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Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
máme před sebou poslední letošní číslo 19. ročníku Informačního listu pro obyvatele 

obce Silůvky. Jsem moc rád, že se podařilo našemu zpravodaji navrátit jeho pravidel-
nost a aktuálnost. Doufám, že to tak bude i v následujícím 20. ročníku.

Jak vidíte na následujících stranách, opět máme za sebou období plné nejrůznějších 
kulturních, společenských a sportovních akcí. Já osobně mám velkou radost z obecní 
aleje za hřbitovem a postupně vznikajícího třešňového sadu Na Kopci a z toho, jaké 
skvělé odrůdy stromů a keřů se do nich podařilo vysadit. A to vše za krásného sluneč-
ného počasí a ve výtečné atmosféře spousty účastníků této akce. Určitě se máme v ná-
sledujících letech na co těšit, až začnou plodit.

Během zimních měsíců nás opět čeká spousta dalších skvělých akcí. Pokud si sami 
neumíte mezi nimi vybrat, tak určitě přijďte alespoň na Vánoční jarmark, který se bude 
konat již 30. listopadu na návsi. Je to každoročně parádní akce a ideální prostor na 
společné setkání a popovídání si. A pokud ještě nemáte doma nástěnný kalendář obce 
na příští kalendářní rok 2020, tak si ho zde můžete pořídit.

Velmi si vážím toho, že všechny tyto akce, které v naší obci v průběhu roku probíhají 
jsou výsledkem spousty mnohdy neviditelné práce desítek osob, které to vše dělají pro 
radost ze setkání se stejně naladěnými osůbkami a pro dobrý pocit u srdce. To je v dneš-
ní době něco naprosto úžasného. Snažme se, ať to takto všechno skvěle funguje i dále.

Poklidný vstup do následujícího roku a krásnou zimu nejen při stavění sněhuláků 
vám přeje

Radek Neužil – místostarosta obce Silůvky

INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé,

po krásném letním období následoval i slunný podzim, ale se změnou let-
ního času na zimní již nastaly deštivé a chladné dny, které jsou i velmi krátké. 
V období mezi Anenskými a Martinskými hody jsme však zažili na obci spoustu 
událostí a stihli udělat také mnoho práce.

S brigádníky a obecními zaměstnanci jsme zvládli náročný úkol – připravit 
obecní pozemky Na Kopci pro výsadbu třešňového sadu a pás pro výsadbu aleje 
vedle cesty za hřbitovem. Upravili jsme a zkrášlili výsadbou zeleně a osazením 
laviček hned několik míst v obci a okolí, opravili jsme a předláždili chodníky 
a uklidili přebytečný materiál, kluci natřeli kvalitní barvou všechna venkovní 
zábradlí, hřbitovní plot a branky na hřišti, křovinořezem posekali dvakrát celé 
koryto potoka Šatava, byly prohlédnuty a opraveny všechny herní prvky na dět-
ských hřištích a za hřištěm u potoka byl prodloužen dřevěný plot. Další zeleň 
a okrasné keře jsme vysadili na nádraží, u pomníku, u potoka na ul. Trávníky 
a do truhlíků muškáty. V letních parných dnech jsme prováděli náročnou údrž-
bu vysazené zeleně pravidelným zaléváním. Byla dokončena nová cesta a před-
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lážděn chodník tzv. „černá cestička“ k nádraží z ul. Anenské. 
Koncem srpna byla také připravena budova školy, dvůr se zahrádkou i nová 

učebna k provozu a 2. září jsme společně s učitelským sborem, rodiči a dětmi 
zahájili školní rok 2019/2020 s největším počtem žáků ZŠ i MŠ za posledních 
30 let.

Již na jaře jsme započali s výsadbou ovocné aleje 
kolem parkoviště za hřbitovem a na podzimní akci 
„Společné komunitní sázení ovocných stromů“ jsme 
výsadbu této aleje dokončili podél celé cesty až na 
křižovatku polních cest Na Širokých. Podzimní vý-
sadba proběhla za krásného počasí s hojnou účastí 
dobrovolníků všech generací. Na této velmi povede-
né a radostné akci jsme zvládli ještě vysázet i nový 
třešňový sad na připravených obecních pozemcích 
v lokalitě Na Kopci. Výčet různorodých ovocných 
stromů a keřů, které jsme společně vysázeli je uve-
den v článku z výsadby na str.19.

Během měsíce října byla zahájena avízovaná 
stavba investora společnosti E-on na obnovu elek-
trických kabelů NN na ulici Anenské od Prštic po 
odbočku k nádraží. Po uložení kabelů NN, veřejné-
ho osvětlení a optických trubek pod povrch chodní-

ků nechá obec Silůvky tento chodník kompletně vydláždit novou dlažbou včetně 
osazení novými obrubníky s nájezdy. 

Podobnou akci realizuje společnost E-on i na ulici Sokolská od DPS k soko-
lovně a k pozemku naproti JZD. I zde bychom větší část chodníků po dokončení 
kabeláže nechali udělat nově.

Pro úplnost ke stavbám obnovy elektrických kabelů po obci uvádím informa-
ci od dodavatelů staveb, že další etapou výměny el. kabelů je stavba na ulici Pod 
Lipami, Na Rybníkách, Kopaniny a Úvoz, která začne na jaře 2020.

V létě jste kromě Anenských hodů s májou a hodovou mší mohli navštívit i Si-
lůvský pivní mikrofestival za sokolovnou. Koncem září naši fotbalisti OLD BOY 
porazili výsledkem 4:0 kamarády ze sousední, spřátelené obce Mělčany. To ov-
šem nijak nenarušilo naše přátelské vztahy a vzájemnou podporu při návštěv-
nosti akcí pořádaných v Silůvkách a Mělčanech. Mnoho akcí v září a říjnu po-
řádal skautský oddíl Sokolík Silůvky. Na Václavskou vycházku ve svátek 28. září 
do Rakšic a Petrovic se vydali nejen sokolové. Proběhly i jiné akce, o kterých se 
podrobněji dočtete i s fotkami na dalších stránkách tohoto Informačního listu.

