáží na ul. 

Nádražní panu Miroslavu Kulovi za 50 Kč/m2 a náklady s tím spojené. 
5. Odsouhlasilo uzavření úvěrové smlouvy na dofinancování stavby 

vodovodu s Komerční bankou Brno - venkov dle sjednaných podmínek. 
6. Odsouhlasilo zrušení vyhlášky 1/2003 
7. Odsouhlasilo novou obecně závaznou vyhlášku obce Silůvky 1/2004 

"O podmínkách chovu zvířat na území obce Silůvky. . 
8. Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci od PČR v k.ú. obce 

Silůvky . 
9. Bylo seznámeno s výsledkem auditu za rok 2003. 
10. Odsouhlasilo obecní rozpočet na rok 2004 jako vyrovnaný ve výši 

13022900,- Kč. 

11 . Odsouhlasilo zápis z provedení inventarizace za rok 2003 . 

• POPLATKY 
Oznamujeme občanům, že ve středu 21. dubna 2004 od 13 do 19 hodin se 
budou na obecním úřadě vybírat následující poplatky: 

• SLOŽENKY NA DAŇ Z NEMOVITOSTI 

Na obecním úřadě v Si/ůvkách jsou k vyzvednutí složenky na daň 
z nemovitosti na rok 2004. Občané si je mohou vyzvednout v úředních 
hodinách na OÚ. Daň je splatná k 31. květnu 2004. 
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• JUBILANTI 

V měsíci březnu oslavili své životní jubileum následující občané : 

81 let Mojmír Hledík 
. 80 let Jiří Severa 
77 let Marie Rybníčková 
76 let Josef Černý 
75 let Anna Elsnerová 
73 let Miroslav Dvořák 
70 let Jiří Vačkař 

V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum následující občané : 

87 let Amalie Kališová 
87 let Jaroslav Weber 
83 let Jiřina Fraňková 

77 let Anna Dvořáková 
75 let Vlastimila Smejkalová 
73 let Božena Ptáčková 
71 let Jiří Svačina 
70 let Marie Zoufalá 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 
zdraví a dobrou životní pohodu. 

• KONTEJNERY 

Oznamujeme občanům, že kontejnery budou od dubna 2004 otevřeny 
každou sobotu od 9 do 11 hodin. 

• VODOVOD 

Stavba vodovodu postupuje rychlým tempem, první část už je 
odtlakovaná a začnou se brzy dělat odbočky k přípojkám. 

V minulém informačním listu jste obdrželi informace o provádění přípojek. 
Je potřeba, aby zájemci o přípojky co nejdříve přinesli, 
nejpozději do konce dubna na OÚ do Silůvek : 

1. 3x projekt přípojky 

2. vyplněnou a podepsanou žádost o stavební povolení přípojky vody se 
zplnomocněním 

3. doklad o zaplacení správního poplatku 

Urychlí se tím podstatně vyřízení stavebního povolení. 
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• SDĚLENíOIDS 
V některých médiích se objevila mylná informace, že k 1. březnu 

připravujeme změny jízdních řádů lOS JMK. Chtěli bychom Vás touto cestou 
ubezpečit o tom, že k tomuto datu nebudou žádné změny prováděny. Větší 
změna jízdních řádů proběhne 28.3.2004. K tomuto termínu rovněž 
připravujeme aktualizaci knižních jízdních řádů . Pokud si je některý z Vašich 
občanů již pořídil, může využít první opravný lístek. Bylo rozhodnuto, že první 
změněné jízdní řády budou cestujícím po předložení tohoto lístku vydány 
zdarma i když je na lístku uvedeno oprávnění k 70% slevě. 

Vzhledem k vysoké administrativní náročnosti odstoupila Česká pošta od 
smlouvy, v níž se zavazovala k prodeji jednorázových a předplatních jízdenek 
lOS JMK na poštách. Od 1. března budou pošty pokračovat pouze v prodeji 
předplatních jízdenek. Prodej jednorázových jízdenek může zajistit libovolný 
subjekt - např. prodejny potravin, denního tisku apod. Doporučujeme 

občanům, aby jednorázové jízdenky žádali na těchto místech .. 

• VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Ing. Jaromír Holec 

KORDISJMK 

Volby se konají v pátek 11.6.2004 od 14 do 22 hodin a v sobotu 
12.6.2004 od 8 do 14 hodin ve volební místnosti v základní škole v Silůvkách . 

Budou se volit poslanci do Evropského parlamentu. 

