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Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
máme před sebou podzimní číslo Informačního listu pro obyvatele obce Silůvky.
Opět se zde dočtete, co se v naší obci uskutečnilo v uplynulém období. Nejen, 

které akce proběhly, ale také, co vše se podařilo přes léto především díky skvělé partě 
brigádníků. Odskočíme si také na vrchol Matterhornu, nebo do Thajska.

Mě osobně potěšil příspěvek farářky ČCE Martiny Kadlecové s výňatky ze staré 
sborové kroniky a také příspěvek sourozenců Josefa a Radomíra Pikolových, ve kte-
rém vzpomínají na prastrýce Tomáše Pikolu. Ten bude od teď pro všechny občany 
mnohem známější – doposud jsme jeho jméno znali pouze ze seznamu občanů 
padlých v průběhu 1. světové války, který se nachází na Památníku osvobození. 
Byl bych rád, kdyby se příbuzní i dalších padlých občanů, nebo legionářů pokusili 
zpracovat informace o svých předcích obdobným způsobem a takto nás seznámili 
s jejich těžkými osudy.

Již také probíhá postupné skenování nejstarších čísel Informačního listu pro 
obyvatele obce Silůvky (náš zpravodaj vychází od dubna 1999) a tyto začnou být 
přidávány během podzimu na internetové stránky obce. V dohledné době tak bude 
všem zájemcům zpřístupněný archív všech vydaných čísel.

Krásný barevný podzim nejen při pouštění draků vám přeje
Radek Neužil – místostarosta obce Silůvky

Zahájení školního roku
Letní prázdniny nám nenávratně skončily, ale něco 

nového se před námi objevilo. Především naše prvňáč-
ky čekal významný začátek jejich školních let. Společně 
s nimi, s jejich rodiči, prarodiči, ale i s druháčky a tře-
ťáčky jsme se sešli první školní den na slavnostním za-
hájení, které se tentokrát uskutečnilo na školním dvoře.  
Po úvodním slovu pana starosty a paní ředitelky se všich-
ni rozešli do svých tříd, kde si převzali učebnice a sešity.

V letošním školním roce naší školu navštěvuje celkem 31 žáků a z toho je 16 
prvňáčků.

Ve školce paní učitelky přivítaly ráno 30 dětí, kterou jsou v letošním roce 
rozděleny do dvou tříd. Přestože  nastoupilo hodně malých  dětí, zvládaly nové 
prostředí skvěle. I když se objevilo pár slziček, paní učitelky si s nimi skvěle po-
radily, za což mají u mě velký dík.

V rámci zpestření a umocnění prvního školního dne jsme pro všechny děti 
zajistily představení pana Urbánka – Ententýky.

Představil se jim jako dědeček, který jako malý strávil dětství v Silůvkách 
u prarodičů. Během svého vystoupení vzpomínal, jak to tenkrát bylo, když ještě 
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neexistovaly mobily a televize… 
Všem dětem přejeme, aby se jim v naší školičce líbilo, aby k nám chodily rády 

a užívaly si  s námi každý den naplno, s radostí a naučily se spousty nových věcí 
a dovedností. 

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka ZŠ a MŠ Silůvky

Zahájení školního roku v ZŠ a MŠ Silůvky, 2. září 2019.
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Takováto strana poskládaná ze starých fotek vyšla v rámci pravidelné rubriky
„Jak jsme žili v Československu“ o obci Silůvky v Brněnském deníku Rovnost,
30. srpna 2019, str. 8.
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Níže je uvedený přehled množství odpadu, který byl v obci Silůvky v roce 
2018 vytříděn a předán k následnému využití. Je zde také objem finančních pro-
středků, které obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované společnosti EKO-
-KOM, a.s.
           množství [tuny]   částka [Kč]
Rok 2018 celkem  56,873   138 841,50
1. čtvrtletí 2018    11,121       23 329,50
2. čtvrtletí 2018    16,214       37 799,50
3. čtvrtletí 2018    17,742       47 498,50
4. čtvrtletí 2018    11,796       30 214,00

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojo-
vých kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v sys-
tému EKO-KOM uspořeno 20,6 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru 
spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného 
globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-
-KOM ke snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.

Osvědčení s uvedenými výsledky úspor, kterými jsme přispěli všichni společně
v obci Silůvky ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
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Rekonstrukce kanalizace a silnice před Šoustalovými. Pokládka zámkové dlažby
na černé cestičce k Pršticícm.

Úpravy obce a nejbližšího okolí
V průběhu jara a především léta proběhla v naší obci a nejbližším okolí 

spousta změn. Některé z nich vám nyní přibližujeme obrazem. Všechny vedou 
k postupnému zkvalitňování života v obci.
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Příprava prostor pro budoucí obecní třešňový sad Na Kopci.

Parkové úpravy v zahradě za Domem s pečovatelskou službou.
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Instalace laviček v prostorách nádraží.

Proměna nevyužívaného nástupního ostrůvku na záhonek.
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Školní výlet do Březové
V letošním roce žáci základní školy navštívili outdoorové středisko Březová 

nedaleko Třebíče.
Během celého dne plnili úkoly za účelem vysvobodit ptáky Angry Birds ze 

zajetí divokých prasat.
Zvládli skvěle projít a přelézt dvě dráhy v různých výškách, kdy čelili ná-

strahám pirátů. Vyzkoušeli si skákání na trampolíně, lezli po horolezecké stěně 
a nakonec svedli boj s prasaty a zachránili ptáky.

Mnohdy během dne děti vyzkoušely aktivity, které ještě nikdy nezažily a ně-
kolikrát překonaly svůj vlastní strach. Byl to prý jeden z nejlepších výletů, což 
plně potvrzuji.

Mgr. Petra Strádalová

Školní výlet do Březové, 4. června 2019.
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Výlet Mateřské školy do Dinoparku Vyškov
Děti z mateřské školky letos jely na výlet do Dinoparku ve Vyškově a navští-

vily také místní ZOO.
Nejvíce se ovšem těšily na dinosaury a také si to tam patřičně užily.

Výlet Mateřské školy do Dinoparku Vyškov, 4. června 2019.
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Oslava 90 let od položení základního kamene
evangelické modlitebny v Silůvkách

Na Svatodušní neděli 9. června 2019 se konala v evangelické modlitebně v Si-
lůvkách slavnostní bohoslužba. Potomci zakladatelů sboru čtením ze sborové 
kroniky připomenuli, jak evangelický sbor v Silůvkách vznikl, přípravy a průběh 
stavby modlitebny. 

Jak to před devadesáti lety o letnicích 20. května 1929 při slavnosti položení 
základního kamene  asi vypadalo? 80 fůr kamene, 85 fůr písku, spousta odpra-
covaných brigádnických hodin, dluhy, podomní sbírky, celocírkevní solidarita, 
finanční dary z ciziny... a hlavně veliká víra a nadšení, veliké úsilí a cílevědomost 
našich předchůdců. Muži, houževnatí siláci, ale také jejich ženy a děti. Po tom, 
co jsem před 10 lety dávala ze sborové kroniky vzpomínky na tyto události do-
hromady, můj vztah k modlitebně  ještě více zvroucněl. Ve svých devadesáti le-
tech je to pořád modlitebna krasavice. Moderní, příjemný, velikostně přiměřený, 
funkční prostor. 

Jaroslav Pazourek o tehdejších událostech do kroniky zapsal: 
Silůvky – malá vesnice na dráze Brno – Znojmo v kraji ivančickém byla do roku 

1920 čistě římskokatolická. Mnohý si může mysleti: kraj ivančický, kraj biskupa 
Jana Blahoslava, nedaleko známé Kralice, to jest jistě kraj evangelický, kraj českých 

Společné foto místních občanů podílejících se na stavbě modlitebny
Českobratrské církve evangelické v Silůvkách, 1930.
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bratří. Skutečnost je 
však jiná. Římsko-
katolická reformace 
po bitvě bělohorské 
byla v našem kraji 
prováděna tak dů-
sledně, že v celém 
kraji ivančickém 
nezbylo pro dnešní 
doby (1933) po čes-
kých bratřích skoro 
ani památky.