V sobotu 5. října jsme na radnici přivítali do života 10 nově narozených dě-

Starosta obce Zdeněk Prax
na sázení třešňového sadu,
26. října 2019.
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tiček. V tomto letošním ročníku oproti loňsku převládají kluci. Obec má nyní 
820 obyvatel. V neděli 17. listopadu jsme si připomněli 30 let od „Sametové re-
voluce“

V letošním roce se naskytují nové možnosti žádat stát o podporu a dotace. 
Bez ohledu na pokračující elektrifikaci obce jsem požádal Mpo do programu 
EFEKT 2020 o dotaci na výměnu všech svítidel veřejného osvětlení za úsporná 
LED světla. Také jsem podal žádosti na Mze a PGRLF na lesní techniku + štěp-
kovač klestu a větví. Na Mmr do PRV a MAS Bobrava mám připraveny žádosti 
na opravu radnice, výtah, výstavní síň a nové chodníky podél silnic. NA SFŽP je 
podaná žádost o dotaci na zalesnění a výsadbu ovocných stromů.

Dobrou zprávou je, že na MěÚ Šlapanice zajistil pan tajemník 4 nové pracov-
níky na odbor Územního plánování. Tím se zlepší a zkrátí agenda pro stavebníky 
spojená s vydáváním závazných stanovisek k jejich plánovaným stavbám. Záro-
veň můžeme s tímto odborem pokračovat ve zpracování a projednávání zadání 
územního plánu obce.

Palivové dřevo – obec má pro Vás stálou nabídku na prodej měkkého palivo-
vého dřeva – směs smrk + borovice za cenu 690 Kč/ vč. DPH za prostorový metr. 

Ještě bych vás chtěl srdečně pozvat do Orlovny na vánoční koncert DH Vace-
novjáci v sobotu 7. prosince 2019 v 16.00 hod. a také v sobotu 28. prosince 2019 
v 17.00 hod. na koncert Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka z Morav-
ského Krumlova, s orchestrem a se sólisty z Městského divadla Brno, kteří nám 
zazpívají známou „Rybovu mši vánoční“.

Nyní se již intenzivně věnujeme přípravám na Vánoční jarmark s rozsvěco-
váním stromu, který se bude konat v sobotu 30. listopadu 2019 od 13.00 hod. na 
návsi. Máme připraveny keramické hrníčky na nápoje a hudební oživení, takže 
se máte na co těšit. Pozvánku na Jarmark najdete na poslední straně tohoto zpra-
vodaje.

Těším se, že se spolu opět potkáme na nějaké nejbližší připravované akci.
 Užijte si příjemné podzimní dny a vyhlížejte poklidný čas vánoční.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky 
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Zálesácká stezka
V sobotu 7. září 2019 se na hřišti Pod Lipami kona-

la tradiční Zálesácká stezka. Tato akce se vydařila bez 
ohledu na deštivé počasí a všudypřítomné bláto. Všich-
ni, kdo na akci přišli, tak si ji náležitě užili. A doma 
pračky zajisté také. :-)

Největším trhákem letošního ročníku se stala lanovka přes hřiště a všichni se 
na ní chtěli několikrát svést.

Zálesácká stezka, hřiště Pod Lipami, 7. září 2019.

Hasičské cvičení
V pátek 30. srpna 2019 se v odpoledních hodinách konalo společné hasičské 

cvičení Zásahových jednotek Silůvky a Ořechov.
Během tohoto cvičení proběhl nácvik hašení střechy budovy Orlovny v Si-

lůvkách.

Hasičské cvičení Zásahových jednotek Silůvky a Ořechov, 30. srpna 2019.
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Povídání o Kambodži
Ve středu 11. září odpoledne za námi do školy přijela 

slečna Aneta Strádalová, která se s námi podělila o svoje 
zážitky a zkušenosti z pobytu v Kambodži – červen 2019.

Jako dobrovolník společně se svoji kamarádkou 
Zuzkou působila v jedné tamní vesnické škole 13 dní.  
Potom ještě strávily týden poznáváním země a navštívily 
i nejznámější komplex chrámů Angor Vat.  V úvodu nám 
pustila svoji video prezentaci a potom odpovídala na otázky rodičů i dětí. Vy-
právěla nám o životě místních lidí, o jejích životních podmínkách, o problémech 
s odpady, o školství, o dětech, o jídle,.... Strávili jsme společně hodinku velmi 
zajímavého povídání a dozvěděli jsme se spoustu informací o asijské zemi.

Děkujeme a obdivujeme obě dívky za jejich nadšení, odvahu a práci.  Myslím 
si, že každý z nás (z Evropy) by nedokázal fungovat v takových životních pod-
mínkách. Je to určitě obrovská zkušenost, na kterou jistě nikdy nezapomenou.

Několik záběrů Anety Strádalové z pobytu v Kambodži.

Z
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Sbor dobrovolných hasičů Silůvky
– seznam závodů starších žáků a žen za rok 2019

Závody starších žáků 2019
18. 5. 2019 Dolní Kounice – 3. místo (z 9)
25. 5. 2019 Silůvky – 3. místo (z 8)
  8. 6. 2019 Střelice – 3. místo (z 6)
15. 6. 2019 Hlína – 2. místo (z 9), čas PU 16,81s!!!
22. 6. 2019 Sobotovice – 1. místo (z 8), čas PU 16,37s!!!
28. 6. 2019 Nové Bránice-noční – 2. místo (ze 14)
31. 8. 2019 Mělčany – 2.místo (z 8)

Složení družstva starších žáků:
Zdeněk Hrouzek, Vojtěch Capyk, Mariana Kissová, Zuzana Teplá, Alena Praxo-
vá, Jan Teplý, Tomáš Rohovský, Hana Rohovská, Vojtěch a Nela Dvořákovi – dě-
kujeme všem za skvělou reprezentaci obce.