Občané se dostaví do volební místnosti s platným občanským průkazem 
nebo pasem a hlasovacími lístky. 

Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby ho navštívili 
členové okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou v místě 
trvalého bydliště. 

Občan, který nebude moci hlasovat v místě trvalého bydliště, si do 
27.5.2004 na obecním úřadě vyžádá voličský průkaz, se kterým může volit 
v kterémkoliv okrsku na území České republiky. 

• DÁVKY STÁTNí SOCIÁLNí PODPORY 

Městský úřad Šlapanice, odbor státní sociální podpory upozorňuje 
žadatele o dávky státní sociální podpory, že dle novely zákona Č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dochází 
s účinností od 1.4.2004 k organizační změně, kdy systém státní sociální 
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podpory přechází z obecních úřadu obcí s rozšířenou působností na úřady 
práce. 

Provádění státní sociální podpory v okrese Brno-venkov bude od výše 
uvedeného data zajišťovat Úřad práce Brno-venkov, přičemž dosavadní 
kontaktní místa státní sociální podpory zůstávají zachována a jejich umístění 
se nemění 

Adresy kontaktních míst pro poštovní styk od 1.4.2004 jsou následující: 

Úřad práce Brno-venkov 
Pracoviště SSP 
Koliště 17 
60149 Brno 

• PŘílOHA OBECNí KRONIKY 

Úřad práce Brno-venkov 
Pracovíště SSP 
Palackého nám. 5/11 
664 91 Ivančice 

Ing. Lenka Nedomová 
vedoucl odboru SSP MÚ Šlapanice 

Obecní úřad buduje jako přílohu obecní kroniky archiv fotografií, filmů a 
videozáznamů, které se týkají naší obce. Tyto materiály budou také použity do 
obecního zpravodaje a na internetové stránky obce. OÚ prosí občany o 
zapůjčení starých fotografií, listin, pohlednic, starých 8rnm filmů i zajímavých 
videozáznamů . Tyto materiály můžete přinést panu Janu Rybníčkovi, 
Nádražní 92. Fotografie budou naskenovány, filmy převedeny na video a bez 
poškození vráceny. Jako odměnu obdrží majitel těchto materiálů zdarma CD 
s fotografiemi nebo videokazetu (nebo DVD) s videozáznamem. 

• PODOMNí PRODEJCI 

V poslední době se po vesnici pohybovali různí prodejci. Tito prodejci 
zvoní a obtěžují občany a zpravidla nemají poctivé úmysly. Hrozí i odcizení 
věcí z domu, proto upozorňujeme občany aby nezvané prodejce ve vlasním 
zájmu nepouštěli do domu. 

Pokud někdo z občanů uvidí podobné prodejce, prosíme o okamžité 
nahlášení na OÚ - osobně nebo telefonem. Upozornění na tyto prodejce bude 
vyhlášeno místním rozhlasem. 
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• Z HISTORIE OBCE - ČLOVĚK A KŮŇ 

Foto: archiv obce 

Jestliže pes je znám od nejstarších dob jako pomocník člověka při lovu 
zvěře a střežení obydlí, byl to kůň, kterému pro své nenahraditelné služby 
člověku náleželo v úctě po Bohu hned první místo. 

Nejen v přepravě osob na svém hřbetě, v dobývání válečné slávy, ale 
hlavně proto, že pomohl rolníkovi svou silou pomocí pluhu dvakrát do roka 
obrátit celé popluží, celý katastr. Tím byl dán základ k získání úrody k obživě 
lidského společenství po všechny věky. 

Víme, že Přemysl oráč byl povolán na trůn z pole Královského ve 
Stadících od pluhu. Je skutečností, že sv. Václav jezdíval na koni ve svém 
rodišti na Stochově . 

Kdo by neznal příběh Horymíra jak unikl svým věznitelům z Vyšehradu 
když na svém věrném Šemíkovi zdolal hradby a uháněl k Neumětelům. 

Jmenujme Žižku, Jiřího z Poděbrad a celou řadu dalších hrdinů naší vlasti, 
kteří na svých koních na těch nejčestnějších místech vlasti sedí dosud. Svatý 
Václav i po 1100 letech. 

Bohužel, náš první prezident T.G.Masaryk byl posledním z nich. Jezdíval 
v Lánech, sousední vsi Stochova, rodiště sv. Václava. 

