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Kaple sv. Trojice z 
roku 1586 vedle hřbitova 
na křižovatce původních 
cest (do . Mělčan, Prštic, 
Rajhradu, Tikovic, na 
Hlínu a do Moravských 
Bránic) je v současnosti 
nejstarší a nejpamátnější 
církevní stavba v obci 
Silůvky . V době, kdy ještě 
nebyl v obci hřbitov a 
zemřelí se pohřbívali na 
hřbitov v Tikovicích, do
provázela celá obec 
zemřelého až k této kapli, 
kde se konalo poslední 
rozloučení a dále pokra
čovali již jen nejbližší 
příbuzní. 

Otisky razítek platné na území naší obce - 3 

Obecní úřad v Silůvkách, hejtmanství 
Brněnské. 

Otisk razítka Obecního úřadu 
v Silůvkách platný na přelomu 
19. a 20. století až do roku 1918. 
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• JUBILANTI 
V měsíci lednu oslavili své životní jubileum následující občané : 

92 let Jaromír Hron 

91 let Jan Kubík 

86 let Drahomíra Dvořáková 

83 let Ludmila $karoupková 

83 let Mojmír Duchoň 

82 let Marie Severová 

81 let Milan Dvořák 

74 let Jiřina Zdražilková 

73 let Edita $enková 

70 let Veronika Matušková 

V měsíci únoru oslavili své životní jubileum následující občané: 

83 let Jaroslav Dobrovodský 

81 let Ján Vašečka 

76 let Anna Dobrovolná 

76 let Lýdie Cesarová 

74 let Květoslava Bartošová 

72 let Rostislav Hrdlička 

V měsíci březnu oslaví či již oslavili své životní jubileum následující občané : 

85 let Jiří Severa 

82 let Marie Rybníčková 

81 let Josef Cerný 

80 let Anna Elsnerová 

78 let Miroslav Dvořák 

75 let Jiří Vačkař 

74 let Miloslava Vápeníková 

73 let Ludmila Svačinová 

72 let Ludmila $išková 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 
zdraví a dobrou životní pohodu. 
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• VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ 
VE DNECH 17.-18. 10. 2008 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - OBEC SILŮVKY 

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů : 618 
Počet voličů, kterým byly vydány úfední obálky: 
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 

300 (48 %) 
299 (48 %) 

Název strany Počet hlasů % z odevzdaných 
hlasů 

KDU-CSL 94 31,4 

CSSD 85 28,4 

KSCM 56 18,7 

ODS 44 14,7 

Strana zelených 7 2,3 

SNK Evropští demokraté 6 2,0 

Strana zdravého rozumu 2 0,7 

"DOHODA PRO JIŽNI MORAVU" 2 0,7 

Moravané 1 0,3 

NEZÁViSLí 1 0,3 

SDŽ - Strana důstojného života 1 0,3 

• STATISTIKA POČTU OBYVATEL ZA ROK 2008 

Počet obyvatel 1. lednu 2008 745 

Pfihlášení r. 2008 14 

Odhlášení r. 2008 3 

Stěhování v obci r. 2008 12 

Úmrtí r. 2008 6 

Narození r. 2008 5 

Sňatky r. 2008 2 

Kolaudace nových RD 2 

Počet obyvatel k 31. prosinci 2008: 755 

Poslední vydané číslo popisné: 272 
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• LIKVIDACE ODPADŮ 

Obyvatelé Silůvek mají možnost chovat se zodpovědně k životnímu 
prostfedí a tfídit odpad. 

Tříděný odpad 

V obci jsou umístěny barevně odlišené kontejnery pro sběr papíru (modré 
kontejnery), plastů (žluté kontejnery) a skla (zelené kontejnery). Papír a plasty 
se odváží vždy za 1x za 14 dní v lichém týdnu, sklo bílé i barevné 1x za 60 
dní. 

Komunální odpady 

Komunální odpady z obce odváži firma van Gansewinkel a. s. se sídlem v 
Modficích. 

Svozový den: 1 x za 14 dní - každé liché pondělí v ranních a dopoledních 
hodinách. 

Podle smlouvy s obcí odváží veškerý domovní a komunáiní odpad, který 
vyprodukují jednotliví občané. Tento odpad je nutno ukládat do nádob na 
komunální odpad (popelnic) nebo pevných a uzavfených plastových pytlů. 
Množství nádob a pytlů u jednotlivých nemovitostí je libovolné. Velikost 
popelnic 110-1 100 litrů, pytle do 120 litrů, firma umí do svých aut vysypat 
všechny typy nádob na trhu prodávané. 

. Nebezpečné odpady 

Nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozafízení odváži z obce stejná 
firma van Gansewinkel a. s. mobilním svozem zpravidla dvakrát do roka 
speciálně upraveným vozidlem. Datum tohoto svozu je vždy včas uvefejněn 
pomocí letáků, na webu a hlášením v rozhlase. 

Místo sběru: autobusová zastávka na návsi. 

Velkoobjemový odpad 

V obci jsou umístěny kontejnery, do kterých je možno vyvést omezené 
množství stavebního, biologického či komunálního odpadu. V areálu 
kontejneru (u ČOV) je možné rovněž odevzdat kovový šrot či elektroniku 
(napf. staré televizory). 