Závody žen 2019
  9. 6. 2019 Šaratice – 2. místo (z 5)
  9. 6. 2019 Střelice – 1. místo (ze 4)
21. 6. 2019 Nové Bránice-noční – 4. místo (ze 7)
31. 8. 2019 Hodějice – 3. místo (z 6), čas PU 19,95s!!!
  1. 9. 2019 Ivanovice na Hané – 7. místo (z 8)
  8. 9. 2019 Morká-Horákov – 7. místo (ze 7) NP
14. 9. 2019 Šaratice-noční – 1. místo (ze 7)

Závody VCVL (Velká cena Vyškovské ligy)
Šaratice
Hodějice
Ivanovce na Hané
Družstvo žen se zúčastnilo 3 závodů z 11, které se konaly. Nasbíralo 27 bodů, což 
je 7. místo z 12 týmů žen, které v této lize soutěží.

Složení družstva žen:
Nikola Fráňová, Broňa Fráňová, Mariana Kissová, Šárka Praxová, Adéla Remun-
dová, Markéta Fráňová, Michaela Hrouzková a stabilní výpomoc – z Mělčan 
Barbora Helarová a z Bratčic Adéla Ferenciová.

Jaromír Fráňa – vedoucí mládeže a žen
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Družstvo žen SDH Silůvky s pohárem za 1. místo, noční soutěž Šaratice, 14. září 2019.

SKAZA 2019
O víkendu ve dnech 20.–22. září 2019 se členové skautského oddílu Sokolík 

zúčastnili akce nazvané SKAZA (skautský závod a mezioddílové setkání). Letos 
se tato akce konala poblíž obce Jedovnice.

Všechny skupinky překonaly zrádnou trasu a nakonec se dostaly zpět na zá-
kladnu. Až na chladné noci ve stanech si to všichni moc užili a těší se na příští 
rok!

SKAZA Jedovnice, 20.–22. září 2019.
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Václavská vycházka
Na Václavskou vycházku pořádanou již tradičně Tělo-

cvičnou jednotou Sokol Silůvky jsme se letos 28. září 2019 
vydali vlakem do Rakšic, pěšky přes Lesonice do Petrovic 
a  zpět. V Petrovicích nás čekala exkurze v doškové cha-
loupce, obydlené do roku 2007. V plném počtu 27 turistů 
jsme zdolali trasu dlouhou si 12 km. Za pěkného slunného 
počasí jsme poznali další krásy naší země.

Blanka Altmanová

Václavská vycházka, 28. září 2019.
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Vítání občánků
V sobotu 5. října 2019 přivítal starosta obce pan Zdeněk Prax v zasedací míst-

nosti Obecního úřadu v Silůvkách do života 10 nových občánků. Nálada byla 
velmi slavnostní. V úvodu vystoupily děti z naší Základní školy pod vedením 
paní ředitelky Mgr. Petry Strádalové. Poté již přistupovaly jednotlivé rodiny, aby 
jim starosta pogratuloval a předal dárek. Následoval přípitek a fotografování.

Mezi nové občánky naší obce byly na této akci slavnostně přivítány následu-
jící děti:

Mikuláš Pelzl, Sokolská 190
Vojtěch Ondrůj, Na Nivách 247
Emily Otoupalová, Trávníky 56

Štěpán Škorpík, Anenská 22
Matěj Řehák, Kopaninky 6

Laura Holá, Anenská 35
Štěpán Kolbert, Prachatičky 172

Samuel Vostal, Nádražní 124
Filip Fischer, Anenská 251

Jakub Nevečeřal, Trávníky 150

Blahopřejeme všem dětem a jejich rodičům a přejeme jim hodně lásky a zdra-
ví, spokojené dětství a radost ze života.

Vítání občánků, 5. října 2019.
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Vítání občánků, 5. října 2019.

Mikuláš Pelzl Vojtěch Ondrůj

Emily Otoupalová Štěpán Škorpík Matěj Řehák
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Laura Holá Štěpán Kolbert Samuel Vostal

Filip Fischer Jakub Nevečeřal

Vítání občánků, 5. října 2019.
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Vítání občánků, 5. října 2019.
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Drakiáda a stavění draků
Celý rok jsme se těšili na říjen. Proč? Protože každý rok v říjnu se koná naše 

oblíbená Drakiáda na silůvském letišti. Letošní Drakiáda se konala 19. října 2019 
a zúčastnilo se jí čtrnáct vlastnoručně vyrobených draků. Většina z vlastnoručně 
vyrobených draků byla vyrobena dětmi, které si přišly svého draka v tentýž den 
v 9.00 hodin dopoledne vyrobit s malou pomocí skautských vedoucí.

Samotná Drakiáda začala ve 14.00 hodin na letišti v Silůvkách. Byli jsme rádi 
za hojnou účast soutěžících, ale i za ty,  kteří si přišli jen provětrat hlavu se svým 
drakem. Na konci Drakiády jsme určili pod důsledným dohledem vedoucích 
výherce všech čtyř kategorií: krása, výška letu, král akrobacie a nejoriginálnější 
drak. Výherci si neodnesli jen dobrý pocit, ale i sladkou odměnu.

Martin Thiel (Ufon)

Drakiáda, letiště Silůvky, 19. října 2019.
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Koncert NOON Q v evangelickém kostele
V neděli 20. října 2019 v podvečer se již podruhé konal v evangelickém koste-

le v Silůvkách koncert smyčcového kvarteta studentů brněnské konzervatoře. V 
krásné koncertní atmosféře nám poodhalili další zákoutí klasické komorní hud-
by. Tentokrát dvěma protipóly. „Lovecký“ kvartet Wolfganga Amadea Mozarta 
ze 17. století je svými fanfárami veselý a slavnostní, a přenesl nás na šlechtický 
hon. Naproti tomu 8. kvartet ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče z 20. sto-
letí je závažný, neboť je věnovaný obětem fašismu a války.

Hana Bílková - 1. housle
Vendula Boštíková - 2. housle
Michal Uhříček - viola
Daniel Dobšík - violoncello

NOON Q v evangelickém kostele v Silůvkách, 20. října 2019.
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Výroba síťovek
V pondělí 21. října 2019 se sešly místní ženy a dívky v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Silůvky při společné výrobě háčkovaných síťovek.
Jak se jim tato práce dařila můžete shlédnout na přiložených fotografiích.