Jak to, že asi 2 
hodiny cesty od 
Ivančic, v Silův-
kách, jest dnes 
(1933)  kazatelská 
stanice mající asi 
170 členů a mají zde krásnou modlitebnu? Táže se kronika a hned dává taky od-
pověď:

V r. 1919 byly v Brně na Pellicově ulici v Betlémské kapli veřejné českobratrské 
služby Boží na Husův den 6. července, jichž se zúčastnili 4 bratří: Rapouch Fr., Ce-
sar Fr., Cesar Matěj a Hron Václav. Slovo Boží v kázání br. faráře Pokory z Nosisla-
vě mocně zapůsobilo na tyto 4 bratry a po poradě s několika bratry ho pozvali do 
Silůvek na přednášku; br. farář Pokora při své přednášce osvětlil význam a zásady 
církve českobratrské evangelické.

Také díky této přednášce se u nás probudilo hnutí pro vystupování z církve 
římskokatolické. Jako první v r. 1920 vystoupil br. František Rapouch, člen So-
kola a starosta obce. V r. 1921 před sčítáním lidu se domluvilo několik bratří, že 
vystoupí z církve římskokatolické i s rodinami a přistoupí k církvi českobratrské 
evangelické. Byli to: Urban František, Kadaňka Jan, Fráňa František, Fráňa Matěj, 
Hledík Jan, Hledík Albert, Havelka František, Štěrba Čeněk, Štěrba Ambrož, Ce-
sar František, Cesar Ferdinand, Cesar Jan, Cesar Matěj, Paulíček Tomáš, Štefan 
Metod, všichni s rodinami a několik bratří a sester svobodných. Tímto způsobem 
došlo k založení kazatelské stanice ČCE v Silůvkách, zvolen první výbor, který 
ihned podal žádost obecnímu zastupitelstvu o odprodej pozemku na stavbu mod-
litebny. Shromáždění byla konána jednou měsíčně v soukromém bytě u br. Cesara 
Františka, někdy také v přírodě Pod Lipami.

Když pak r. 1923 stavěl Sokol sokolovnu, měli jsme se Sokolem smlouvu, že 
nám bude v sokolovně dovoleno odbývati své pobožnosti, za což br. Cesar Franti-

Slavnostní otevření modlitebny Českobratrské církve
evangelické v Silůvkách, 10. srpna 1930.
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šek daroval Sokolu část pozemku, potřebného ke stavbě sokolovny. Shromáždění 
se tedy konala po několik roků v sokolovně vždy druhou neděli v měsíci o 10 hodi-
ně dopoledne. Nevyháněl nás sice Sokol ze sokolovny, ale byl stále více pociťován 
nedostatek vlastní budovy či místnosti. Například za pobožnosti jsme byli stále 
vyrušováni nahlížejícími cvičenci, kteří šli do cvičení a nemohli se dočkati konce 
naší pobožnosti.

Stavba modlitebny byla schválena a pozemek odprodán s podmínkou začít sta-
vět do třech roků. Staveniště 1.500 m² stálo 3.000 Kč a vyskytl se problém, od té 
doby tak častý, kde vzít 3.000 Kč na zakoupení staveniště, když kazatelská stanice 
nemá jmění. Matka jednoho bratra pí. Smržová Julie ochotně potřebnou částku 
zapůjčila, a pak se jí splácela z výnosu zavedených měsíčních podomních sbírek. 
Zavedené měsíční podomní sbírky se osvědčily a spolu s dary od Synodní rady a z 
Jeronýmovy jednoty a od přátel z ciziny jsme měli roku 1928 asi 11.000 Kč.

Koncem roku 1926 nový výbor kazatelské stanice začal pomalu připravovat 
stavbu modlitebny, jelikož 3 léta určená ku stavbě již dávno prošla. Za tím účelem 
někteří bratři začali chodit lámat kámen. Asi dvakrát se jim trefilo kámen pro-
dat a peníze za kámen dali do pokladny kazatelské stanice (br. Urban František, 
Kadaňka Jan, Kubík Josef). Někteří bratří (Urban František, Kadaňka Jan, Kubík 
Josef, Pazourek Jaroslav)  navštívili několikrát slavnosti otevření českobratrských 
modliteben (Prostějov, Vel. Meziříčí, Zábřeh), aby mohli podat přesnější návrhy 
na velikost a tím i na rozpočet naší modlitebny. Mezitím se lámal kámen, již po 
třetí a vozil na staveniště. A tak z jara r. 1929 jsme měli na staveništi asi 80 fůr ka-
mene, které jsme nalámali zdarma. Na lámání a odvozu kamene bylo odpracováno 
745 hodin zdarma.

Rok 1929
Na velikonoce 

1929 byla význam-
ná členská schůze v 
sokolovně za účasti 
p.  faráře Horníčka 
z Ameriky a jeho 
manželky, při níž 
bylo konečně roz-
hodnuto pustiti se 
do stavby základů, 
aby byl splněn zá-
vazek daný obci, 
abychom toto vý-
hodné staveniště 

Slavnostní otevření modlitebny Českobratrské církve
evangelické v Silůvkách, 10. srpna 1930.
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nepozbyli. Na více 
jak základy jsme 
při našich finan-
cích nemohli dou-
fat. Měli jsme asi 
12.000 Kč. Byl zvo-
len stavební výbor, 
vypracování plánů 
zadáno architekto-
vi z Brna, rozpočet 
na stavbu vypraco-
val Dvořák Jan ze 
Silůvek zdarma. Po 
vypracování roz-
počtu nám teprve 
začali vstávat vlasy 
na hlavě. Zněl na 165.000 Kč. Co teď?

Dle rozpočtu jsme mohli ušetřit 45–50.000 Kč vlastní dobrovolnou prací. Pro-
to bylo usneseno, že postavíme aspoň betonové základy a dále snad Pán Bůh po-
může, bude-li to jeho vůle a najde-li v naší práci zalíbení. Abychom ušetřili na 
dovozu písku (z Mor. Bránic za 25 Kč), byl hledán po celém okolí vhodný písek na 
betonování, až se nám podařilo takový písek najít v již dávno zasypaném a akátem 
zarostlém lomu. Načež jsme s majitelem p. Ptáčkem ujednali, že lom očistíme, ote-
vřeme, upravíme příjezd (vykácení akátů a 300 m cesty) a fůra písku bude pak státi 
5 Kč a dovoz 10 Kč. Sotva jsme však vozili asi dva dny, malér. Zjednaní povozníci, 
zdejší rolníci, přestali nám vozit a za důvod udali neshody s českými socialisty (na-
šimi br.) v obecním zastupitelstvu. Než se nedorozumění napravilo, začalo deštivé 
počasí a pak jsme do rokle přes celé léto nemohli a museli jsme hledat písek nový 
a platit dráže. Bylo navozeno 85 fůr písku a odpracováno 180 hodin zdarma.

Pak jsme zakoupili fůru desek a příček na šalování a fůru příček na plot.
Když jsme měli tyto stavební zásoby, byla připravena slavnost „Kladení základ-

ního kamene“ na svatodušní svátky 20. 5. 1929, která se nám za krásného počasí 
vydařila jak morálně, tak hmotně (za účasti farářů V. Pokorného z Brna, seniora 
Nagy z Vanovic, vikáře Procházky z Brna, kurátor Zbořil). Po slavnosti vzrostl náš 
„závodní kapitál“ na 15.000 Kč. 

Po slavnosti započato skutečně s kopáním základů, objednán vagon cementu 
z Maloměřic, načež přikročeno k betonování základů. Na kopání a betonování 
základů bylo odpracováno 1.300 hod zdarma. Jakmile jsme měli hotovy základy, 
začali jsme navážeti terén uvnitř základů. Při tom jsme pořád rokovali o tom, ne-

Oslava 90 let od položení základního kamene evangelické
modlitebny v Silůvkách, 9. června 2019.
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bylo-li by možno, abychom přivedli stavbu aspoň  zhruba pod střechu, pamětlivi 
toho, že jakmile stavbu přerušíme, takové nadšení a chuť k práci již nikdy nevzbu-
díme.

Po dlouhém počítání, schůzování a uvažování bylo usneseno vypůjčiti v míst-
ním Spořitelním a záložním spolku 25.000 Kč, což by nám tak asi stačilo, že by-
chom mohli přivést stavbu ještě toho roku pod střechu a potom děj se vůle Boží. 
Na členské schůzi bylo usneseno, že předseda Urban František si jako dlužník u 
místní Spořitelny vypůjčí 25.000 Kč a všichni bratří že se podepíší jako ručitelé.