Otevírací doba areálu kontejnerů je každou sobotu od 9.00 do 11.00 hod. 
Žádáme občany, aby kontejnery nezneužívali a drobný komunální odpad 
vyhazovali do svých popelnic a naopak na velký objem stavební sutě (pfi 
stavebních pracích) si objednali vlastní kontejner. 

Pro majitele pejsků ... 
Obecní úfad nechal rozmístit na území obce několik odpadkových košů 

pro vyhazování psích výkalů . Prosíme všechny majitele psů, aby se nestyděli 
tyto koše využívat. 
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• TŘíKRÁLOVÁ SBíRKA 2009 
Oznamujeme občanům , že při Tríkrálové sbírce dne 11 . ledna 2009 bylo v 

naší obci vybráno 20 370,- Kč. Oproti minulému roku je zde nárůst vybraných 
prostředků o více než 1 500,- Kč. Výtěžek bude opět použit pro Hospic sv. Josefa 
v Rajhradě. 

• ZAMĚSTNANCI OBECNíHO ÚŘADU SI PORADí 
I S VĚTší SNĚHOVOU KALAMITOU :-) 

Zaměstnanci pracovní čety Obecního úřadu Pavel Dvořák a Miloslav 
Ptáček p ři úklidu sněhové nadílky na chodníku v ulici Nádražní, nedělní 
podvečer, 1. února 2009. 
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• KAPLE SV. TROJICE 
V rámci celkové rekonstrukce hřbitova 

byla opravena i kaple sv. Trojice ležící vedle 
hrbitova směrem na orechov. Kaple dostala 
kompletně nový vnitrní a vnější plášť, a to 
včetně nové stříšky . Došlo rovněž k ořezu 
suchých částí vedle stojících lip. Po nasazení 
restaurovaných dřevěných dveří a jejich 
zabezpečení je tato rekonstrukce dokončena. 
(viz obrázek na čelní straně) 

V rekonstrukci hrbitova se bude 
pokračovat omítnutím zdi situované 
na Ořechov, zavezením části o kterou se 
hřbitov rozšířil zeminou a osetím těchto 
prostor travou + dalšími nezbytnými pracemi. 
Dokončení kompletní obnovy bude 
postupovat dle finančních možností obce. 

Bohužel pouhých pár dní po dokončení 
opravy kapličky u hrbitova ji nějaký vandal 
stačil počmárat. Kromě kapličky je poničená i 
hrbitovní zeď a úpravna vod na Trávníkách. 

Buďte proto všímaví a sledujte, co se ve Vašem okolí děje. Pokud byste někoho 
zahlédli, informujte obecní úřad, případně takového nenechavce vyfoťte . Stačí se 
podívat, jak vypadá budova nádraží nebo úpravna vody na Trávníkách. Chceme žít v 
pěkné a upravené obci a proto nedopusťme, aby nám ji nezodpovědní jedinci ničili!!! 
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• PRVNí LETOŠNí BRIGÁDA 
V sobotu 31 . ledna 2009 od 9 do 13 hod. se uskutečnila první letošní 

brigáda, a to s následujícím programem: 

- dokončení opravy kaple sv.Trojice osazením dveří. 

- dovezení smrkových kmenů z lesa pro výrobu laviček. 

- svoz železných trubek od dárců z řad občanů 

- z těchto trubek se na dvoře OÚ nařezaly jednotlivé díly, které se poté 
svařovaly do příslušné konstrukce pro výrobu laviček na hřiště Pod lipami. 

- zvládl se provést i nátěr těchto konstrukcí 

- členové obecní hasičské jednotky JSDH současně prováděli údržbu a 
výměnu oleje stříkačky PS 15 , která je po generální opravě . 
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• OPRAVA A REKONSTRUKCE ROZVODU VEŘEJNÉHO 
ROZHLASU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENí 
V důsledku zvýšené poruchovosti a nesrozumitelnosti reprodukce místního 

rozhlasu se zastupitelstvo obce rozhodlo provést celkovou rekonstrukci 
venkovního rozvodu místního rozhlasu. 

Současný rozhlas byl vybudován v roce 1975 a je tudfž již 34 let v provozu. 
Za tu dobu se samozfejmě značně projevilo opotfebení materiálu a neustálé 
opravy nás stojí nemalé prostredky. Samotný rozvod je proveden zinkovaným 
ocelovým vodičem 1/1 3 mm a je umístěn na sloupech elektrické sítě NN. 
Vodiče podléhají korozi, jsou rovněž často napojované, spoje nejsou kvafitní, a 
proto majf velký pfechodový odpor, v důsledku čeho dochází k velkému 
útlumu a ztrátám na vedení. 

V roce 2006 byla sice pofízena nová ovládací jednotka s mikrofonem a dva 
výkonové zesilovače, pfesto v současné době dochází častým k poruchám, a 
to právě u venkovních reproduktorů a rozvodů. Vfivem výměny a doplňování 
dalších reproduktorů na místa se špatnou slyšitelností došlo k pfetížení celého 
systému a ukázala se tak jeho komplexní nefunkčnost. 