Díky našim spisovatelům známe Jana Cimburu, rolníka z Putimi, na jehož 
náhrobním kameni tam na hřbitově u kostela čteme nápis: 
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,,zemřelému v Pánu, Cimburovi Jánu 

postavili nyní, kříž ten jeho syni. 

Byl to sedlák silný, bohatý a pilný, 

rád měl v žití shoně lidí a pak koně" 

Lidé mají své náhrobní kameny, pomníky. I když jim nezajistí nesmrtelnost 
aspoň vyvolají vzpomínku těch živých. 

Co však koně . Jejich údě lem bylo hned od narození učit se návykům těch 
dospělých koní aby až vyrostou byly platnými pomocníky člověka, pána i 
ošetřovatele, jemuž svěřili do rukou svůj osud. 

Kdyby ty koně jen mohli o sobě vyprávět. Jaké měli ustájení, jak byli 
krmeni, ošetřováni a okováni, zda jim netlačily postroje, j estli netrpěli žízní. 

Jak byli nuceni do práce, za každého počasí, někdy i unav.ení a nemocní, 
pocítili krutost karabáče a nevlídného zacházení. Polaskání a poplácání bylo 
spíše vzácnější. 

Lidé i koně mají svou povahu jako všichni živí tvorové. Tou se projevují 
v prostoru a čase, který je jim dopřán během jejich života. 

Po smrti však jen zapomenutí a nevděk přichází. 

Náhrobní kameny prozradí aspoň jméno a věk zesnulého, avšak kůň, 
nepostradatelný pomocník zemědělce, je ceněn jen za života, pokud dobře 
slouží. 

Jen stěží bychom spočítali koně, kteří během staletí překročili práh u vrat 
rolníkova domu, ale víme, že před násilnou kolektivizací (genocidou venkova) 
jezdilo po našich silnicích a cestách daleko více koňských povozů, než 
motorových vozidel. 

A nejen to, ale všechny stroje a nářadí bylo vyráběno tak, aby koně mohli 
být do něj zapřaženi a posloužilo svému účelu . 

Pokusme se popsat tu tažnou sílu koně zemědělců na konci jejich 
soukromého hospodaření roku 1957. Jsme již poslední pamětníci a za několik 
roků již nebude nikoho kdo by o této přeměně venkova mohl podat své 
svědectví. 

Tato vzpomínka bude jen malým zadostiučiněnim těm, kteří společně 
s námi orali tu dlouhou brázdu přežiti lidských generací a dědictví našich otců . 

Nutno připomenout, že původní koně zemědělců odcizila všem rolníkům 
Rudá armáda při osvobození obce v dubnu 1945. Po jejich odchodu zůstali 
v obci jen 4 staří a nemocní koně . 

Úkolem rolníků hned po válce bylo proto sehnat kdekOli náhradní koně, 
neboť jaro toho roku přišlo brzy a bylo třeba obdělat pole . 

Některé koně dodala naše armáda, jiné UNRRA ze zahraničí, ale nejvíce 
koní si obstarali rolníci sami odkud to jen bylo možné. 
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Tak se počet koní během roku znovu doplnil a dupot jejich kopyt i drkotání 
ráfových vozů po štěrkových silnicích prokazoval, že ve vesnici opět pulsuje 
život. 

Nebyli již sice rychlí koně pro hasiče u Jakšů a Škorpfků č.22, ani selská 
jízda. Do pluhů, vozů a zemědělského nářadí byla tažná síla zajištěna. 

A koně opět sloužili. Dovézt 4 fůry obilí od Kounic znamenalo ujet 
žebřiňákem 40 km. Nebo zorat 2 míry pole pluhem bylo též tolik jako ujít pěšky 
ještě kus za Mikulov. Na počasí, dotírání obtížného hmyzu se nebralo zřetele. 

Dobří koně dávali rolníkovi záruku úspěšného hospodaření, ale též 
možnost si přivydělat i povoznictvím, zvláště u rolníků s menší výměrou půdy. 

Žádný rolník ani po 50 letech nezapomněl jména svých koní, jejich 
velikost, barvu srsti, stáří i vlastnosti. 

Ale dnes se již nepodařilo tyto údaje získat v rámci celé vesnice a proto 
údaje o každém rolníkovi budou jen velmi stručné. 

Kdo by neznal koně Matějě Vašulína spolehlivé a věrné, zvláště tu mladou 
hnědku kobylku, která ještě dlouho i v JZD sloužila svému ošetřovateli. 