Po vyjednání půjčky jsme vyjednali dodání 40.000 cihel z Dolních Kounic. 
Bylo za ně zaplaceno 13.732 Kč. Následovalo jednání ohledně dodávky stropů a 
střechy – 3 traverzy, dveře, okna. Mnozí bratři a sestry slíbili věnovati veškerý vol-
ný čas stavbě, velmi vydatně pracovali podle svých sil a možností. Prý abychom 
něco ukázali a dokázali.

Jelikož byl suchý rok a bída o vodu, abychom ušetřili dovoz za vodu, poněvadž 
jsme studni neměli, koupili jsme od ředitelství drah staré žárnice kotlové, asi 150 
běžných metrů a zavedli jsme z nedaleké rokle vodu ze studánky až na staveniště 
do kádě. Pak jsme trubky použili jako sloupky k plotu a částečně se prodaly. Vyko-
pán důl na vagon vápna a vápno uhašeno. Odpracováno 250 hodin zdarma. Když 
byly cihly, písek a vápno připraveny, započalo se se stavbou asi v polovině srpna a 
sice stavělo se vždy v sobotu odpoledne a v neděli celý den, nebyla-li právě pobož-
nost. Na podzim r. 1929 jsme dostali stavbu pod střechu a odpracovali jenom při 
stavění z cihel 3.570 hodin zdarma. Krytina byla dřevocementová z Tikovic. Při 
tom jsme si udělali sborovnu úplně hotovou, takže Silvestrovská večerní pobož-
nost se již odbyla „v našem“ a byla při ní čtena též celoroční zpráva.

Když jsme do-
sáhli úrovně stro-
pů, stala se nám též 
malá nehoda, že při 
zdvíhání 10 metro-
vých nosičů klad-
kostrojem na strop, 
zbořilo se nám k to-
muto cíli postavené 
lešení. Jeden nosič 
na stropě se pře-
vrátil a druhý spadl 
dolů. To jsme hle-
dali díru ven! Štěstí, 
že jsme u toho byli Oslava 90 let od položení základního kamene evangelické

modlitebny v Silůvkách, 9. června 2019.
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jen tři. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo, 
jenom strachu jsme 
trochu zažili, v oba-
vě, že nám to zboří 
celou stavbu; jaký 
to udělalo rámus. 
Když se ale nic ne-
zbořilo, říkali jsme, 
že to drží jak hel-
vítská víra. A je to 
pravda. Měli jsme 
též těžké chvíle ně-
kdy, když jsme si 
nevěděli rady s ně-
čím. To jsme vždy 
zas posílali br. Urbana, jednou na faru, nebo k p. staviteli, jindy zas k p. radovi 
Michalovi a br. Urban zas vše dobře vyřídil.

Když jsme měli budovu pod střechou a povolený úvěr byl skoro vyčerpán, tak 
že se na úplné dodělání nedalo pomýšlet, uklidilo se lešení a navážel se terén před 
modlitebnou. Br. Pazourek koupil 2 stará kočárová kola, osu jsme dostali, br. Ka-
daňka Jan ml. udělal ostatní kování a měli jsme dvoukolku, se kterou jsme pak z 
vedlejší stráně navezli asi 1000m³ navážky. Při úpravě a navážení terénu se odpra-
covalo 2060 hodin zdarma. Ještě když jsme v zimě naváželi terén, tak jsme ještě 
uvažovali – ale na úplné dodělání modlitebny nebylo ani pomyšlení a byli jsme 
vděčni Pánu za to, že nás nenechal stát uprostřed, a že jsme aspoň tu sborovnu 
mohli dodělat. Ona se sice nehodí pro konání pobožností, ale pro schůze nám 
stačila. Kamna zapůjčil Fráňa Matěj a uhlí jsme si donesli vždy z domu.

Rok 1930 
Dar 6.000  Kčs a bezúročná půjčka 10.000 Kčs ze Synodní rady. Celou zimu 

1929–1930 navážka terénu. Na jaře znovu do rokle na písek na omítky. Termín 
slavnostního otevření byl stanoven na 10. srpna 1930. Okna, klempířina, sedadla, 
xylolitová podlaha.

Konečně nadešel pro nás památný den otevření „Blahoslavova sboru“ v Silův-
kách za přítomnosti synodního seniora Josefa Součka a řady vzácných a milých 
hostí.

výtah z kroniky pořídila Martina Kadlecová

Oslava 90 let od položení základního kamene evangelické
modlitebny v Silůvkách, 9. června 2019.
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Pohádkový les
V polovině června jsme opět ve spolupráci s obcí a rodiči uspořádali tradiční 

Pohádkový les spojený s pasováním předškoláků na školáky, prvňáčků na čtená-
ře a rozloučili jsme se s třeťáky.

Děti se už celý týden těšily a nejen ony. Rodiče si pro ně připravili osm 
nádherných pohádkový stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly.

Poté na všechny čekalo slavnostní pasování, které letos vzali do svých rukou 
šmoulové. Na závěr celého úžasného odpoledne jsme si společně opekli špekáč-
ky. Příjemná a veselá nálada se nesla celým odpolednem. 

Moc děkuji rodičům za jejich pomoc a opět neskutečně krásné kostýmy.  Re-
nata Záděrová a pan starosta nám hodně pomohli v rámci organizace, převozu 
věcí a zázemí pro učitelky, které si letos daly také velkou práci s kostýmy.

Obrovskou odměnou pro nás velké byly rozzářené a spokojené oči všech dětí, 
které měly  radost a byly spokojené.

.... a o tom to je!
Mgr. Petra Strádalová

Pohádkový les, pasování předškoláků na školáky, 13. června 2019.
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Pohádkový les
– učitelský sbor

společně s rodiči,
13. června 2019.

Pohádkový les
– pasování prvňáčků

na čtenáře,
13. června 2019.

Pohádkový les
– loučení s třeťáky,
13. června 2019.
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Minisraz rodáků
V sobotu 22. června 2019 se uskutečnil další minisraz rodáků, přátel a oby-

vatel Silůvek.
Na akci byl také představen nový nástěnný kalendář na rok 2020 s obrazy 

Jiřího Zoufalého. Ten si budete moct zakoupit na obecním úřadě, popřípadě na 
vánočním jarmarku za 100 Kč.

O výborné občerstvení se postarali silůvští hasiči. Nechyběly skvělé zákusky, 
které upekla paní Andrea Kačírková. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmo-
sféře.

Minisraz rodáků na návsi, 22. června 2019.
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Minisraz rodáků na návsi, 22. června 2019.



Informační list obce Silůvky, číslo 3 (95), ročník 19

22

Skautský tábor Ocmanice 2019
Začátkem prázdnin se uskutečnil jubilejní již 50. tábor 

oddílu Sokolík Silůvky v malebném zákoutí řeky Oslavy 
nedaleko Náměště nad Oslavou. Tábora se zúčastnilo cel-
kem 20 dětí z toho 9 starších (Havranů a Amazonek) a 11 
mladších (Vlčat a Berušek) pod vedením silného kolektivu vedoucích. Program 
byl velmi pestrý, vyplněný nespočtem her a několika výlety. Tradičně jsme na-
vštívili přilehlou Náměšť, oblíbené koupaliště v Třebíči a s Havrany a Amazon-
kami jsme v prvním týdnu tábora vyšli na „puťák“ okolo Dalešické přehrady.

Po několika letech znovu proběhla návštěvní neděle, která byla příjemným 
zpestřením nejen pro děti. Všem, kteří přijeli děkujeme za krásnou neděli.

Myslím, že mohu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme si tábor užili a pro-
žili jej tak, jak nám bylo příjemné. Těšíme se na další rok. S pozdravem vedení 
oddílu Sokolík Silůvky.

Jiří Průša – Punďa

Společné foto účastníků 50. tábora oddílu Sokolík, Ocmanice, 4.–20. července 2019.
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Několik záběrů z jubilejního 50. tábora oddílu Sokolík Silůvky, Ocmanice,
4.–20. července 2019. Ak
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Stavění hodové máje
Stavění máje probíhá tradičně den před konáním Anenských hodů. Letos to 

tedy bylo v pátek 26. července 2019. Během hodiny na hřišti za sokolovnou stála 
29 metrů vysoká mája postavená ručně pomocí stárků a místních siláků.

Blanka Altmanová

Stavění máje, 26. července 2019.
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Anenské hody
V sobotu 27. července 2019 vyšlo za deštivého počasí 

14 krojovaných párů stárků z místní sokolovny do ulic na 
obchůzku obce za doprovodu dechové hudby Zlaťulka.