Proto bude stávající drátový rozhlas odstraněn a nahrazen novým 
moderním bezdrátovým systémem od firmy Bártek. Práce na rekonstrukci 
budou zahájeny během jara 2009. 

Současně budou zahájeny opravy na rozvodu vefejného osvětlení, aby 
vlivem silnějšího větru nedocházelo k jeho neustálým výpadkům . 

• INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE 
Kdy jste naposledy navštívili webové stránky obce? Le už si ani 

nepamatujete? To je ale škoda, protože stránky obce prošly v poslední době 
rozsáhlou aktuafizací a modernizací, proto na nich naleznete spoustu 
zajímavých informací, fotografií a zápisů . Jejich adresa zůstala stejná, tedy 

www.siluvky.cz 

Stránky však nejsou pouze prezentací Obecního úfadu, mají sloužit všem 
občanům a organizacím v Silůvkách. Pokud tedy chcete na stránkách něco 
zvefejnit (chystaná kulturní akce, zajímavost ze Silůvek či okolí, fotografie, 
ztráty a nálezy, inzeráty ... ) napište na e-mail nebo se stavte na Obecní úfad. 
Budeme rádi, když k obsahu stránek sami pfispějete. 

• OBEC NABízí MíSTNíM OBČANŮM K PRODEJI DŘEVO 
- hotové - bez dopravy z lesa za 300 Kčlm3 

- samovýrobou 100 Kčlm3 dle určení p.vačkafem . 
Zájemci nahlaste svůj požadavek a množství v úfední hodiny v kanceláfi 

obecního úfadu. 
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• ZVEME VÁS NA ZAJíMAVOU BESEDU 

Pod tímto názvem 
zahájila obec Silůvky 
cyklus společných 
setkání všech generací 
občanů . První z nich 
proběhlo v pátek 
6. března 2009 v době 
od 18.00 hod. v orlovně 
za hojné účasti 
obyvatel naší obce. 

Zástupkyně Sdružení obrany 
spotřebitelů Gerta Mazalová se svým 
týmem radila, jak nenaletět při uzavírání 
různých smluv, jak se nezadlužit, jak 
správně reklamovat vadné zboží, jak je 
to se zdravotnickými poplatky v našem 
regionu a mnoho dalších praktických 
informací. 

Cestovatel a vyznavač cykloturistiky Jiří 
Čefelin který na kole projel téměř celou 
Arábii vyprávěl a promítal zajímavé 
fotografie ze své cesty do Turecka, 
Sýrie, Jordánska, Izraele a Egypta. 

Kron ikář obce S ilůvky Radek Neužil 
provedl všechny zájemce po starých 
mapách zachycujících naše nejbližší 
okolí od počátku 18. století do 
současnosti a poté ukázal více než 40 
pohlednic, které vyšly na území Silůvek 
od konce 19. století. 
Na závěr krátce představil předběžné 
návrhy znaků naší obce. 
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• REKONSTRUKCE HŘiŠTĚ POD LIPAMI 
Určitě mnohým z Vás pri procházce kolem stávajícího hriště Pod Lipami 

prolétne hlavou myšlenka: Co bude dál, vždyť se zde dlouho již nic neděje? 
Místo pro budování hriště se do současné podoby nedostalo náhodou. Bylo 

totiž nejprve nutné provést terénní úpravy, geologický průzkum atd. To vše, aby 
se mohl kvalitně zpracovat projekt a následně žádat o dotace na výstavbu. 
K čemuž, také ihned po zpracování projektu a provedení nutných prací a získání 
príslušných povolení došlo. Žádalo se na Regionální radě regionu soudržnosti 
Jihovýchod, kde se rozdělují dotace poskytnuté z Evropských fondů. Konkrétně 
se jednalo o ROP (regionální operační program) 3.3 - Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel. Tento program je vypsán pro obce od 500 do 5000 obyvatel a 
jeho výhodou je, že se může získat až 92,5 % uznatelných nákladů, což bylo 
naše prání a cíl. (více informací lze nalézt na www.j ihovychod.cz). Bohužel i pres 
účast ve dvou výzvách (v letech 2008 a 2009) se nám nepodarilo dostat mezi 
príjemce dotace. Hlavní príčinou je menší objem pridělovaných peněz a hlavně 
nevýhoda malého počtu obyvatel naší obce. Obec se nachází na spodní hranici 
rozmezí 500-5000 obyvatel a bohužel jedním z nejdůležitějších hledisek výběru 
je podíl požadovaných finančních prostredků k počtu obyvatel. . 

Jelikož již nelze dále čekat, rozhodlo se Obecní zastupitelstvo pro provedení 
dočasného rešení. Dojde k nejnutnějšímu oplocení areálu, odvozu prebytečného 
materiálu, srovnání terénu a vytvorení menšího provizorního sportoviště velikosti 
2x volejbalové hriště . K tomuto již sportovně využitelnému hrišti (tenis, volejbal, 
nohejbal atd.) by se dle dostupných finančních prostredků dodělávali další 
doplňky, jako altánek, lavičky atd. Současně s vybudováním tohoto provizoria 
budeme hledat další cesty, kde získat prípadné peníze a dotace na výstavbu 
původně zamýšleného kompletního sportovního areálu. 