Výroba síťovek, zasedací místnost OÚ, 21. října 2019.
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Společné (komunitní) sázení ovocných stromů
S výsadbou jedlých jeřabin do ovocné aleje kolem parkoviště za hřbitovem 

jsme započali již na jaře letošního roku. Když jsme se potkali na semináři o ze-
leni s odborníkem a sadařem Dominikem, ihned jsme navázali spolupráci při 
přípravě další výsadby ovocných stromů. Přes prázdniny jsme zvládli s brigád-
níky a obecními zaměstnanci připravit obecní pozemky Na Kopci pro výsadbu 
třešňového sadu a pás pro výsadbu aleje podél cesty za hřbitovem.

Na podzimní akci „Společné komunitní sázení ovocných stromů“, která se 
konala 26. října 2019 jsme výsadbu této aleje dokončili podél celé cesty až na 
křižovatku polních cest Na Širokých. Podzimní výsadba proběhla za krásného 
počasí s hojnou účastí dobrovolníků všech generací. Na této velmi povedené 
a radostné akci jsme zvládli ještě vysázet i nový třešňový sad na připravených 
obecních pozemcích v lokalitě Na Kopci. Výčet různorodých ovocných stromů 
a keřů, které jsme společně vysázeli je uveden níže.
Od parkoviště nahoru podél cesty:

  Hrušeň Solnohradka
  Hrušeň Merodova
  Hrušeň Pstružka
  Hrušeň Šídlenka
  Jeřáb sladkoplodý Granátový
  Jeřáb Moravský sladkoplodý
  Moruše bílá
  Meruňka Vynoslivij
  Meruňka Vynoslivij
  Třešeň Van (přeroubuje se skalkou)
  Třešeň Halka (přeroubuje se skalkou)
  Třešeň Halka (přeroubuje se skalkou)
  Třešeň Van (přeroubuje se skalkou)
  Třešeň Van (přeroubuje se skalkou)
  Třešeň Hedelfingenská
  Třešeň Napoleonova - světlá pozdní chrupka (přeroubuje se skalkou)
  Třešeň Karešova - tmavá raná srdcovka
  Jeřáb sladkoplodý Granátový
  Jeřáb Moravský sladkoplodý
  Hrušeň (podnož)  
  Slivoň Wangenheimova
  Slivoň Wangenheimova
  Slivoň durancie
  Slivoň špendlík
  Hrušeň (podnož)
  Kaštanovník setý
  Kaštanovník setý
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Společné sázení aleje za hřbitovem, 26. října 2019.

Mezi stromy jsou vysázeny následující keře: Mišpule velkoplodá Notthing-
ham, Aronie Nero, Hloh břekolistý, Hloh východní Aurea, Hlošina okoličnatá, 
Dřín, Kdouloň portugalská.

V sadu jsou vysazeny následující odrůdy třešní:
Halka, Van, Vlachova, Tmavá pozdní chrupka, Karešova, Napoleonova, Tma-

vá černá chrupka.

  V sázení ovocných stromů a převážně třešní, jejichž květ máme ve znaku 
obce  budeme pokračovat i nadále v příštích letech.

Děkuji všem, kdo pomohli a pomáhají.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky
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Společné sázení aleje za hřbitovem, 26. října 2019.
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Společné sázení třešňového sadu Na Kopci – 1. etapa, 26. října 2019.
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Společné sázení třešňového sadu Na Kopci – 1. etapa, 26. října 2019.
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Roverská výprava do Budapešti
Asi si říkáte, kdo jsou Roveři. Není to nic zvláštního, jedná se o skupinu lidí v 

rámci našeho oddílu, kteří patří do věkového rozmezí 15–18 let. Je tomu zřejmě 
poprvé, co jsme se rozhodli uspořádat akci tohoto typu, pouze pro Rovery. Mož-
ná mně někdo opraví ale nepamatuji se, že by někdy něco takového proběhlo. 
Snad v minulém tisíciletí. A teď už k samotnému výletu. 

Tento krásný prodloužený víkend ve dnech 26.–28.  října  2019 naše šesti-
členná družina započala návštěvou břeclavské klubovny za účelem přenocování 
a také abychom se seznámili s novou stolní hrou. V brzkých ranních hodinách 
jsme měli namířeno směr Budapešť. Cesta vlakem netrvala příliš dlouho. Ně-
kdy kolem oběda jsme doputovali na nádraží, jehož název připomíná oblíbe-
nou sladkost. Téma prvního dne byly památky, neboť počasí k tomuto druhu 
turistiky přímo vybízelo. Měli jsme tu čest prohlédnou si zblízka Budínský hrad, 
vystoupat na Gellértovu horu a z protější strany Dunaje pohledět na majestátní 
budovu parlamentu. Nejlépe uděláte, když se na něj půjdete podívat v noci, kdy 
je krásně nasvícen. Vřele doporučuji. Další den byl pojat odlišně, místo památek 
jsme se vydali cestou zábavných aktivit typu úniková hra, ochutnávka místní 
kuchyně, kino,… apod. Poslední den jsme se s Budapeští rozloučili ve velkém 
stylu a jak jinak nežli dobrým obědem. Právě v tuto chvíli jsme mohli opustit 
Budapešť a odvést si nemalé množství zážitků a příjemných okamžiků. 

Výprava se zdařila a už teď se těšíme na další akci. Za všechny vám doporuču-
jeme zavítat do zmíněného města a objevit stejná a mnohá další příjemná místa 
a aktivity.

Za kolektiv výletníků
 Jiří Průša (Punďa) 

Roverská výprava do Budapešti, 26.–28. října 2019.Ak
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PF 2020

Členové a vedení
skautského oddílu Sokolík Silůvky

vám přejí
vše dobré v nadcházejícím roce.

Roverská výprava do Budapešti, 26.–28. října 2019.
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Cestička se světýlkem
Ve čtvrtek 31. října 2019 jsme pro naše děti a žáčky uspořádaly tradiční Ces-

tičku se světýlkem.
Tento rok byla zcela v režii paní učitelek, které si pro děti připravily šest sta-

novišť se „strašidelnými úkoly.“
Během cestičky na děti a jejich rodiče čekaly  tajuplné bytosti, které daly dě-

tem za splnění  úkolu indicii k heslu.
Díky němu děti na konci svého putování pomohly čarodějnici spravit její lé-

tající koště. Za svoje snažení a pomoc od ní dostaly netradiční dáreček.