Anenské hody pořádala Tělocvičná jednota Sokol Si-
lůvky. O veselou zábavu se postarali stárci s jejich progra-
mem. Jsme velice rádi, že se tahle tradice v naší obci stále 
udržuje.

Blanka Altmanová

Anenské hody, 27. července 2019.
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Anenské hody, 27. července 2019.
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Mše u zvonice sv. Anny
Hodovou mši u zvonice sv. Anny sloužil v neděli 28. července 2019 ořechov-

ský kněz ThDr. P. Krzysztof Drzazga.

Mše u zvonice sv. Anny, 28. července 2019.
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Silůvský pivní mikrofestival – 6. ročník
Každoročně třetí srpnovou sobotu pořádá Tělocvičná jednota Sokol Silůvky 

Pivní mikrofestival. Letošní již 6. ročník se konal 24. srpna 2019 na hřišti za so-
kolovnou v krásnou slunečnou sobotu.

Pivní lístek byl bohatý, 32 druhů piva, pro děti limo a něco k snědku také 
nechybělo.

K požívání chmelového moku hrála hudební skupina Hoblbýt. Pro děti ne-
chyběla ve velkém sále sokolovny nachystaná opičí dráha, která byla po celou 
dobu konání akce plně využitá.

Velké díky patří všem, co přiložili ruce k dílu při přípravě a pořádání této 
akce.

Blanka Altmanová

Silůvský pivní mikrofestival, 24. srpna 2019.
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Kvalifikace na Mistrovství světa v Thajsku
Ahoj Silůvčáci,

v červenci jsem se zúčastnila Mist-
rovství Evropy juniorů ve stolním teni-
se, které se konalo v Ostravě.

První čtyři dny na tomto mistrov-
ství byly věnovány soutěži družstev. 
Společně s mým týmem jsme v zá-
kladní skupině porazily Nizozemsko, 
Turecko a velice favorizované Němec-
ko, které porazit bylo veliký úspěch. 
Po postupu ze skupiny jsme vítězně 
zvládly zápas proti Norsku a v zápasu o medaile pak proti Slovinsku. Potom nás 
bohužel porazilo silné Rusko, a tak jsme si musely zahrát s Francií o 3. místo. 
Před utkáním proti Francii jsme byly trošku nervózní, protože jsme věděly, jak 
je toto družstvo silné, jak je tento zápas důležitý a když bychom vyhrály, tak si 
zajistíme postup na Mistrovství světa. V zápase proti Francii jsem nastoupila za 
vyrovnaného stavu 1:1 a věděla jsem, že hraju zápas, který by mohl zlomit celé 
utkání. V mém zápase proti třetí nejlepší hráčce Francie jsem vyhrála poměrem 
3:0 na sety, a tak jsem přidala další bod na stranu Česka. Po mně nastoupila 
moje spoluhráčka, která zápas dotáhla do vítězného konce a vyhrály jsme 3:1 na 
zápasy. A tak jsme se mohly radovat z 3. místa na MEJ a zároveň z kvalifikace na 
MS, které se uskuteční 24. 11.–1. 12. 2019 v thajském Bangkoku. Po zápase jsem 
byla moc šťastná z kvalifiace na Mistrovství světa do Thajska. I z třetího místa 
v Evropě je to nepopsatelný pocit, když tomu všemu přispějete i svou výhrou.

Je to vážně skvělý úspěch a moc se těším na MS do Thajska, a také doufám, že 
i tam se nám alespoň trošku podaří zazářit.

Děkuji moc.
Linda Záděrová
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Matterhorn
Je považován za jednu z nejkrásnějších a nejpopulárnějších hor světa. S nad-

mořskou výškou 4478 m n. m. je zároveň také sedmou nejvyšší horou Alp. Tyčí 
se na hranici mezi Švýcarskem a Itálií, nad švýcarským Zermattem a italským 
městem Breuil-Cervinia. Poprvé byl zdolán 14. července 1865 angličanem Ed-
wardem Whymprem společně s dalšími šesti horolezci. Při sestupu se stalo ne-
štěstí, kdy jeden z členů výpravy uklouzl a přitom se přetrhlo lano mezi čtvrtým 
a pátým členem.

Matterhorn mě fascinoval a přitahoval dlouho, protože mně nic nedal zadar-
mo a trápil dlouhé tři roky.

První rok pokusu (2017) v sestavě já, dcera Adriana a Tomáš Pikola. Kdy nám 
dva dny před výstupem napadlo půl metru sněhu. Proto jsme dorazili jen do 
nadmořské výšky cca 3600 m a dále pokračovat už nešlo.

Další rok jsem se pokoušel Matterhorn zdolat sám, však taky bez úspěchu. 
Dorazil jsem do nadmořské výšky 4050 m, kde jsem se musel otočit a vrátit zpět.

Třetí pokus jsem se rozhodl pojmout jako rodinou dovolenou, kdy žena 
s mladší dcerou zůstaly v základním táboře Täsch jako vzdálená psychická pod-
pora. 

Jelikož nám první den příjezdu přálo počasí a předpověď na další dny byla 
také příznivá, tak jsme neváhali a vyrazili. V úmorném horku jsme celý den bo-
jovali s velkou zátěží a vystoupali do nadmořské výšky 2760 m n. m. Zde se na-
chází cílová stanice lanovky, která nám poskytla noční bivak.

30. června 2019, 18.30 hod.
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Po chladné a větrné noci se Adriana rozhodla ze zdravotních důvodů nepo-
kračovat. 

Spolu jsme zredukovali zásoby a vyrazil jsem už sám směr vrchol. Po dvou 
a půl hodinách jsem přišel na horskou chatu přímo pod Matterhornem jménem 
„Hönrlihütte“. Zde jsem si dopřál delší přestávku a zhruba před polednem vy-
razil do boje, kde mě čekala nejtěžší část výstupu. Po třech hodinách lezení ve 
skalním terénu jsem dorazil do nouzového bivaku Solvay (4000 m n. m.).

Zde po krátké přestávce a vyložení přebytečných věcí z batohu jsem se roz-
hodl pokračovat, pokusit se o vrchol ještě tento den. Po nekonečném stoupání 
a přemlouvání mého těla, aby vydrželo, se to nakonec povedlo a v čase 18.30 ho-
din jsem stanul na vrcholu.

Zde po zaznamenání nádherně fascinujících záběrů a zatlačení slzičky jsem 
musel začít klesat zpět. Jen jsem začal, tak na italské straně se z ničeho nic objevi-
la bouřka. Bylo potřeba přidat do kroku a zároveň se soustředit na každý úchop. 
Bohužel mě bouřka dohnala, po třiceti minutách strachu jsem dorazil zpět do 
bivaku unavený a šťastný (22.15 hod.).

Po velmi chladné noci jsem ráno začal pomalu klesat zpět za rodinou, která 
mně vyrazila naproti. A v místě našeho rozloučeni u lanovky jsme se všichni 
šťastně potkali.

Připravuje se velmi adrenalinové video.
Termín promítání bude upřesněn, budeme se na Vás těšit.

Robert Fiala
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
září 2019
• Zálesácká stezka – sobota 7. září 2019, od 14.00 hod. na hřišti Pod Lipami, po-

řádá skautský oddíl Sokolík Silůvky.
• Schůzky oddílu Sokolík – pravidelné celoroční schůzky skautského oddílu Soko-

lík začínají od soboty 14. září 2019 v klubovně oddílu Sokolík v těchto termínech:
- soboty 9.00–11.00 hod. Berušky a Vlčata (dívky a chlapci 1.–4. třída),
na schůzkách mladších se budou v průběhu roku střídat tito vedoucí: Ali, Míša, 
Bety, Frodo, Otys,
soboty 13.00–15.00 hod. Amazonky a Havrani (dívky a chlapci 5.–9. třída),
- na schůzkách starších se budou v průběhu roku střídat tito vedoucí: Punďa, Peť-
ko, Cebík, Ufon, Pižža.

• Václavská vycházka – sobota 28. září 2019, tradiční Václavskou vycházku pořá-
dá Sokol Silůvky.

_______________
říjen 2019
• Vítání občánků – sobota 5. října 2019, od 10.00 hod. proběhne v zasedací míst-

nosti OÚ slavnostní přivítání občánků v naší obci. 
• Ninja faktor – sobota 5. října 2019, od 14.00 hod. na hřišti Pod Lipami, pořádá 

skautský oddíl Sokolík Silůvky. Přijďte pokořit nástrahy silůvského Ninja faktoru.
• Stavění draků a Drakiáda – sobota 19. října 2019, v 9.00 hod. stavění draků v 

klubovně, od 13.00 hod. Drakiáda na letišti, pořádá skautský oddíl Sokolík Silův-
ky.

