
• Svatý Jiljí své počasí pevně drží. (1. 9.) 
• Co srpen nedovařil, září nedosmaží. 
• Na svatého Štěpána krále je už léta 

namále. (2. 9.) 
• Začátek tohoto měsíce přináší lidem i 

hovadu zlé páry a mlhy. 
• Jaké počasí o Panny Marie narození, 

takové bude osm neděl. (8. 9.) 
• V září mnoho požárů bývá, proto se 

obloha rdívá. 
• Neprší-Ii o Mikuláši, bude suchý podzim. 

(10.9.) 
• Na povýšení svatého Kříže odkud fouká 

vítr, odtud přijde drahota (14. 9.) 
• Od Panny Marie Sedmibolestné teplota 

rychle poklesne. (15. 9.) 
• Zářijový déšť polím potrava, zářijové 

spršky pro víno otrava. 
• Svatá Ludmila deštěm obmyla. (16. 9.) 

... ,., ... 8~"f 11_, 
pro obftatale 
obce Silůvu 
číslo 9 (43), ročník 4 

• Krásné počasí na svatého Matouše má 
vydržet ještě čtyři neděle. (21. 9.) 

• Je-Ií jasno na svatého Mauricia, bude 
v zimě mnoho větrů. (22. 9.) 

• Na svatého Cypriána chladno bývá často 
zrána. (26. 9.) 

• Svatý Václav víno chrání, po něm přijde 
vinobraní (28. 9.) 

• Kolik dní před svatým Míchalem jíní a 
mrzne, tolik dní po Filipu a Jakubu budou 
jíní a mrazíky. (29. 9.) 

• Bouřky v druhé polovině září přinášejí 
mnoho větrů. 

• Hřmí-Ii na svatého Michala, bude hojnost 
vína, ale ovoci ublíží a budou hrubí 
větrové . 

• O svatém Jeronýmu připrav!Jj se už na 
zimu. (30. 9.) 

• Září jezdí na strakaté kobyle. 

září 2002 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí 
V pondělí 17. června 2002 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva s následujícím 

usnesením: 
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky auditu a kontroly účetnictví obce za rok 
2001 se závěrem "Nebyly zjištěny závažné nedostatky". 
Obecní zastupitelstvo jmenovalo Mgr. Pospíšilovou Evu do funkce ředitelky ZŠ 
v Silůvkách od 1.8. 2002 do 31 . 7.2003. 
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo úpravy rozpočtu navýšením o 281 .000,- Kč . 

Obecní zastupitelstvo neodsouhlasilo uzavření smlouvy o pronájmu a provozování 
zařízení na odkanalizování a čištění odpadních vod mezi obcemi Silůvky, Prštice a firmou 
J. Kubeša CZO. 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o pronájmu a provozování zařízení 
pro rozvod vody a odkanalizování a čištění odpadních vod mezi obcí Silůvky a firmou 
Jaroslav Kubeša CZO. Před podpisem bude smlouva ověřena nezávislým právníkem, 
nejpozději do 31 . 7. 2002. 

• Obecní zastupitelstvo zajistí umístění dopravní značky "Zákaz vjezdu vozidel s hmotností 
nad 3,5 tuny" na ulici Nádražní. 

Ve čtvrtek 1. srpna 2002 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva s následujícím 
usnesením: 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej obecního pozemku parcely Č . 798 - 65 m2

, 

parcely Č. 799/1 - 88 m2 a parcely Č . 802 - 74 m2
, tj . celkem 227 m2 manželům 

Hrouzkovým za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2 a náklady s tím spojené. 
• Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že 

a) provozovatelem knihovny v Silůvkách bude obec Silůvky dle zákona Č . 257/2001 Sb., 
s účinností od 1. 1. 2003, 
b) vypoví k 31 . 12. 2002 smlouvu s okresní knihovnou , 
c) podá žádost na Okresní úřad podle § 5 zákona 172/1991 Sb. 