Kdyby jste někdo měl informace o jakékoliv možnosti, jak a kde na hriště 
finance získat, prosím poraďte a obraťte se na nás! 

(mobilní telefon: 724174351 či e-mail: obec.siluvky@siluvky.cz) 
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• FUTSAL - OKRESNí PŘEBOR BRNO-VENKOV 

1. kolo - Turnaj Nebovidy, pořadatel Nebovidy, rozhodčí Svoboda, Otruba 

Nebovidy - Bratčice 2:1 (0:1), branky: Deml, Pa rys ml. - Čížek, ŽK: Čížek 
(Bratčice) 

Silůvky - Bratčice 7:2 (2: 1), branky: Záděra K., Kopal, Neu 4, Vyskočil - Minařík , 
Pavliš 

Silůvky - Hrušovany 4:1 (1 :0), branky: Záděra K., Zoufalý, Kopal, Vyskočil
Kameník M. 

Nebovidy - Hrušovany 1:4 (1 :3), branky: Deml - Kameník M. 2, Kopečínský, 
Kolegar, ŽK: Jandík Hrušovany) 

Nebovidy - Silůvky 1:7 (1 :5), branky: Kratochvíl - Záděra K. 2, Zoufalý, Kopal 2, 
Vyskočil, Sedláček 

2. kolo - Turnaj Nebovidy, pořadatel Nebovidy, rozhodčí Haupt, Moos 

Střelice - Nebovidy 4:1 (1 :0), branky: Teplý, Sláma, Machát, Charvát
Mitrenga 

Střelice - Silůvky 4:3 (0:2) branky: Teplý, Sláma, Machát 2 - Stehlík, 
Záděra K., KCilbl, ŽK Hlavoň, Sedláček ISil1 

Moravany - Silůvky 1:6 (0:4), branky: Škrobala - Záděra K. 2, Němec, Kopal 3 
Moravany - Nebovidy 4:4 (1 :3), branky: Ruschka, Škrobala 2, Straka - Mitrenga 

2, Kroupa, parys ml. 

3. kolo - Turnaj Tetčice, pořadatel Tetčice, rozhodčí Haupt, Svoboda 

Nebovidy - Tetčice 3:0 (1 :0), branky: Mitrenga, Kroupa 2 
Nebovidy - Rosice 3:3 (1 :1), branky: parys ml. 2, Kroupa - Malata D. 2, 

Dorazil, ŽK Pa rys ml. lNe bl, Dorazil IRosl, 
Silůvky - Rosice 4:3 (2:1), branky: Záděra K., Kopal 3 - Malata D. 2, Veselý 
Silůvky - Tetčice 1:4 (1 :2), branky: Záděra K. - Loucký 3, Jiříček 
Rosice - Tetčice 2:6 (0:3), branky: Malata D., Veselý- Štoss Ro. 2, Loucký, 

Hlavoň, Jiříček, Konečný, 

4. kolo - Turnaj Kratochvilka, pořadatel Kratochvilka, rozhodčí Káfoněk 

Nebovidy - Kratochvilka 0:5 (0:4), branky: Skokan 4, Franěk 
Nebovidy - Remos 1:2 (1 :2) branky: Mitrenga - Kolář, Husák, ŽK Parys ml. 

INebl 
Silůvky - Remos 1:2 (1 :0), branky: Záděra K. - Sedláček 1., Husák 
Silůvky - Kratochvika 3:7 (1 :1), branky: Vyskočil, Neu 2 - Skopal, Skokan 2, 

Baláž, Kadlec 2, Franěk 

5. kolo - Turnaj Nebovidy, pořadatel Nebovidy, rozhodčí Otruba, Zahradník 

Arsenal - Nebovidy 4:0 (2:0), branky: Filiač, Kremláček 3 
Arsenal - Silůvky 2:2 (O: 1), branky: Filiač, Kremláček - Záděra K., Sedláček 
Rokytná - Silůvky 4:1 (2: 1), branky: Hašek 3, Hanzel - Vyskočil 
Rokytná - Nebovidy 4:3 (3:2), branky: Petrovský 2, Hašek 2 - Fiala, Matějíček, 

Deml 

11 



/nformačnf list obce Si/ůvky, č. 1 (62) - bfezen 2009 

Tabulka po neúplné podzimní části: 

Tým Záp Skóre Body 
1. Střelice 9 8 O 1 49:25 24 
2. Rokytná 11 7 O 4 48:42 21 
3. Kratochvilka 11 7 O 4 47:41 21 
4. Rosice 11 6 1 4 48:37 19 
5. Silůvky 11 5 1 5 39:31 16 
6. Bratčice 9 5 O 4 29:25 15 
7. Remos 11 4 2 5 43:42 14 
8. Moravany 9 4 1 4 39:46 13 
9. Tetčice 11 3 1 7 36:39 10 
10. Hrušovany 9 3 1 5 29:40 10 
11. Arsenal 11 3 1 7 41 :61 10 
12. Nebovidy 11 2 2 7 19.38 8 

• ODKUP BÝVALÉHO KRAVíNA OBcí 
Na konci roku 2008 se obec s panem Veselým (tehdejším majitelem) dohodla 

na odkupu bývalého kravína, a to za cenu 1 500000,- Kč. Smyslem odkoupení je 
zabránění opakování podobných vypjatých situací, jako byla ta ohledně možnosti 
výstavby satelitního městečka a bytů . Zamýšlíme úpravu areálu k původním 
účelům, tedy zejména k možnosti drobného podnikání, nabízíme objekt k 
pronájmu na provozovny, či skladování. 