• Sázení s Dominikem – sobota 26. října 2019, sraz v 9.00 hod. u autobusové za-
stávky. Komunitní sázení ovocných stromů v aleji za hřbitovem a ve vznikajícím 
obecním sadu na Kopci s potulným sadařem Dominikem Grohmanem.

_______________
listopad 2019
• Martinské hody – sobota 9. listopadu 2019, od 14.00 hod. průvod stárků po 

obci, od 20.00 hod. večerní hodová zábava v sále orlovny. K tanci a poslechu hraje 
DH Bílovčanka.

• Posezení u cimbálu – neděle 24. listopadu 2019, 16.00 hod. sokolovna Silůvky.
• Jarmark s rozsvícením vánočního stromu – sobota 30. listopadu 2019, náves 

Silůvky.

Účastí na těchto akcích berete na vědomí, že zde může být pořizován videozáznam
nebo fotografie, které budou následně použity pro účely zpravodajství a na webu.
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SILŮVKY VČERA A DNES XVII

Počátek školního roku
Školní rok započal dne 16. září 1919.

Počet žactva počátkem školního roku
Počátkem školního roku navštěvovalo školu zdejší:

v I. třídě 29 chlapců + 33 děvčat =   62 dětí
ve II. třídě 22 chlapců + 35 děvčat =   57 dětí
úhrnem  51 chlapců + 68 děvčat = 119 dětí
Učitelský sbor

Ze školy zdejší odešel počátkem školního roku zatímní učitel Alexander 
Červenka, jmenovaný výnosem okresní rady školní v Bílovci ve Slezsku ze dne 
2. září 1919 čís. 136/1 zatímním učitelem na české škole obecné v Klimkovicích.

Místo něho jmenovala okresní školní rada v Brně ze dne 10. září 1919 
čís. 377/8 učitelkou při zdejší škole Antonii Čechovou, učitelku při obecné škole 
v Ořechově.

Jeví se tedy učitelský sbor začátkem školního 
roku následně: Václav Hládek – nadučitel, Antonie 
Čechová – učitelka literní, Josefa Cvečková – učitel-
ka industriální a katecheta Jindřich Konečný – ad-
ministrátor fary z Tikovic.

Vyučování bylo celodenní.
Vylíčení školy

V měsíci srpnu 1919 vylíčeny byly učírny, kabi-
net i chodby v budově školní malířem V. Dubou z 
blízkých Radostic.
28. říjen dnem feriálním (prázdninovým)

Výnosem zemské rady školní ze dne 19. října 
1919 čís. 28.873 stanoven 28. říjen jako národní svá-
tek dnem feriálním na všech školách. Učitelským 
sborům se zůstavuje, jakým způsobem by měl býti 
den tento oslaven. Na školských slavnostech bude 

SILŮVKY PŘED 100 LETY...
Dvojtřídní škola obecná v Silůvkách 1919–1920

Alexander Červenka
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promluveno o významu 28. října.
Sbírka pro České srdce

Výnosem téhož úřadu školního ze 
dne 17. října 1919 čís. 27.922 doporu-
čena sbírka mezi žactvem a ostatním 
obecenstvem dne 28. října 1919 ve pro-
spěch Českého srdce.
Učitelstvo pro menšinové školy

Nařízení ministerstva školství a 
národní osvěty ze dne 3. října 1919 
čís. 4307, že každý okres školní musí 
10 % nejzdatnějšího učitelstva postou-
piti k dočasné službě na menšinových 
školách. Školy vyzvány, aby oznámily, 
které síly učitelské se k tomu přihlási-
ly. – Ze školy zdejší nepřihlásila se žád-
ná síla učitelská a nikdo nebyl ze školy 
zdejší povolán.
Žákovské knihovny

Výnosem zemské rady školní ze dne 
3. listopadu 1919 čís. 47.719 vyzvány 
správy škol k vykonání soupisu žákov-
ských knihoven za účelem reorganizace těchto.
Zastavené vyučování pro nedostatek otopu

Dnem 10. listopadu 1919 muselo býti vyučování ve zdejší škole následkem 
nedostatku otopu zastaveno. Přerušení toho trvalo až do 1. prosince 1919, kdy 
opětně vyučování zahájeno; obec potřebný otop opatřila.
Drahotní přídavek Antonii Čechové

Moravský zemský výbor výnosem ze dne 10. listopadu 1919 čís. 23.150/57 
poukázal učitelce Antonii Čechové u berního úřadu v Ivančicích drahotní pří-
davek v obnosu 1596 K od 1. října 1919.
Sbírka pro Masarykovu ligu proti tuberkulose

Výnosem zemské rady školní ze dne 16. listopadu 1919 čís. 30.926 o sbírce 
žáků ve prospěch Masarykovy ligy proti tuberkulose.

Vykonána o vánočních svátcích sbírka, která odeslána na adresu Masarykova 
liga proti tuberkulose, Praha, Spálená ulice 38.

„Chraňme české dítě – budoucnost náro-
da!“ – kresba, kterou věnoval malíř Alfons 
Mucha Českému srdci.
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Náhrada zameškaného vyučování
Výnosem okresní školní rady z 10. prosince 1919 čís. 1255/1 šk. vyzvána 

správa školy, aby předložila návrh, kterak nahraditizameškanou dobu vyučovací 
od 10. listopadu do 1. prosince 1919. — Vyučováno bude od 1. ledna 1920 do 
15. dubna 1920 v obou třídách každodenně o hodinu déle.
Provisorní výplata služného od 1. ledna 1920

Cirkulářem zemské školní rady ze dne 14. prosince 1919 čís. 17.354 stanovena 
provisorní výplata služného učitelstvu podle říjnového zákona od 1. ledna 1920
Předprava k definitivní úpravě služného

Výnosem zemské rady školní ze dne 12. prosince 1919 čís. 35.593 o defini-
tivní úpravě hmotných poměrů učitelstva škol národních a občanských. — Vy-
hotoven. Přehled dat od obou učitelů odeslán okresní radě dne 19. ledna 1920.
Trvání školního roku a prázdnin

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 25. dubna čís. 18.167 
stanoveno trvání školního roku a prázdnin na školách obecných a měšťanských.
Skončení I. pololetí š. r. 1919/1920

Zemská rada školní výnosem ze dne 19. ledna 1920 čís. 1393 nařizuje, aby 
I. pololetí ve školním roce 1919/1920 skončeno bylo na školách 14. února 1920.
Vykácení stromořadí na silnici

V neděli 21. února 1920 prodal okresní silniční výbor z Ivančic stromy v jeho 
území podél silnice u Silůvek do Tikovic vedoucí. Totéž učinil i silniční výbor 
brněnský se stromy v jeho území při téže silnici. Hezká stinná alej tím zmizela. 
— Na místo divokých stromů vysazeny tu budou stromy ovocné.
Oslava 70. narozenin presidenta Masaryka

Na neděli 7. března 1920 připadlo 70. výročí narození T. G. Masaryka, presi-
denta a zakladatele Československé republiky. Ve všech obcích, na všech školách 
celé republiky oslaven významný tento okamžik velmi důstojně. I osada naše 
nezůstala v ohledu tom pozadu. Večer o 8. hodině téhož dne uspořádána v sále 
obecního hostince slavnostní schůze, na níž o významu oslavencově promluvil 
nadučitel Václav Hládek, slečna Antonie Čechová přednesla přiměřenou báseň k 
významné této slavnosti určenou. — Na to sehrán divadelní kus, volený vhodně 
jako doplněk celé slavnosti. Celá osada zúčastnila se této slavnosti.
Státní premiová půjčka

Výnosem zemské správy politické a mor. zemské rady školní ze dne 8. břez-
na 1920 čís. 284 vyzývají se školy ku podpoře státní premiové půjčky republiky 
Československé.
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Mimořádná výpomoc učitelstvu za měsíc únor 1920
Zemská rada školní stanovila výnosem ze dne 30. ledna 1920 čís. 2890 mimo-

řádnou (čtvrtletní) výpomoc učitelstvu ke dni 1. února 1920. Obdržel nadučitel 
Václav Hládek 810 K a učitelka Antonie Čechová 300 K.
Výpomoc za měsíc duben a květen 1920