• DÁVKY STÁTNí SOCIÁLNí PODPORY 
Dávky státní sociální podpory poskytované dle zákona Č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
Okresní úřad Brno - venkov, referát státní sociální podpory, Moravské náměstí 6, 601 

70 Brno upozorňuje žadatele o dávky státní sociální podpory, aby na příslušných kontaktních 
místech SSP do konce září doložili potvrzení o studiu dětí starších 15-ti let, které musí být 
školou potvrzené nejdříve v měsíci září 2002. Potvrzení o studiu je třeba doložit také u dětí 
mladších 15-ti let, pokud pobírají příspěvek na dopravu. 

Zároveň upozorňuje žadatele, že k dávkám přídavek na dítě a příspěvek na dopravu je 
třeba na příslušných tiskopisech prokázat na další období, tj . od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2003, 
výši příjmů všech společně posuzovaných osob za rozhodné období roku 2001 . Rozhodné 
příjmy je třeba doložit nejpozději do 31 . 10. 2002. 

Jelikož okresní úřad nebude plošně rozesílat uvedené tiskopisy, je nutno si je 
vyzvednout na kontaktních místech státní sociální podpory. 

Při nedoložení uvedených dokladů budou dávky přídavek na dítě i příspěvek na dopravu 
formou správního rozhodnutí odejmuty a k jejich dalšímu pobírání bude třeba o ně znovu 
požádat podáním nové žádosti. 

Rovněž upozorňuje studenty, kteří ve školním roce 2001/2002 ukončili studium na 
střední či vysoké škole a ve studiu dále nepokračují, na povinnost neprodleně hlásit tuto 
změnu příslušnému kontaktnímu místu státní sociální podpory. 
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• VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
V pátek 14. a sobotu 15. června 2002 se konaly volby do Parlamentu České republiky. 

V naší obci skončily tyto volby s následujícím výsledkem: Celkový počet právoplatných 
voličů byl 563, z toho 5 občanů na základě voličských průkazů mělo právo volit mimo obec 
Silůvky . 

Celková účast voličů byla 72,6%, z toho platných hlasů 71,7%. 

Z celkového počtu 23 politických stran jich bylo 17 voleno v naší obci. 

P v ď IT k' h t ' Id " . ora I po IIC C s ran je nas e Ujlcl: 

poř. Č . Č . strany název strany počet hlasů % 

1. 25 Koalice KDU ČSL, US-DEU 106 26,30% 

2. 3 Česká strana sociálně demokratická 85 21,09% 

3. 22 Občanská demokratická strana 80 19,85% 

4. 23 Komunistická strana Čech a Moravy 79 19,60% 

5. 21 Sdružení nezávislých 14 3,47% 

5. 28 Strana zelených 14 3,47% 

6. 11 Republikáni Miroslava Sládka 6 1,49% 

7. 16 Strana venkova - spojené občanské síly 4 0,99% 

8. 8 Akce za zrušení senátu a proti 3 0,74% 
vytunelování důchodových fondů 

8. 26 Strana za životní jistoty 3 0,74% 

8. 24 Moravská demokratická strana 3 0,74% 

9. 9 Naděje 1 0,25% 

9. 12 Cesta změny 1 0,25% 

9. 13 Česká strana národně sociální 1 0,25% 

9. 15 Strana zdravého rozumu 1 0,25% 

9. 20 Republikáni 1 0,25% 

9. 27 Pravý blok 1 0,25% 

Volební komise děkuje všem občanům , kteří se zúčastnili voleb . 

• TELEFONNí SEZNAM 
V říjnovém Informačním listu vyjde doplněný telefonní seznam naší obce s novými čísly 

platnými po přečíslování. Telefonní seznam bude vycházet ze seznamu, který jste všichni 
obdrželi v červnu 1999 jako přílohu Informačního listu Č . 3 - 5. Poněvadž chceme mít tento 
seznam co nejaktuálnější, žádáme vás o následující: pokud jste tak ještě do této chvíle 
neučinili a chcete mít v telefonním seznamu jakoukoliv změnu oproti údajům uvedeným ve 
starém telefonním seznamu obce, nahlaste tuto skutečnost nejpozději do 20. 9. 2002 na 
Obecním úřadě . 
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• UZÁVĚRKA SILNICE 
Z důvodu výstavby kanalizace v Ořechově bude uzávěrka silnice Ořechov - Mělčany 

prodloužena až do 31 . 5. 2003. 
Veškerá doprava je vedena přes Silůvky . 