Těsně před koncem roku došlo ke zdárnému převodu vlastnických práva 
v současné době provádí zaměstnanci v prostorách úklid a další nezbytné práce. 
Současně jsou přijímány první dotazy na možnost pronájmu částí tohoto objektu. 
Po provedení nezbytných provozních a zabezpečovacích prací a po vyhodnocení 
poptávek od zájemců bude co nejdříve rozhodnuto o dalším postupu. 

12 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE 
SILŮVKY Č. 11 KONANÉHO DNE 17.12.2008 

Zastupitelstvo obce Silůvky odsouhlasilo: 
1. Rozpočtové úpravy č. 11 . obecního rozpočtu obce Silůvky pro rok 2008. 
2. Rozpočet obce Silůvky pro rok 2009. 
3. Rozpočtový výhled obce Silůvky na roky 2010, 2011 a 2012 . 
4. Pověfení starosty k provádění rozpočtových úprav v r. 2009 mezi 

jednotlivými zasedánfmi zastupitelstva obce Silůvky 

Zastupitelstvo obce Silůvky vzalo na vědomí: 
5. Pfíkaz starosty k inventarizaci majetku obce Silůvky k 31 . 12. 2008. 

Zastupitelstvo obce Silůvky odsouhlasilo: 
6. Pfílohu č. 3 k obecně závazné vyhlášce 1/2007 a výši poplatku za svoz 

komunálního odpadu 500,- Kč/osobu pro rok 2009. 
7. Mimofádný pfíspěvek na činnost sboru Českobratrské církve evangelické 

v Silůvkách ve výši 10 000,- Kč. 
8. Mimofádný pfíspěvek Jednotě Orel Silůvky na vánoční koncert DH 

Šohajka ve výši 10000- Kč konaný v Orlovně dne 27. prosince 2008. 

V Silůvkách 17. 12. 2008 

• PROBĚHLÉ KULTURNí AKCE V ROCE 2009 
- II. hasičský věneček - 24. ledna 2009 - sál Sokolovny - kapela Neonband 
- Orelský ples - 7. února 2009 - Orlovna - hrála Májovanka z Holíča 
- Maškarní ostatky - 14.února 2009 - sál Sokolovny - skupina Family 
- Dětský maškarní bál - 8. března 2009 - sál Sokolovny 

13 
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• ZIMNí STOPOU OKOLO SILŮVEK 
V sobotu 10. ledna 2009 pořádal 4. oddíl YMCA T. S. Sokolík Silůvky ve 

spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Silůvky za slunečného mrazivého 
počasí jubilejní 30. ročník zimního závodu dvojic "Zimní stopou okolo Silůvek". 
O tomto závodu informovala i média, jak dokládají přiložené výstřižky. 
Pořadí Kat. Číslo 

A rodiče s potomky 
1 A 1 
2 A 9 
3 A 5 
4 A 8 
5 A 4 
6 A 3 
7 A 10 
8 A 2 
9 A 14 
10 A 11 
11 A 7 
12 A 15 
13 A 6 
14 A 13 
15 A 12 

C 3. a 4. tfída dlvky 
1 C 3 
2 C 1 
3 C 2 

O 3. a 4. třlda chlapci 
1 D 38 
2 D 40 
3 D 39 

F 5. a 6. třlda chlapci 
1 F 21 
2 F 25 
3 F 24 
4 F 26 
5 F 22 
6 F 23 

G 7. a 8. třída dlvky 
1 G 2 
2 G 1 

H 7. a 8. tfida chlapci 
1 H 17 
2 H 18 
3 H 19 
4 H 16 

Závodící/Oddíl 

Linda+Luboš (Fotbal Mělčany) 
Marek + děda Josef (Orel Silůvky) 
Anička (Tábornici) 
Luky + Petr (Sokolík Silůvky) 
Klárka (Sokolík Silůvky) 
Radim () 
Toník (Táborníci) 
Lukáš + Jarek (Sokolík Silůvky) 
Krištůfek (Tábornici) 
Alenka (Táborníci) 
Lili (Táborníci) 
Daneček (Sokolík Silůvky) 
Vojta (Táborníci) 
Štěpánka + Radýsek (Sokolík Silůvky) 
Magdalénka + Jana (Sokolík Silůvky) 

Aja + Simona (Vyriony + Silůvky) 
Aneta + Nikola (SDH Silůvky) 
Raduška + Marfa (Vyriony) 

Martin + Filip (Stopaři) 
Honza + Vojta (Sokolik Silůvky) 
David + Drobek (Hvězda severu) 