Výnosem téhož úřadu ze dne 28. dubna 1920 čís. 12.281 stanovena mimořád-
ná výpomoc za měsíc duben a květen 1920. A to: nadučiteli Václavu Hládkovi za 
každý měsíc 810 K a učitelce Antonii Čechové za každý měsíc 300 K.
Dovolená ku provedení statistiky osevní

Na základě oznámení okresní rady školní ze dne 11. května 1920 čís. 320 šk. 
udělilo ministerstvo školství a národní osvěty výnosem ze dne 16. dubna 1920 
čís. 19.348 dovolenou učitelům ku provedení statistiky ploch osetých r. 1920.
Dobrozdání o povinném tělocviku dívčím

Přípisem okresní rady školní ze dne 22. května 1920 čís. 354 šk. uveden výnos 
zemské šk. rady ze dne 11. května 1920 čís. 13.895 a výnos ministerstva školství 
a národní osvěty ze dne 6. května 192 čís. 51.935/19 o podání dobrého zdání o 
povinném tělocviku na dívčích školách obecných a občanských. — Škola zdejší 
podala dobré zdání, aby zaveden byl povinný tělocvik na těchto školách.
Konec školního roku 1919/1920

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 17. května 1920 čís. 
24.514 stanoven konec školního roku 1919/1920 na den 30. června 1920.
Účast učitelstva na VII. sletu všesokolském

Zemská školní rada výnosem ze dne 14. května 1920 o účasti učitelstva na 
VII. sletu všesokolském. Nemají býti činěny obtíže a překážky osobám učitel-
ským, které chtějí se tohoto sletu zúčastniti.

Školní rok zakončen 30. června 1920 rozdáním Školních zpráv a napome-
nutím žactva, jak by se o prázdninách chovati mělo. Závěrečných bohoslužeb 
nebylo.

Koncem školního roku 1919/1920 navštěvovalo školu zdejší:
v I. třídě 29 chlapců + 35 děvčat =   64 dětí
ve II. třídě 18 chlapců + 31 děvčat =   49 dětí
úhrnem  47 chlapců + 66 děvčat = 113 dětí

V Silůvkách, dne 30. června 1920
Václav Hládek, nadučitel

Školní kronika v Silůvkách, 1900–1984, str. 93–98.
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školní rok 1919–1920 – I. třída
1. oddělení chlapců
Julius Cesar (101), Jan Dobrovodský, Josef Haněl (8), Oldřich Hökl (95), Jindřich 
Minařík (118), František Sládek (26), František Sládek (41), Ludvík Štěrba (37), 
František Štefan (74), Václav Záděra (29)

1. oddělení dívek
Hilda Adlerová, Františka Dobrovodská (25), Josefa Fráňová (54), Justina 
Holíková (105), Kateřina Ivenzová (117), Blažena Nosková (77), Božena 
Paulíčková (125), Božena Praksová (73), Marie Růžičková (12), Žofie Růžičková 
(12), Božena Severová (100), Anděla Škorpíková (22), Terezie Urbanová (116), 
Růžena Valová (104), Božena Vašulínová (15), Marie Vašulínová (10), Marie 
Záděrová (23), Marie Zelníčková (60)

2. oddělení chlapců
Ferdinand Cesar (101), Jiří Červinka (96), František Dobrovodský (33), Václav 
Dobrovodský (33), Josef Dvořák (43), Jaromír Holík (105), Karel Hron (79), 
František Hudáň (92), Karel Hudáň (92), František Nepejchal (64), Jan Novák 
(82), Ladislav Praks (62), Cyrill Sládek (26), Jaroslav Štěrba (9), Vincenc Štěrba 
(37), Bohumil Urban (115), František Záděra (59), Jaroslav Záděra (29), Josef 
Záděra (21)

2. oddělení dívek
Jarmila Adlerová, Albína Beránková (76),  Karolína Cesarová (101), Anežka 
Fráňová (80), Anastázie Hanělová (8), Františka Hledíková (91), Alžběta Jakšová 
(51), Růžena Kubíková (90), Gertruda Minaříková (118), Marie Nešpůrková (14), 
Růžena Nosková (77), Anděla Pipalová (53), Alžběta Severová (100), Ludmila 
Slavíková (38), Růžena Stoklásková (61), Emilie Štefanová (74), Vincencie 
Urbanová (41)

Václav Hládek – správce školy, nadučitel
Antonie Čechová, třídní učitelka

Josefina Cvečková – učitelka ručních prací
Jindřich Konečný – učitel náboženství

_______________

školní rok 1919–1920 – II. třída
1. oddělení chlapců
Antonín Cesar (101), Petr Dvořák (43), Ferdinand Hökl (95), František Ivenz 
(117), Ondřej Kadaňka (42), Václav Navrátil (78), František Praks (73), Josef 
Severa (100), Jan Škorpík (17), František Vašulín (10), František Záděra (29), 
Josef Zoufalý (27)
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1. oddělení dívek
Anna Červinková (96), Anna Dobrovodská (25), Anastázie Hledíková (91), 
Božena Hledíková (91), Marie Holíková (105), Anastázie Hronová (79), Anna 
Nešpůrková (14), Františka Nosková (77), Františka Nováková (82), Marie 
Slavíková (38), Marie Škorpíková (22), Ludmila Vačkařová (1), Albína Záděrová 
(21)

2. oddělení chlapců
František Dvořák (43), Matěj Dvořák (43), František Haněl (8), František Holík 
(105), Karel Hökl (95), Matěj Hökl (95), Josef Hron (113), František Kadaňka (42), 
Antonín Praks (73), Jan Praks (73), Matěj Vašulín (10)

2. oddělení dívek
Helena Beránková (76),  Terezie Čapková (4), Marie Dobrovodská (25), Ludmila 
Hládková (81), Františka Hronová (79), Josefa Hrubá (40), Marie Jakšová (51), 
Marie Kozlová, Štěpánka Kubíková (90), Anna Navrátilová (78), Eleonora 
Navrátilová (78), Anna Nováková (82), Božena Pipalová (53), Aloisie Pertličková 
(110), Johana Rapouchová (99), Antonie Sládková (26), Ludmila Škorpíková 
(22), Marie Škorpíková (28), Terezie Vašulínová (15), Žofie Vašulínová (15), 
Helena Záděrová (18), Marie Zoufalá (27)

Václav Hládek – správce školy, nadučitel, třídní učitel
Josefina Cvečková – učitelka ručních prací

Jindřich Konečný – učitel náboženství

Žáci Obecné školy v Silůvkách s literní učitelkou Antonií Čechovou
před vraty hasičské zbrojnice, 1920.
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Jak se vyvíjel název obce Silůvky
Níže naleznete seznam názvů naší obce, jak její vývoj v jednotlivých letech uvádí 

historik Ladislav Hosák a jazykovědec Rudolf Šrámek v knize Místní jména na Mora-
vě a ve Slezsku II (M-Ž), Academia Praha, 1980.

Jedná se vlastně o soupis toho, jak se název obce Silůvky objevuje v nejrůznějších 
historických listinách, které se dochovaly do doby vydání této knihy:
1277        Sulostowitz - první písemná zmínka o obci
1387        Sulowicz
1538        Sulowicze
1574        Sílovice
1574        Sylowicze
1590        Sulowicze
1674, 1718, 1720  Syluwka
1751        Sylinka
1798        Siluwka, Syluwek
1846        Siluwka, Sýluwka
1872        Siluwka, Silůvka
1881, 1924  Silůvky

No a v knize Františka Černého a Pavla Váši – Moravská jména místní – výklady 
filologické, Matice moravská Brno, 1907 nalezneme ještě několik dalších informací 
ohledně kořene sul-

Sulej (Sul + ějь): příp. -ovici: Sulejovice, zkráceně Sulovice, demin Sulůvky (1387 
Sulowitz, 1412 Sulegowicz.

Třešňůvka
Chtěl bych tímto přehledem vyvrátit tradovaný názor, že se naše obec někdy v mi-

nulosti nazývala Třešňůvka. Jedná se pouze o literární název naší obce, který podle 
tehdejšího názvu Siluwka, Silůvka a také podle ovoce a třešní zde hojně pěstovaných 
(především pro naše končiny typická odrůda srdcovka – skalka) vymyslel tehdejší 
spisovatel a učitel (mj. i na škole v Silůvkách) Viktor Kamil Jeřábek. Tento název se tak 
objevil v jeho knihách Stanička pod lesy (Idyla staničky třešňůvské), Počestná obec 
Valčice s okolím a Rechtor Kvěch popisujících život v naší obci a nejbližším okolí. 