Mgr. Petra Strádalová

Cestička se světýlkem, 31. října 2019.
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Barevný týden v Mateřské a Základní škole Silůvky
V týdnu od 4. do 8. listopadu 2019 jsme v naší školičce uskutečnili Pohádko-

vý barevný týden. V rámci těchto dní se děti ze školky, ze školy i paní učitelky 
oblékaly do barev určených podle pohádkových postav.  Celý týden měly děti 
připravený výukový program, do kterého paní učitelky zařadily Červenou Kar-
kulku, Křemílka a Vochomůrku, vodníka Česílka, lišku Bystroušku a Koblížka.

Tuto akci máme velmi rádi, každý rok ji obměňujeme tematicky  a moc se na 
ni těšíme.

Mgr. Petra Strádalová

Barevný týden v MŠ a ZŠ Silůvky, 4.–8. listopadu 2019.
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Barevný týden v MŠ a ZŠ Silůvky, 4.–8. listopadu 2019.
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Martinské hody 2019
Orel jednota Silůvky uspořádal v sobotu 

9. listopadu 2019 v sále Orlovny tradiční Mar-
tinské hody. K tanci a poslechu hrála dechová 
hudba Bílovčanka.

Martinské hody, 9. listopadu 2019.
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Martinské hody, 9. listopadu 2019.
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Popelka nazaretská – koncert
V neděli 10. listopadu 2019 se v evangelickém kostele v Silůvkách konal kon-

cert z díla Václava Renče nazvaný Popelka nazaretská v podání Rajhradského 
pěveckého sboru.

Popelka nazaretská, je nejznámějším dílem Václava Renče. Komponoval ji 
v hlavě, v komunistickém kriminále v Leopoldově v roce 1955. Mít ve vězení 
k dispozici papír bylo zakázáno. Dílo se dostávalo ven v pamětích spoluvězňů 
a mimo vězení bylo postupně skládáno dohromady.

Václav Renč (1911 Vodochody–1973 Brno) byl český katolický básník, dra-
matik a překladatel. Po roce 1948 byl v nemilosti režimu. Roku 1951 byl zatčen 
a o rok později (1952) ve vykonstruovaném procesu s katolickou inteligencí (tzv. 
proces se Zelenou internacionálou) odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn byl až 
v květnu 1962 a rehabilitován až roku 1990.

Jsme rádi, že v předvečer 30. výročí Sametové revoluce mohlo být u nás v 
kostele uvedeno právě toto dílo, hudebně-recitační pásmo o životě Ježíše Krista 
podle evangelií v prožívání  jeho matky Panny Marie.

Martina Kadlecová, farářka

Popelka nazaretská, evangelický kostel Silůvky, 10. listopadu 2019.
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SILŮVKY VČERA A DNES XVIII

SILŮVKY NA STRÁNKÁCH DOBOVÉHO TISKU
Sbor hasičský v Silůvkách

Obec Silůvky, ležící v údolí obklí-
čeném pahorky a lesy, čítá 103 domy 
s převládající krytbou křidlicovou. 
Občané zaměstnávají se ponejvíce rol-
nictvím, ostatní 3/4 všeho obyvatel-
stva odkázáno jest na práci dělnickou. 
Dobrovolný sbor hasičský založen byl 
roku 1897. Zakladatelem sboru byl Ru-
dolf Tichý, pokladník na státní dráze 
v Silůvkách, který 14. února 1897 jako 
režisér při ochotnicjkém divadle v Si-
lůvkách, podporován jsa horlivou sna-
hou kandidáty učitelství Františkem 
Poláčkem, Filipem Musilem, Tomášem 
Škorpíkem a Josefem Hodovským, pů-
sobil a čistý výnos na zřízení sboru ha-
sičského věnoval. V roku 1892 učinko-
val při dobrovolnénm hasičském sboru 
v Pavlovicích u Olomouce jakožto četař, 
při které příležitosti měl se súčastniti 
při více požárech, z nichž uvádí zvláště 
požár, který v Olomouci v třípatrovém 
Mayerově domě vypukl, kde pavlovský 
sbor nemalých zásluh si vydobyl a při 
požáru od přítomného J. V. arcivévody 
Eugena pochválen byl. Starostou obce 
byl zdejší majitel usedlosti, rolník Jan 
Fráňa, který již po 6 roků jako vzorný 
starosta působil a v tomto roce znovu 
na další 3 roky starostou obce zvolen 
byl. V obecním výboru byli: František 
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Záděra, Václav Slavík, Václav Záděra, 
Václav Hron, Josef Škorpík, František 
Sládek, František Zoufalý, Josef Pipal a 
všichni byli sboru příznivi, neb jedno-
hlasně zaručili se za půjčku pro uhra-
zení výloh na nářadí hasičské.

Prvními funkcionáři sboru byli a 
jsou dosud: Jan Fráňa – rolník a sta-
rosta obce, náčelníkem Rudolf Tichý 
– pokladník státní dráhy, jednatelem 
Josef Škorpík ml. – kupec. Členy sboru 
jsou: Josef Škorpík st., Václav Záděra, 
František Záděra, Václav Slavík, Fran-
tišek Pipal, Antonín Záděra, František 
Beránek, Jan Mikolášek, Josef Pipal, 
Václav Slavík, František Sládek, Tomáš 
Beránek, Antonín Cesar, Petr Čapek, 
Martin Červinka, František Dobro-
vodský, Jan Dobrovodský, František 
Fráňa, Karel Fráňa, Matěj Fráňa, Jan 
Hekl, Karel Hekl, Matěj Hodovský, 
Václav Hron, František Jakš, Tomáš 
Kaman, Josef Kubík, Josef Kubík, Ja-
kub Kubík, Antonín Mikolášek, Karel 
Mikolášek, Martin Ondrášek, An-
tonín Pipal, Tomáš Pipal, Antonín 
Praks, Václav Ryšavý, Jan Stehlík, Vác-
lav Stehlík, Antonín Stoklásek, Vin-
cenc Světlík, Václav Škorpík, Antonín 
Urban, František Urban, František Vy-
skočil, Jan Záděra st., Jan Záděra ml. a 
Václav Záděra.