Záloha + Hřebík (Hvězda severu) 
Kačer + AIi (Sokolik Silůvky) 
Petr + Honza (Stopaři) 
Mařík + Filip (Sokolik Silůvky) 
Ježek + Čert (Hvězda severu) 
Tody + Jirka (Stopaři) 

Rory + Fany (Severky) 
Cheetah + Lucka (Severky) 

Béďa + Pavel (Sokolík Silůvky) 
Punďa + David (Sokolí k Silůvky) 
Petr + Michal (Sokolí k Silůvky) 
Paťa + Mikeš (Hvězda Severu) 

J 9. tfida a starší chlapci 

Čas 

00:32:38 
00:40:23 
00:41:28 
00:44:28 
00:49:41 
00:49:41 
00:50:39 
00:51 :18 
00:56:32 
01:07:11 
01:12:41 
01:15:12 
01:20:46 
01:30:47 
01:31 :04 

00:51 :09 
00:51:34 
00:56:40 

00:47:40 
00:48:09 
00:55:19 

00:53:36 
00:59:10 
01 :02:19 
01:05:24 
01:12:47 
01:27:42 

00:50:46 
00:57:15 

00:32:53 
00:40:47 
00:44:52 
00:54:45 

1 J 45 Kamil + Mioš (Sokolik Silůvky) 00:32:06 
2 J 42 Condor + Marty (Hvězda severu) 00:38:00 
3 J 43 Pavel + Skukum (Stopaři) 00:41: 16 
4 J 41 Dino + Dubi (Stopaři) 00:42:20 
5 J 44 Ryan + Čárli (Stopaři) 00:58:59 
6 J 47 Slávka + Radek (Sokolik Silůvky) 01 :05:29 
7 J 46 Katka + Martín (Sokolik Sílůvky) 01 :07:01 

K ulalÓ výročl s; Ie,os pnp<>
núnaji organizálofi lXžec
kého závodu dvojic 7...e 

4. oddílu YMCA T. S. Sokolik Si · 
. lůvky . Zimní stopou oxoJo Silů 

vek.. obce letfcf nedaleko od 
Brna. sr. pobUJ y sobolu 10. led: 
na už potticáté. Legendárního zá· 
vodu se kaJ"doročllt 7AÍčasl1Ú bez 
ohledu o.a počasí více než slovk.a 
účastníků , 

Délku tralt lesnatým lerenem 
i 6koly orgaruzáloti uzpÍlsobujf 
pro bttce viech kategorii. Zatím
co na ty nejmJad1i do61et ajejich 
doprovod čeká .jen" 2.5 kilomet
ru. i.áci od pálých IHd a další "ve
teráni" si musejí přidat jeAlt lcilo
metr navrch. Podobnt budou 
podle nár'<>čnostj odstupr'lov.ány 
Ilkoly na jednotlivých stanoviš
tích . .,Chyběl nebude pozná\'ánJ 
stop. ptáků. lanovt pfeká1ky. ale. 
ani !'ezání dřeva. ~ upřesnil ta or
ganizátory Ondtej Elsner loddf
lu SokoUk SilůvJ;y. Přihlásit se 
lze ptimo pled startem u ro1..hod
čích . Sraz účaslni\ů je před devá
tou hodinou v s i lůvecké sokolov
ni!. kde ptevezmou startovnf tfs
la. Pfespolnim btžcóm nabízejf 
pol-<ldalelé ptijezd již dnes veéer 
3 pfespání v sokolovnc! v Silů v
Uch .• ,Ubylo\lání ve vlastních 
spacácích jim ZAjistíme v telocvi~,
nt. nUb.1~jc aJe ptedchozf domlu
va. '· dodal Elsner. jih 

Lidové noviny, 
pátek 9. ledna 2009, 

str. 5 

Více informací o činnosti oddílu získáte na: http://sokolik.siluvky.cz 
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Kolem SII6vek z6vodlly I kotárky 
Silůvky ťv~m} · Un!ovtnf u.imulu 38 d,",ojic. l'IeJmladilmu ú6smiko
čijlth: It~.Hevl..<.tllchovty tth'yna ... oj bylo 1.5 wb . Sed~1 \' kocllrlc:u. 
kaMé!:!o. k"o se v sobollJ zů~aslOiI \/Iastnt 10 byla dvoJčata. NCJ$ladJ. 
j l} 30. roo!níku btt.eckého ,jvodu mu bylo kolem čtyhceri let .~ shr
ZllI1m SIOpuU ololo SHil\'("l. ou! Zll OJg:mv.álC'\ry Ondrej EI~~r 
,J pteJ> rruit. ~t na Slut postavdo FOTO: ~t4,f" OITfI BAll.ON ,ufA}. Y 

MF Dnes, pondělí 12. ledna 2009, 
str. 04 

Překonávání lanových překážek. 
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• ZNAK A PRAPOR OBCE 
Mít svůj znak, symbol své obce, je již odedávna projevem jisté kulturní vyspělosti 

a jeho používání je dnes již samozřejmostí . 
V pátek 6. března 2009 jste měli možnost ve večerních (či spíše již nočních) 

hodinách v úplném závěru "Besedy", která se konala za vaší hojné účasti 
v prostorách Orlovny shlédnout předběžné návrhy znaků naší obce. 