Ono se někdy i občanům Silůvek právě podle toho zde tak rozvinutého ovocnář-
ství trošku hanlivě přezdívalo „peckaři“.

I když se tedy jedná pouze o literární název Třešňůvka, tak V. K. Jeřábek tuto svoji 
„literární“ obec ve svých knihách vychvaluje a povznáší a dokonce ji nazývá „Svatou 
dědinou“.

Nejen tato skutečnost, ale především bohatá ovocnářská minulost vedly k tomu, 
že byl před lety do středu znaku naší obce vybrán třešňový kvítek, který nám toto 
všechno trvale připomíná.

Radek Neužil
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Náš rodák – Tomáš Pikola (*1888–†1914)

Moravský pěší pluk č. 99 krále Helénů Jiřího I. („Mährisches Infanterie-Regi-
ment Nr. 99 König von Hellenen Georg I.“) vznikl 1.1.1883 a k jeho vytvoření 
bylo použito vždy jednoho praporu od stávajících uherských pěších pluků 19, 
44, 48 a 52. Další branci k nově vzniklému pluku rukovali z teritoria Doplňo-
vacího okresního velitelství Znojmo. Plukovní velitelství z počátku sídlilo v kláš-
teře Louka u Znojma (Klosterbruck bai Znaym), ale již v roce 1884 se přestě-
hovalo do Mostaru, odkud v roce 1889 odešlo do Jihlavy. Do kláštera Louka se 
vrátilo v roce 1893. Většina polních praporů se nacházela ve stejné posádce jako 
velitelství pluku, jeden až dva prapory ale bývaly dislokovány odloučeně. Např. 
v roce 1893 sídlil v klášteře Louka pouze IV. prapor, zatímco II. prapor se do něj 
vrátil z Brna a I. i III. prapor přišly z Jihlavy. Soustředění všech součástí pluku 
přetrvalo do roku 1907, kdy se jeho velitelství společně s II. a IV. praporem pře-
stěhovalo do Vídně. V Louce zůstal III. prapor a I. prapor byl redislokován do 
Sarajeva. Poslední z uvedených praporů se v následujícím roce přestěhoval do 
Foči, v roce 1910 se vrátil do Sarajeva a v roce 1912 odešel do Vídně. Prvním 
velitelem pluku se stal oberst Joseph Schilhavsky von Bahnbrück (velel v letech 
1883 až 1886). Po návratu pluku do kláštera Louka se v  jeho čele vystřídali: 
oberst Thomas Reymann (od 1890), oberst Alfred urozený pán von Matt (od 
1895), oberst Arthur Sprecher von Bernegg (od 1897), oberst Edmund Horbac-
zewski (od 1901), oberst Paul Kestřanek (od 1905) a oberst Felizian Krasel (od 
1910). Po úmrtí řeckého krále Jiřího I. v roce 1913 zůstala čestná funkce majite-
le pluku neobsazena. Po vypuknutí války byl pluk nasazen v rámci brněnské 4. 
pěší divize vídeňského II. sboru na haličské frontě.

Válka – jak strašné slovo, kolik neštěstí v sobě skrývá, kolik žalu a zničených 
životů… kolik nešťastných lidí zanechala, kolik životních příběhů násilně ukon-
čila.

Jeden příběh se začal 29. prosince 1888, kdy se v obci Silůvky manželům Bar-
boře a Josefu Pikolovým – narodil syn Tomáš. Ve svých 20 letech odešel za prací 
do Vídně, kde dostal práci panského kočího. Ale poblíž svého rodiště si našel 
lásku Marii. V květnu 1914 z lásky vzešla dceruška – pokřtili ji po mamince. 

Až doposud šťastný příběh. Jenže v témže roce – 28. června 1914 padlo v Sa-
rajevu sedm nešťastných ran a přesně měsíc nato byla vyhlášena válka. Válka ne-
smyslná, válka o nadvládu, o území. Válka strašná a krvelačná. Žádala do svého 
chřtánu tisíce obětí. Miliony mladých mužů muselo narukovat. Jedním z nich 
byl i Tomáš. Povolávací rozkaz ho předvolal do znojemských kasáren a přidělil 
k Moravskému pěšímu pluku č. 99 krále Helénů Jiřího I.:
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Ministerstvo vnitra vydalo
16. září 1914 sérii válečných 
pohlednic.

Vojáci rakousko-uherské pěchoty v létě 1914.
Foto: Darko Pavlović, Wikimedia Commons,
CC-BY-SA-4.0

Ale pokračujme v našem příběhu:
Poslední pohlednici napsal Tomáš své ženě a své dceři – ještě ze Znojma, 

mimo jiné píše, ať se nebojí, že všechno je v pořádku a že se na ně těší. To ale 
nevěděl, že za několik dnů či hodin bude PP.Nr.99 převelen do Polska na Ruský 
front. 

Psal se srpen 1914. PP.Nr.99 dostal rozkaz k vojenské akci. 
26. 8. 1914: Propuká proslulá bitva u Komarowa mezi rakousko-uherskou Au-
ffenbergovou 4. armádou a ruskou 5. armádou generála Plehveho, což byla jedna 
z prvních bitev na ruské frontě. Znojemští z c. a k. 99. pěšího pluku se do ní na 
levém křídle zapojují, a hned úspěšně! 3. prapor dobývá vesnici Źrebce, zatímco 
2. a 4. prapor si vynucuje přechod Wieprze u Bodaczowa.
27. 8. 1914: Danklova 1. armáda postupuje vpřed směrem na Lublin a poráží 
Rusy u Niedrzwica Duza. Po jejich východním boku však Auffenbergova 2. ar-
máda stále bojuje u Komarowa. Znojemští z c. a k. 99. pěšího pluku zde dosahují 
dalšího úspěchu, když dobývají ruský sklad u Siedliska, na dohled od Zámostí 
(Zámosć).
29. 8. 1914: Krvavé boje na středu Auffenbergovy 4. armády u Komarowa po-
kračují. Nicméně obě křídla armády postupují, zprava je to zásluha úspěchu ra-
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kouského XIV. sboru arcivévody Josefa Ferdinanda z 3. armády, zleva pak vídeň-
ského II. sboru včetně znojemského 99. pluku.
30. 8. 1914: U Starého Zámosti (Stary Zámość) na levém křídle armády gene-
rála Auffenberga (viz níže) se strhla veliká bitva, která proslaví celý znojemský 
99. pluk. Ten zde stojí sám proti celé ruské divizi, čtyřnásobné přesile. Přesto 
ubrání pozice a donutí Rusy v pozdních odpoledních hodinách stáhnout se. Ru-
sové v reakci na tento boj označí členy 99. pluku jako „žluté čerty“. Cena za toto 
hrdinství je však děsivá: téměř polovina mužů je mrtvá či zraněná, z řad důstoj-
níků pluku jsou to dokonce tři čtvrtiny! 

V krvavé řeži létaly koule z pěchotních zbraní sem i tam, svištěly kolem uší, 
mnohá z nich však našla svůj cíl. Jedna z nich našla svůj cíl v těle Tomáše. Zda 
byl mrtev hned či zda trpěl, na co v posledních chvílích myslel a co prožíval – to 

Zápis z matriky 99. pluku 1914–1920 z archivu ministerstva obrany:
- desátník, římsko-katolického vyznání, občanské povolání kočí
- padl v boji dle úmrtního podání, pohřben na bojišti
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už se nikdy nikdo nedozví. Ale zcela jistě jeho myšlenky patřily jeho nejbližším. 
Už nikdy nespatří žena svého manžela, dcera svého otce. Vyhasl oheň v jeho 
očích…. Zůstal stesk v mysli jeho nejbližších….

Dlouho se nevědělo kdy, kde a jak přesně skončil jeho život, kdy, kde a jak 
byl pohřben. Jediná zmínka o Tomáši Pikolovi je, že jeho jméno je uvedeno na 
Památníku osvobození se jmény padlých první a druhé světové války. Nechtěli 
jsme se však smířit s tím, že po rodákovi ze Silůvek zůstane pouze nápis na po-
mníku. Přece jenom je to naše krev, který si zaslouží, aby o něm jeho nejbližší 
i potomci jeho spoluobčanů věděli více. Proto jsme začali pátrat, a přece jenom 
jsme se k něčemu dopátrali. Z historických pramenů jsme zjistili nejen kdy padl, 
ale i kde padl. Naposledy spatřil světlo světa dne 29. srpna 1914. Padl na frontě 
u Starého Zámosti (Stary Zámość). 