Záděrovi č. 17 a Světlíkovi č.20 měli lehčí koně, naopak u Záděrů č .21 
polotěžké aby zvládli velké množství práce na jejich statku. U Škorpíků č.22 
měli valacha a kobylu, od které odchovávali hříbata . 

U Vaška Dobrovodského č.25 a Jendy č.35 měli drobnější houževnaté 
koníky, kteří lehce zvládli své úkoly. 

St. Zoufalý č.27 měl koně těžké, dobré tahouny. U Škorpíků č.28 a 
Dobrovodských č.33 měli středně těžké valachy, starší, spolehlivé. 

Zoufalý Václav č.31 měl pár hnědáků, krásných koní, na kterých si velmi 
zakládal. Jezdíval s nimi Laďa Mikulášek. 

U Záděrů č.29 měli bělouše Ivana, silného dobrého koně a hnědého 
valacha do páru. 

Zoufalý Eduard č.30, měl jen jednoho koně a také Šal plachtovi. 

U Slavíků č.38 měli 2 koně Rigu aRénu. 

Pár dobrých tažných koní byl u Jelínků č.44. S těmi se jezdilo k "Asendě", 
k odvodům s branci, buď do Rosic nebo do Ivančic . 

Vyskočil Josef měl pár koní - valacha a vranku. 

U Škorpíků 46 měli vraníka, Kníže se jmenoval a valacha frontového po 
Rudé armádě, jménem Bolšan . 

U Ptáčků a u Světlíků č.50 měli smíšené páry. Středně těžké valachy a 
těžké chladnokrevné klisny, zvláště Světlíkova Fuksa byla jedním z nejtěžších 
koní ve vsi. 

Jakšovi měli střední koně, kobylu Cílu a valacha. 

Pípal Tomáš č.52 měl jednoho krásného koně, se kterým jezdil v samotě. 

Škorpík Josef č.55 měl dva těžké valachy, dobré tahouny. Však měli plno 
práce a nejvíc polí u Mělčan a Kounic. 
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U Záděrů Č.59 měli pár středních koní, valachů. 

Prax Josef č.62 měl jednoho drobnějšího koně, kterého spřahal s krávou, a 
také Matěj Hodovský měl středního hnědáka, kterého spřahal, tomu ale kráva 
nestačila s krokem na daleká pole Hodovských u Kounic. 

Podpisem přihlášky do JZD vnáší soukromý zemědělec do společného 
hospodaření nejen půdu, ale též živý a mrtvý inventář, z něhož 
nejvýznamnější byli nepostradatelní koně. 

Vedení družstva postupně stavy koní snižovalo, Nejvíce hned v roce 1958, 
kdy na jatky do Brna bylo odvedeno 12 z původních 47 koní. 

Poslední družstevní tažní koně zůstali u R. Jelínka č.44 a 
J. Dobrovodského Č. 35. 

Současně s koňmi vyhynuli i přítulní chocholoušci přehrabávající celou 
zimu čerstvé kobyláky na silnicích. 

Stejně se snížil počet vlaštovek, které mívaly svá hnízda ve chlévech a 
maštalích a svým příletem oznamovaly hospodáři nejen příchod jara, ale také 
svým švitořením i každé nové ráno. 

Tento popis koní Silůvských rolníků by nebyl úplný aniž bych se zmínil o 
těch příjemnějších zážitcích rolníků s koňmi po dobu jejich soukromého 
hospodaření. 

V zimních měsících se jezdívalo se saneml na "Šlitáž". To se koně 
s parádními postroji opatřenými rolničkami zapřáhli do saní na jejichž dně byly 
nahřáté cihly aby nezáblo do noh a vyjelo se po silnici na objížďku, někdy na 
celé půldne. Za přáteli do sousedních obcí, za zábavou, nebo jen tak do 
přírody tiché, spící pod sněhovým příkrovem. Jen zimomřivé vrány a četné 
stopy zvěre prozrazovaly, že i v zimě zde pulzuje život. 

Přes léto se zase jezdívalo na trhy do měst buď lehkými vozy košiňáky 
nebo na bričkách. A nejen na trhy; ale také na poutě, hody nebo jenom do 
mlýna semlít žito na chléb a pšenici na vdolky a koláče. 

Jezdívalo se koňmi s obecním kočárem také pro pana doktora 
k nemocnému a ještě častěji pro důstojného pana faráře, který býval dříve na 
vesnici velmi častým hostem. 

Koně posloužili též při první a poslední službě člověku. 