16 

Historická pečeť obce 
Si/ůvky z roku 1642, 
kresba z roku 1904. 

Otisk razítka obecnf rady v 
Si/ůvkách z meziválečného 

obdobf se symboly 
použitými z historické 

pečeti. 

Historická pečeť obce Si/ůvky 
z roku 1642, 

kresba z roku 1923. 

Otisk razítka obecního 
úfadu v Si/ůvkách 

z válečného obdob! se 
symboly použitými 
z historické pečeti. 

t?f!l~~) 
\J\~y"'~ 
.rtlf1l v 

Otisk nejstar$fho razftka obce 
Si/ůvky z roku 1897 se 

symboly použitými 
z historické pečeti. 

Otisk razftka MNV v Si/ůvkách 
z roku 1946 se symboly 

použitými z historické pečeti. 

Několik mutací provizorního znaku obce Si/ůvky používaného od roku 2004. 
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Naše obec doposud žádný svůj znak, který by ji prezentoval při nejrůznějších 
příležitostech nemá. 

Jde totiž o to, že takový znak schválený zastupitelstvem obce a zpracovaný 
heraldikem musí být schválen Parlamentem ČR - Poslaneckou sněmovnou -
podvýborem pro heraldiku a vexikologii. 

Naše obec měla již od roku 1642 svoji pečeť, která jí byla udělena 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. 

V ní jsou umístěny 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. 

Tvorbou znaků a vlajek se zabývá heraldika. Název pochází od, slova herold, což 
byl znalec znaků a erbovních zvyklostí, který také prověřoval jejich správnost. 

Erby a znaky byly zpočátku spojeny s rytířstvím. Znak se nosil na zbroji, 
nejčastěj i na štítě a štítu se užívalo v životě vojenském , právním a společenském. 

Počátky heraldiky spadají do 12. století a mají souvislost s křižáckými výpravami, 
Již na počátku 12. století, snad v důsledku zmatků 1. křižácké výpravy, se osobní 
dědičné štíty rychle šířily po Evropě. Noví křižáci, chystající se na 2. křižáckou 
výpravu v roce 1147, si již kladli za čest, směli-Ii užít stejného znamení na štítě jako 
jejich předkové. První dědičné erby náleží vyšší šlechtě koncem 12. století a ve 
13. století i šlechtě nižší. Skoro současně vzniká heraldika cechovní a městská . 

Přechod od městských symbolů na pečetích ke skutečným městským znakům 
nastává až v době, kdy původní vojenský význam znaku ustupuje do pozadí a kdy se 
znaky stávají především symboly totožnosti, vlastnictví a stavu. Užívání městských 
znaků začalo v zemích České koruny koncem 13. století. Tehdy měl právo udllet 
znaky především král jako vladař země . Postupem doby však začaly městské znaky 
ztrácet na významu. Na přelomu 19. a 20. století byla také pozměněna praxe při 

udělování znaků . Podnět pro udělení musel vyjít z obce, která o udělení žádala 
úřední cestou. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 mělo právo 
povolovat a měnit městské znaky Ministerstvo vnitra . 

Po roce 1945 se v mnoha městech a obcích přestalo užívat městských znaků a 
místo nich se začalo s používáním razítek se státní znakem. Po roce 1949 mizí 
razítka se znaky měst a městeček úplně a od roku 1952 je na nich důsledně 
uplatňován státní znak. Tak byla městská heraldika načas přesunuta do historie. 
Žádoucí změnu přinesl až zákon Č. 69/1967 Sb. o národních výborech, v němž byla 
zakotvena zásada, že pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou 
městské národní výbory, jakož i jimi řízené a spravované organizace, využívat znaku 
města . 

Pro nás je městská heraldika stále přitažlivá a živá, neboť obce a města přijímají 
znaky jako symbol své právní existence. Městská heraldika v sobě skrývá 
nepřeberné množství krásy, která k nám hovoří srozumitelně , jako kdysi hovořila k 
našim předkům . 

" .. . ptáka po peří, obec po znaku svém poznáš ... " 
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V první fázi jde o to, aby naše obec měla nějaký svůj návrh znaku a 
praporu, se kterým by souhlasili obyvatelé obce, který by schválilo na svém 
zasedání zastupitelstvo obce a který by do závěrečné grafické podoby 
zpracoval heraldik dle platných heraldických pravidel a současně na základě 
tohoto zpracovaného znaku by navrhl i podobu praporu obce. 

Pro spolupráci na tvorbě návrhu znaku naší obce byl osloven heraldik pan 
Zdeněk Velebný, majitel heraldické kanceláře v Ústí nad Orlicí, který by následně 
zajistil i veškeré služby potřebné pro předložení tohoto návrhu heraldické komisi 
Parlamentu éR a elektronické zpracování návrhu znaku a praporu. 

Znak obce má vycházet ze symbolů obce. Heraldikem panem Velebným byly 
zpracovány 2 níže zobrazené návrhy spolu s doprovodným textem: 

Pti tvorbě znaku jsem vycházel ze zemědělského 
charakteru obce, z historické pečeti a z nejstarších dějin 
obce Silůvky. Na pečeti se nachází radlice a vinařský nůž, 
oddělené od sebe třemi šesti/istými kvítky. 