Tomáš se svojí ženou před narukováním.

Hřbitov Wólka Złojecka: toto místo z dosud
zjištěných informací zatím nejpravděpodobnější
místo pohřbení vojáků 99. pluku padlých v těchto
dnech I. světové války.
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Z uvedeného data úmrtí vyplývá, že byl jednou z prvních obětí I. světové 
války. Nesmyslné války, nesmyslnou obětí…. Mnoho jeho spolubojovníků, kteří 
první boje přežili, se přidalo k československým legionářům, kteří měli nesporný 
vliv na vzniku Československa. Možná, kdyby Tomáš přežil, byl by mezi nimi. 
Ale to je již jiný příběh s jiným koncem. 

Vzpomeňme, že náš rodák – Tomáš Pikola, byť v řadách tehdejší rakous-
ko-uherské armády, položil dne 29. srpna 1914, daleko od svých bližních svůj 
mladý život na „oltář“ nesmyslné války. Nezapomeňme! Čest jeho památce!

Čerpáno z historických pramenů a z vojenského archivu 
Zpracovali: Josef a Radomír Pikolovi

Tomáš v celé vojenské parádě – k čemu mu byla …?
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SILŮVKY NA STRÁNKÁCH DOBOVÉHO TISKU
FEUILLETON.

Krásný koutek naší drahé Mora-
věnky.

Vyjedeme-li z Brna státní drahou 
směrem k Vídni, projíždíme nejprve 
čtvrtí brněnských zelinářských zahrad, 
načež za mostem přes řeku Svratku 
vjíždíme do krajiny více osadami nej-
bližšího okolí Brna oživené, dále hoj-
nými ovocnými stromy osázené a blíží-
me se ke stanici Střelice, kde odbočuje 
trať k Třebíči—Okříšku—Jihlavě.

Za Střelicemi nastává krajinka více 
méně zajímavá. Vlak ubíhá lesem, 
projede dvěma tunely, mine elektric-
ké vedení z elektrárny oslavanské do 
Brna jdoucí a blíží se staničce Silůvce, 
kde od června do listopadu spatřiti lze 
denně spoustu košíků neb putniček na-
plněných chutným vonným ovocem, 
jak po sobě uzrávajíc následuje; napřed 
přijdou v červnu a červenci třešně (náš 
oblíbený spisovatel V. K. Jeřábek, řídící 
učitel v Obřanech, napsal o této stanici 
pěknou novelu s názvem: „Idylka sta-
ničky Třešňůvské“), pak rybíz, meruň-
ky, ranné hrušky a jablka, pak chutné 
švestky, výtečné hrozny a dále ostatní 
zimní ovoce. Vše to odváží se do Brna, 
kde na Zelném trhu láká hospodyňky, 
které zdravé a  chutné ovoce to rády 
kupují a ve svých domácnostech a pro-
spěchem výhodně zužitkují.

Od této staničky ubíhá vlak k 
nejbližší stanici Kounice-Ivančice, 
poblíže které nachází se již přes 
4 desítiletí stávající, ale vždy ještě 
obdivuhodná geniální stavba 

železničního mostu-viaduktu přes řeku 
Jihlavku, (výšky a  délky 40 × 450 m) 
takové, jakých v našem mocnářství jest 
pouze nepatrný počet.

V této stanici vystoupíme a pře-
sedneme na lokální dráhu, která loni 
otevřena byla a jež vede do samotné-
ho města Ivančic a odtud do Oslavan. 
Místo ve vagonu volíme na jižní straně 
a směrem proti jízdě. Za několik oka-
mžiků objeví se nám krásné panoráma 
celého železničního mostu s údolím 
řeky Jihlavky, vroubeného listnatými 
lesy, a v pozadí se silhouettou Palav-
ských vrchů na jihu moravském. Údo-
lím Jihlavky vine se trať, s pěknými 
výhledy k jihu: na městský les Rénu, 
jehož stráně z jara koberci různých 
květin: sasanek, podléštěk, dymnivek, 
ladoněk atd. pokryty bývají, na Ka-
menný mlýn, řeku Jihlavku k severu 
na rozhlednu na Hlíně, kostelík sv. Ja-
kubský, a s jižní pak do tiché půvabné 
kotliny, ve které rozkládá se staré město 
Ivančice (bývalý to majetek pánů z Lipé 
a ze Žerotína) s impozantní chrámovou 
věží s pěkným rozhledem, — význačně 
ve století 16. a 17. svojí bratrskou ško-
lou ku vzdělání panských a rytířských 
synů, blahodárným působením česko-
-bratrského biskupa Jana Blahoslava, 
Amosa Komenského a první tiskárnou 
česko-bratrskou, která později teprve 
přenešena byla do Kralic — s přístup-
nými sbírkami v městském museu ulo-
ženými.

Městu Ivančicím otevřením míst-
ní dráhy kyne lepší budoucnost. Není 
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pochyby, že bude hojně navštěvováno 
nejen turisty, ale také rodinami, hle-
dajícími v letních měsících příjemný 
a zdravý pobyt, vzdálený ruchu a hlu-
ku velkoměstského, a přece výhodným 
spojením vlakovým z Brna lehce pří-
stupný.

Také menší podniky najdou zde 
dostatek výhodného místa ku stavbě 
a zařízení svých officin a závodů a to 
hlavně z té příčiny, že mohou použíti 
elektrickou energii z ústřední elektrár-
ny v Oslavanech.

Les na Réně — s bývalým staroslo-
vanským hradiskem (mnoho památ-
ných nalezených drobností jest ulože-
no v městském museu) a dějepisným 
významným momentem: na prostran-
ství téhož holdovaly duchovní a rytíř-
ské stavy morav. a české, na Mor. Poli 
zvítězivšímu Rudolfu z Habsburgu, 
— je jen pár minut od města vzdálený 
a partie lesem buď k železnému mostu, 
neb k tunelům vábná a vděčná; koupá-
ní u  nově zřízených koupadel v čisté, 
měkké vodě říční: Jihlavky, Oslavy nebo 
Rokytny rozkošné a hygienicky účinné, 
známé renomované hostince s pře-
rovským, smíchovským a plzeňským, 
hojnost chutného ovoce a zeleniny 
a  možnost levného nákupu životních 
potřeb na týdenním trhu vždy v pátek. 
Procházky do okolních osad stinnými 
alejemi do Němčic, Alexovic, Řeznovic 
s památným románským kostelíkem 

a hroby rytířů Templářů a 4 km odtud 
se nacházejícími značnými zřícenina-
mi hradu »Tempelštýna«, do Budkovic 
s bývalým hrádkem »Budkov«, Rokyt-
né s 1000 letým starým hradištěm, na 
Hlínu s rozhlednou a vyhlídkou až za 
Dunaj na výběžky Alp a na Beskydy!

Proto doporučujeme každému, by 
zajel sobě do tohoto dříve málo navště-
vovaného krásného koutku naší užší 
vlasti; najde zde každý žádoucího kli-
du, osvěžení a vzpružení.

Hlučná bývá zde pouť sv. Jakubská 
na kopci u kostelíka, kde v případě 
příznivého počasí několik tisíc lidí se 
sejde.

Kdo můžeš z Ivančic jeti dále dra-
hou, učiň návštěvu i městýsi Osla-
vanům, kde monstrosní ústřední 
elektrárna, jakož i uhelné doly s nej-
modernějším technickým a strojovým 
zařízením a ostatní s těmito souvisící 
podniky proměnily městys na živý bod, 
o kterém v budoucnu až příliš často 
v průmyslovém světě zmínka bude uči-
něna. Při dvoudenním výletu jest nej-
výš vděčná partie údolím Oslavky proti 
proudu a návštěva rozhledny u městyse 
Mohelno, kde v blízké obci Lhánicích 
zachoval se obyčej v  určitý letní den: 
»Jízdy ku uvítání krále Vladislava«, při 
kterém hlučné »Vivat« ozvěnou se v ti-
chých lesích ozývá.

Moravská orlice, strana 5, číslo 169,
25. července 1913

Předci vysázeli stromy,
aby se potomci mohli těšit z jejich stínu.

Přísloví čínské
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