Sbor má jednu normální stříkačku 
(Smekalovu) se vším příslušenstvím, 
dvě berlovky, jeden velký stavěcí řebř 
a vozík na hadice, vše v úhrnné ceně 
1180 zl. a súčastnil se 1 požáru.

Krška Titus (1898): Hasičská kronika, 
s. 315.
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PO LETECH
(Zločin krádeže. — Před čtyřčlen-
ným senátem v Brně.)

»Jste Václav Pazourek?«
»Prosím, já su nahluchlé.«
»Ptám se vás, jestli jste Václav Pa-

zourek?« opakuje předseda senátu 
svoji otázku tak hlasitě, jak jen možno.

»Ano,« odpovídá konečně obžalo-

vaný a strká hlavu nad stůl, aby dobře 
slyšel. Vypadá dobrácky se svou bílou 
bradou a notnou lysinou na hlavě, ale 
v jeho chování je cosi neodolatelně 
směšného.

Před soud dostal se taky pro věc 
docela směšnou. Je obžalován, že od-
cizil silničnímu výboru v Ivančicích 
při stavbě silnice z Moravských Brá-

Zemský sněm moravský.
(19. schůze.)

(Pův. zpráva »Nár. Listů.)«
V Brně, 7. listopadu.

Na denním pořádku byla zpráva o 
zřízení průplavu dunajsko-vídeňské-
ho.

Vláda co nejdůtklivěji vyzývá, aby 
s předběžnými pracemi a na to se 
stavbou samou na státní útraty bez 
prodlení začala a ji provedla, neb aby 
některý soukromý podnik, který by se 
uvolil průplav tento zříditi, podobným 
způsobem co nejvydatněji materielně 
podporovala, jak se to již stalo u mno-
ha místních dráh.

Sněm prohlašuje, že jest ochoten 
podporovati zřízení průplavu spůso-
bem přiměřeným finančním prostřed-

kům.
Obci boleonské povoleno vybírání 

místního mýta dle III. tř.
Následuje hlavní zpráva o záleži-

tostech komunikačních na Moravě.
Posl. Dr. Dvořák vytýkal zemské-

mu výboru, že záležitost stavby silnice 
ze Silůvky do Moravských Bránic ne-
chává po 15 let nevyřízenou, protože 
jest o ni spor mezi českými Ivančicemi 
a Kounicemi, které mají německé za-
stupitelstvo, a protože by stavba silnice 
byla na prospěch českých Ivančic...

...Příští schůze bude zejtra. Na den-
ním pořádku jest mimo jiné zemská 
půjčka a stavba II. zemského blázince.

Národní listy, strana 3, číslo 309,
ročník 29, 8. listopadu 1889.

Z komisí českého sněmu
...Ostatní průběh včerejší schůze 

byl klidný.
Objemný denní pořádek vyřízen 

zcela hladce, pouze při hlavní zprávě 
komunikačního odboru ujali se slova 
poslanci dr. Kallab a dr. Dvořák; prv-
nější přimlouval se za prodloužení 
místní dráhy z Brna do Tišnova až na 

dráhu severozápadní, pozdnější pak 
dovolával se stavby okresní silnice z 
Moravských Bránic do Silůvky, kterou 
by Ivančice nabyly lepšího spojení s 
Brnem.

Čech – politický týdeník katolický,
strana 2, číslo 225, ročník 20,

2. října 1888 
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Může přijít den, kdy všechno naše zlato nepostačí k 
tomu, abychom vytvořili obraz zmizelých časů.

Artur Immanuel Hazelius

** Při taneční zábavě. V neděli 
dne 26.  července t. r. povstala při ta-
neční zábavě v hostinci Škorpíkově 
v Silůvce mezi chasou hádka. Když 
to Václav Škorpík, jenž zábavě jako 
policejní komisař přítomen byl, zpo-
zoroval, chtěl další roztržky zameziti, 
a proto vstoupil mezi chasu a zvolal: 
»Chaso, já jsem moc a právo, policejní 
komisař, přísežný člověk, tady se musí 
udržeti pořádek!« V tom přiskočil 
k  němu železniční zřízenec Stanislav 

Hrdlička z Tikovic, jenž byl právě jis-
tým Jakšem shozen ze židle, a domní-
val se patrně, že to udělal Škorpík, vy-
trhl mu hůl z ruky a řízl ho dvakráte 
přes hlavu. Následkem toho byl Škor-
pík několik dní nemocen. Hrdlička byl 
obžalován ze zločinu těžkého uškoze-
ní na těle. Byl však zemským soudem 
z obžaloby osvobozen.

Moravská orlice, strana 3, číslo 247, 
ročník 46, 27. října 1908

nic do Silůvky dvoukolou káru a to již 
před osmi nebo devíti roky.

»Pracoval jste na té silnici?«
»Na silnici prosím ne, ale ve skali«
»Kde byl ten vůz?«
»V magacíně kus od dědiny«
»Proč jste ho sebral?«
»Prosím, já měl dostat od bratra 

vůz, ale bratr povídá: »To je pro tebe 
těžký. Hleď si pomoct jináč k něčemu 
lehčímu.««

»Kdo to teď na vás prozradil?«
»Jeho žena. Von mě ondyvá praskl 

do hlavy motykou a měl mi platit, tak 
vona to řekla. Ale je to, prosím, roz-
bitý.«

»Kde jsou z toho kola?«
»U starosty. Já z toho neměl dočista 

nic.«

Svědek František Schlegl, cestmistr 
silničního výboru ivančického, potvr-
dil, že obžalovaný pracoval při stavbě 
silnice asi před osmi roky. Tehdy se 
ztratila kára podobná kárám, jichž 
užívají Italové. Neměla cenu přes deset 
korun.

Soud uznal Václava Pazourka vin-
ným pouze pro trest krádeže a odsou-
dil ho na týden do tuhého vězení.

»Kde chcete sedět, tam nebo tady?« 
tázal se předseda.