Nejstarším rodem, po němž obec v historii získala své 
jméno, byl rod, jenž se psal ze Sulejovic, jinak Sulevic a 
který ptišel na Moravu z Cech. S tímto českým rodem 
Kaplířů ze Sulevic má rovněž totožný znak, který se stává 
z modrého štítu, na němž je položené stříbro-červené 

šachované orličí křídlo . Z tohoto rodu pocházel i Habart ze 
Sulejovic, jenž je zmiňován v nejstarších listinných 
dokladech o obci. K použití derivátů z tohoto znaku se 
přikláním i z toho důvodu, že obsahuje prvky použité na 
moravském znaku a kjejíž použití tímto získáváme větší 
opodstatnění. Z historické pečeti bych upřednostnil 
vinařský nůž a symboliku šesti/istých květů a naopak 
bych upustil od použití radlice, která je jedním 

Erb rodu Kapfffů ze 
Sulevic. 

z nejfrekventovanějších symbolů jak na pečetích, tak na znacích obcí se 
zemědělskou minulostí. Pro podepření vinařského charakteru obce by bylo možno 
užít symboliku hroznu ... " 

18 

Návrhy obecního znaku naší obce k posouzení a doplnění 
od heraldika p. Zdeňka Velebného. 



Informačnllist obce Si/ůvky, č. 1 (62) - bfezen 2009 

Tyto dva výše zobrazené návrhy jsem prokonzultoval s dolnokounickým 
historikem p. Milanem Řiháčkem a předkládám zde další z návrhů, který z těch dvou 
předchozích návrhů vznikl. Pro lepší posouzení jsem všechny tři návrhy zpracoval ve 
stejné grafické podobě. 

To co píše navrhovatel p. Zdeněk Velebný o rodu ze Sulevic, je sice pravda, že 
byli v Silůvkách, ale ves patřila původně pod Starobrněnskou kapitulu až do 
roku 1387. Jak se dá dočíst v historii obce, rodu ze Sulevic patřil pouze svobodný 
dvůr. Obec potom patřila kounickému klášteru Rosa Coeli, pak po jeho zániku Jiřímu 
Žabkovi a od roku 1622 k dietrichsteinskému panství Dolní Kounice. Není to tedy to 
nejpodstatnější. 

Šestilisté kvítky ve znaku naší obce nemají vůbec žádné historické opodstatnění 
a není tedy důvod, proč by zde měly být zobrazeny. V původní historické pečeti to 
nebyly vůbec žádné kvítky, ale jen dělící typografické znaky. 

Orličí křídlo symbolizuje rod ze Sulevic, jsou na něm prvky z moravského znaku 
(viz. malý obrázek erbu tohoto rodu na předchozí straně), vinařský nůž a hrozen 
historii ovocnářství a vinařství v naší obci. Modrý podklad pod orličím křídlem 
znamená rybníky, jež zde v minulosti byly. 

Návrh upraveného obecního znaku 
naší obce od dolnokounického historika 

Milana Řiháčka a kronikáfe obce 
Silůvky Radka Neužila. 

Vzhledem k tomu, že znak obce by měl naši obec prezentovat na 
nejrůznějších tiskových materiálech, veřejných budovách apod. daleko do 
budoucnosti, měl by to být jakýsi znak nás všech a bylo by vhodné, abyste se 
všichni nad zde předkládanými návrhy zamysleli, neboť nic není ještě 
definitivní a všechno může být změněno a upraveno k lepŠímu a ke 
spokojenosti nás všech. Pokud vás napadnou jakékoliv dodatky, změny či 
úplně něco nového, prosím nakreslete to na papír (je úplně jedno, jestli tužkou, 
propiskou či pastelkami a je úplně jedno, že ta kresba bude jen schematická), 
či jen písemně napište a veškeré připomínky ke znaku naší obce vhoďtě do 
poštovní schránky na dveřích obecního úřadu Silůvky 

nejpozději do 30. dubna 2009. 
Všechny vaše nápady budou zpracovány do stejné grafické podoby jako 

zde výše uvedené tři návrhy a posléze na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce bude vybrán návrh, který bude předložen heraldiku p. Zdeňku Velebnému 
k závěrečnému grafickému zpracování pro předložení a schválení heraldickou 
komisí Parlamentu ČR. 

Radek Neužil- kronikáf obce Silůvky 
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• ZAPOJTE SE DO TVORBY INFORMAČNíHO LISTU! 

Informační list je zde pro všechny občany, neváhejte tedy do něho přispět 
svými postřehy a zajímavými informacemi. 

Rádi rovněž posloužíme organizacím působícím v Silůvkách k prezentaci 
jejich činnosti. 

Zastupitelstvo obce Silůvky Vám přeje 
příjemné prožití Velikonočních svátků. 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úfad Silůvky, Prachatičky 39, Si/ůvky, 664 46 PrStice u Brna 
tel.: 547225127, E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz 
Uzávěrky pfíspěvků, námětů a nápadů pro pfíStf číslo do 30. 5. 2009. 
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