Tou první byly křtiny novorozeněte ve farním kostele sv. Jiří v Tikovicích, a 
tou poslední převoz zesnulého z domu smutku na posvěcené pole hřbitova. 
Zvláště pokud se pochovávalo do vzdálených Tikovic. 

Tak bychom mohli vzpomínat a psát o našich koních, o jejich vlastnostech, 
osudech, nevyjímaje humomé historky na téma člověk a kůň . Ale snad někdy 
příště. 

Kronikář obce Silůvek 

Zdeněk Škorpík 
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Informační list obce Silůvky, č~ '2 '(53) - duben 2004 

• JÍZDNÍ RAD LINKY 510 PLATNÝ OD 28.3.2004 
DO 11.12.2004 

OI~ml2ia Modřice Ořechov OÚ Silůvk~ Pozn. : 

4:46 5:13 5:19 jede v ~ 

5:46 6:13 6:19 jede v ~ 

6:16 6:44 6:50 jede v 50, ne 

6:44 7:14 7:50 jede v ~ 

9:14 9:44 9:50 jedev ~ 

12:14 12:44 12:50 jede v ~ 

12:16 12:44 12:50 jede v 50, ne 

13:14 13:44 13:50 jede v ~, platí od 25.4. 

13:57 (Modřice smyčka) 14:14 14:20 jede v ~ 

14:44 15:14 15:20 jede v ~ 

15:44 16:14 16:20 jede v ~ 

16:44 17:14 17:20 jede v ~ 

18:14 18:44. 18:50 jede v ~ 

18:16 18:44 18:50 jede v 50, ne 

22:56 23:24 23:30 jede v ~ 

Silůvkll Ořechov OÚ OI~ml2ia Modřice Pozn. : 

5:52 5:57 6:27 jede v ~ 

6:37 6:42 7:27 

7:19 7:24 

7:20 7:27 7:57 jede v ~ 

7:22 7:27 7:57 jede v 50, ne 

10:22 10:27 10:57 jede v ~ 

13:22 13:27 13:57 jede každý den 

14:22 14:27 14:57 jede v ~ 

14:52 14:57 15:27 .. jedev~ 

15:52 15:57 16:27 jede v ~ 

17:22 17:27 17:57 jede v ~ 

19:22 19:27 19:57 jede každý den 

• přestup v Ořechově nebo Modřicích, jede pouze ve dnech školního vyučování 

. * jede pouze ve dnech školního vyučování 
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• STAVBA VODOVODU V 
OBRAZECH 

Informační Jist obce Silůvky, č. 2 (53) - duben 2004 

Foto: Jan Rybníček 
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Informační list obce Silůvky, Č. 2 (53) - duben 2004 

• RYBÁŘSKÉ LíSTKY 

Na základě zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů (zákon o rybářství) Č. 99/2004 
Sb. vydávají rybářské lístky obce s rozšířenou působností. Rybářské lístky 
budou od 1.4.2004 vydávány na pokladně Města Šlapanic, 
Masarykovo nám. 7, Šlapanice. Po přestěhování našeho úřadu na pracoviště 
do Brna, Opuštěná 2, (asi od 10.5.2004) budou rybářské lístky vydávány ve 
Šlapanicích i v Brně. 

Petr Štika 

Tajemník MěÚ Šlapanice 

• MALÁ KOPANÁ 

Rozlosování jarní části okresního přeboru Brno-venkov: 

1. kolo - 3.4.20049:00 - hřiště Nebovidy - soupeři: Nebovidy, Bratčice 

Výsledky: Silůvky - Nebovidy 4:1 

Silůvky - Bratčice 2:3 

2. kolo -17.4.20049:00 - hřiště Prštice - soupeři: Senorady, Rokytná 

3. kolo - 24.4.20049:00- hřiště Tetčice - soupeři : Tetčice, Rosice 

4. kolo - 8.5.2004 9:00 - hřiště Prštice - soupeři: Japex Ivančice, United 
Ivančice 

5. kolo - 15.5.2004 9:00 - hřiště Letkovice - soupeři: MSC Jablíčko, 
Jablíčko 96 

6. kolo - 29.5.2004 8:30 - hřiště Alexovice - soupeři: KD Alexovice, 
Arsenal Alexovice 

7. kolo - 5.6.2004 9:00 - hřiště Prštice - soupeři : Inter Čučice, Tajfun 
Čučice, Prštice 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel. : 547225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro pfíští čfslo do 20. 5. 2004. 
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