»To je jedno, tam jako tady«
»Tady je lepší kůst«
»Tak já přijdu do outerka,« řekl 

Václav Pazourek a rozpačitě odešel. 
Lidové noviny, strana 5, číslo 242,

ročník 17., 3. září 1909.
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Tak vidíte, máme zase Vánoce, jako 
když je člověk vymaluje, a hlavně jsme 
moudřejší a chytřejší. Už víme, jak to 
uděláme napřesrok, víme, že napřesrok 
většinu dárků seženeme mnohem dřív. 
Ano, tak se to má dělat, kupovat dárky 
v září a říjnu, když má člověk po do-
volené spoustu peněz, že ano? Když má 
vjedné krabici od bot samé pětistovky, 
v druhé samé Hradčany a ve třetí Sme-
tany. Neboť dárky se mají nakoupit a 
poschovávat tak včas, aby je člověk celý 
prosinec hledal. Ano, napřesrok budete 
dárky v prosinci hledat, a ne kupovat. A 
v prosinci půjdete do spořitelny nebo do 
Komerční banky svoje úspory ukládat, 
ne vybírat, lebo v Komerčné banke pe-
niaze nezmoknú.

Musíte mít ovšem na paměti, že se-
hnat dárky a položit je pod stromeček, 
to není všechno. Toho druhého nejčastě-
ji připravujete o radost totiž hlavně tím, 
jak dárky od něho neumíte přijímat. 
Přijmout dárek, to je podobné umění 
jako balet nebo rozhou-
pání zvonů a podobný 
obřad jako přijímání 
do šlechtického stavu, 
uzavření manželství 
nebo otvírání studánek. 
Vždyť si uvědomte, že 
někdo na vás myslel! 
Že si lámal hlavu, co by 
vám udělalo potěšení, 
že si utrhl od úst a že je 
celý nesvůj, jestli vám 
ten dárek udělá aspoň 

Jak rozbalovat vánoční dárek
takovou radost, jakou jemu dělal sta-
rost.

Především si musíte Štědrý večer 
zorganizovat tak, že vyzvedáním dárků 
zpod stromečku někoho pověříte. Když 
vám stojí stromeček na podlaze, pověřte 
tím někoho, kdo je jako proutek a komu 
to shýbání, dřepy a vstávání nedělá po-
tíže. Pokud máte stromeček na stole, 
může tuto funkci zastávat i někdo, kdo 
nemůže nic dopnout.

Nu a taky musíte mít někoho, kdo se 
umí po štědrovečerní večeři nepozoro-
vaně vytratit a udělat cililink v předsíni 
nebo v pokoji. Musí to být ten, kdo má 
nejvyjevenější tvář, nebo kdo umí hod-
ně užasle strčit hlavu do dveří a říci: 
„Víte, že tady byl Ježíšek?“ Nato vy mu-
síte stejně užasle zakroutit hlavou a od-
povědět: „Opravdu?“ nebo „No ne!“ či 
cokoli jiného vhodného. Ale vhodného! 
Je přece svatý den, tak žádné klení, nebo 
něco takového. Nu a pak se odeberete ke 
stromečku k tomu nadílení.

Až dostanete dárek, 
nezačínejte ho honem 
honem rozbalovat, jako 
by bylo samozřejmé, 
že máte dostat vlastně 
všechno, co je pod stro-
mečkem. Nejdříve se 
zeptejte: „Cože, tohle že 
je pro mne? Pak si pře-
čtěte jmenovku a řek-
něte: „Vidíte, že to není 
pro mne!“ A když vám 
budou říkat: „Je! Je! Je!, 
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přečtěte si ji ještě jednou 
a opravte se: „Ba jo, je 
to pro mne!“ Mějte totiž 
na paměti, že předehra 
ku spatření dárku je více 
vzrušující než jeho vlastní 
prohlížení.

I když je tedy jasné, 
že dárek je opravdu váš, 
nesmíte se na něj vrh-
nout jako nedočkavý 
hafan na hozený kousek 
klobásy. Kruťte nad ním 
ještě chvilku hlavou se 
slovy: „To jsem blázen, 
co to může být!“ Ani na-
dále však nepospíchejte! 
Mašličku rozvazujte po-
malu a stočte ji do klubíčka s tím, že 
tak pěknou stužku si musíte schovat 
na příští Vánoce. Přesně totéž, ale ještě 
pomaleji, to pak uděláte s papírem, ve 
kterém je dárek zabalen. A teprve pak 
přijde chvíle, na kterou čeká dychtivěji 
dárce než obdarovaný: otevřte krabičku 
a vyjměte dárek.

Nezapomeňte, že právě tento oka-
mžik je úplně nejdůležitější. Nechoďte 
mi tedy na oči, jestli řeknete jenom: 
„Aha, voda po holení!“, nebo „Aha, ná-
sada na kosu!“, či „Aha, klobouk!“ Na-
učte se nejdříve nevěřícně vydechnout: 
„Ne!“ a po třech vteřinách rozsvítit oči 
a dodat třeba: „Voda po holení! – jak 
víte, že ji tak potřebuju?“ Potom si dá-
rek prohlížejte ze všech stran, nechte si 
ukázat, jak se rozšroubuje klobouček, 
aby tekla, několikrát se pocmrndejte a 
několikrát dárek pochvalte. Pak za něj 

hezky Ježíškovi poděkujte 
a než dostanete další, pěk-
ně si ho třeba i beze slova 
prohlížejte. Ten, kdo vám 
jej dal, to moc dobře vidí, 
i kdyby byl k vám zády. 
Prosím vás, nezapomeňte 
na to, že největší surovost 
je dárek vůbec nerozbalit 
a položit ho stranou.

Může vás ovšem po-
tkat i to, že klobouk, který 
dostanete, si nasadíte na 
hlavu a on se vám zasta-
ví až pod nosem. Prostě 
bude o pět čísel větší. To 
se může stát. Ale nesmí 
se stát, že vyhrknete jako 

nějaký Vincek z pazderny: „Jé, vždyť je 
mi velkej!“

Naučte se být taktní. Naučte se říct 
například: „Podívejte se, on je mi div ne 
akorát!“ Významově je to totéž, ale sná-
ší se to o mnoho líp.

Tohle všechno jsem vám chtěl říct 
ještě ve chvíli, kdy už se toho moc za-
chránit nedá. Ale jestli jste dobře po-
slouchali, mohl bych vás uchránit od 
toho nejhoršího. Nemluvě o tom, že teď 
víte, co učit na Štědrý večer své děti. A 
pak: já si tím hlavně čistím svědomí 
vůči všem, kdo mi kdy v životě něco dali 
a já to neuměl přijímat. Ať mi o těchto 
svátcích lásky odpustí, že to umím až 
dneska, kdy už na ty dárky skoro nevi-
dím.

František Nepil, Vánoce mám rád,
Euromedia Group, a. s., 2015, s. 27–29.
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
listopad 2019
• Posezení u cimbálu – neděle 24. listopadu 2019, 16.00 hod. sokolovna Silův-

ky. Hraje CM Šarkan.

• Jarmark s rozsvícením vánočního stromu – sobota 30. listopadu 2019, od 
13.00 hod. náves Silůvky (viz pozvánka na poslední straně tohoto zpravodaje).

_______________
prosinec 2019
• Mikulášská besídka – úterý 3. prosince 2019, od 17.00 hod. v sokolovně v 

Silůvkách. Přijdou čerti i Mikuláš, děti si zasoutěží a obdrží nadílku.

• Přespání v klubovně – pátek 6. prosince 2019, od 17.00 hod. - každoroč-
ní Mikulášské přespání v klubovně oddílu Sokolík v partě skvělých kamarádů 
se spoustou zábavy. Vezmi spacák a karimatku a dojdi. Konec akce v sobotu 
30. listopadu 2019 ráno. Pořádá skautský oddíl Sokolík.

• Tradiční vánoční koncert v Orlovně – sobota 7. prosince 2019, 16.00 hod. 
v orlovně v Silůvkách. Hraje DH Vacenovjáci.

• Vánoční schůzka – sobota 21. prosince 2019, 13.00 klubovna oddílu Soko-
lík. Společné zkoušení vánočních zvyků, povídání nejen o Vánocích, soutěžení, 
zpívání koled, promítání fotek z tábora a dalších akcí z právě končícícho roku 
a spousta dalšího. Ideální příležitost přijít se mezi nás podívat pro ty, kteří na 
schůzky ještě nechodí a přemýšlejí o tom do budoucna. Pořádá skautský oddíl 
Sokolík.

• Betlémské světlo – pondělí 23. prosince 2019, v době od 16.00–19.00 hod. 
navštíví členové skautského oddílu Sokolík Silůvky vaše domácnosti a přinesou 
vám Betlémské světlo. V letošním roce tuto akci provádějí skauti v ČR již po 
25. Pokud máte zájem, připravte si svíčky nebo lucerničky na připálení. Při této 
příležitosti je organizována neformální sbírka pro Nadační fond dětské onko-
logie KRTEK. Loni se tak v naší obci vybralo 15 823 Kč.

• Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou „Pojďte s námi do ov-
čince“ – úterý 24. prosince 2019, 15.00 hod. v evangelickém kostele v Silův-
kách.
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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.

_______________
leden 2020
• Zimní stopou okolo Silůvek – 41. ročník legendárního závodu dvojčlen-

ných hlídek – sobota 11. ledna 2020, od 8.30 hod. v sokolovně v Silůvkách.

• Sokolský ples ke 110. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Silůvky – 
sobota 25. ledna 2020, od 20.00 hod. sokolovna Silůvky.

_______________
únor 2020
• Společné tvořivé setkání žen a dívek – výroba mýdla – pondělí 10. února 

2020, od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Silůvky.

Rybova mše vánoční – koncert pěveckého sboru
sobota 28. prosince 2019 v 17.00 hod.

v Orlovně v Silůvkách.
Koncert známé „Rybovy mše vánoční“

v podání
smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka z Moravského Krumlova

s orchestrem a sólisty z Městského divadla Brno.
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Armádní generál Emil Boček oceněn Řádem Bílého lva
Armádní generál Emil Boček je v 96 letech 

posledním žijícím českým pilotem RAF. Měli 
jsme možnost se s ním setkat 23. ledna 2019 
při vynikající besedě ve zcela zaplněné zasedací 
místnosti obecního úřadu v Silůvkách.

Při příležitosti Státního svátku 28. října 2019 
obdržel z rukou prezidenta České republiky Mi-
loše Zemana na Pražském hradě státní vyzna-
menání. Byl oceněn Řádem Bílého lva vojenské 
skupiny I. třídy za mimořádné zásluhy o obranu 
a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. 

V Ivančicích - Alexovicích vznikla muzejní 
expozice nazvaná Muzeum RAF Emila Bočka. 
Návštěvníkům připomíná osudy českých pilotů, 
kteří sloužili za druhé světové války v britském 
královském letectvu známém pod zkratkou RAF. Výstava byla slavnostně ote-
vřena 1. listopadu 2019 za přítomnosti armádního generála Emila Bočka.
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YMCA-skautský oddíl Sokolík Silůvky
a Tělocvičná jednota Sokol Silůvky

si vás dovolují pozvat na

41. ročník
běžeckého závodu dvojic

ZIMNÍ  STOPOU  OKOLO  SILŮVEK
Kdy:  sobota 11. ledna 2020 od 8.30 hod. 
Kde:  v sokolovně v Silůvkách. 

S čím:  zimní oblečení, jídlo na celý den (čaj zdarma k dispozici),
  náhradní ponožky, přezůvky, dobrou náladu. 

Kdo:  dvoučlenné hlídky 
  Potomci do 6 let s doprovodem  3 km
  2. třída a mladší    3 km
  3. a 4. třída    3 km
  5. a 6. třída    3 km
  7. a 8. třída    3 (+ 2) km
  9. třída a starší (veteráni)  3 (+ 2) km

Start:  po vydání startovních čísel od 9.00 hod. Startovné 20 Kč.

Přihlášky: přímo před startem u rozhodčích.

Srdečně zve YMCA-skautský oddíl Sokolík a Tělocvičná jednota Sokol Silůvky.