• JUBILANTI 
V měsíci září oslaví své životní jubileum tito následující občané: 

82 let Antonie Vostalová 
82 let Marie Weberová 
81 let Marie Stehlíková 
80 let Antonín Hron 
78 let Vlastimil Cesar 
78 let Václav Šal plachta 
75 let Ladislav Ptáček 
70 let Vítězslava Kliková 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a dobrou 

životní pohodu. 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - 105 ROKŮ OD ZALOŽENí 
HASIČSKÉHO SBORU 
Velmi časté požáry v obci na konci 19. století, které napáchaly značné škody na majetku 

našich občanů , měly za následek založení místního hasičského sboru . 
V roce 1889 na Svatodušní svátky vyhořely stodoly Jana Nešpůrka č . 20 a Jana Fráně č. 

21 na Trávníkách. V červnu roku 1894 strávil požár celou usedlost Josefa Škorpíka č . 55. 
Lidé z celé obce se seběhli, aby pomohli hasit, avšak bez vody mohli pouze přihlížet. Za tři 

roky poté hořelo přes ulici. Rodinné domy Jana Kubíka č. 17 a Josefa Konečného č. 72. 
V roce 1896 nastoupil na místní nádraží nový přednosta Rudolf Tichý, který bydlel 

v podnájmu u Slavíků č. 40 (dnes garáže). Naproti v č . 43 provozoval obchod Josef Škorpík. 
Tito dva podali obecní radě návrh na založení hasičského sboru, který v té době měli již 
v Rosicích a Ořechovičkách. 

Dne 15. února 1897 hlásný vybubnoval a 16. února 1897 se ve 14 hodin konala 
v hostinci veřejná schůze . Pan starosta Jan Fráňa z č . 21 přivítal přítomné a předal slovo 
Rudolfu Tichému, který promluvilo nutnosti založit v naší obci hasičský sbor. Tento návrh 
byl přijat a ještě téhož dne byl hasičský sbor založen. Sdružoval 50 činných členů a 19 
přispívajících . 

Do vedení sboru byli zvoleni: Jan Fráňa - starosta obce, František Záděra, Václav 
Slavík a Václav Záděra - všichni rolníci. 

Prozatímní výcvik mužstva převzal Rudolf Tichý - přednosta stanice. Jednatelem byl 
Josef Škorpík z č . 46 - obchodník. 

1. dubna 1897 byli činnými členy zvoleni hodnostáři hasičského sboru: 
náčelník Rudolf Tichý 
podnáčelník Josef Škorpík starší č. 46 
jednatel Josef Škorpík mladší č . 46 
první četař u lezců František Pipal č. 53 
druhý četař u stříkačky Anton Záděra č . 18 
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třetí četař u hadic František Beránek č . 57 
čtvrtý četař u vody Jan Mikulášek mladší č . 6 
Při založení sboru byl přítomen zástupce firmy R. Smékal, který měl zajistit nářadí a 

výzbroj pro 50 mužů . A to do 16. dubna 1897 za celkový obnos 1600 zlatých. 
Již 19. dubna 1897 provedl hasičský sbor první veřejné cvičení. 
Osobní výzbroj byla členům rozdána na potvrzení. Ruční stříkačka byla umístěna 

v kůlně na Trávníkách za domem Jakuba Sládka č . 16, kde byl také uložen obecní kočár, 
kterým zdejší občané dováželi faráře z Tikovic, nebo doktora z Dolních Kounic. 

V roce 1897 bylo v naší obci 96 domů. 
Stejnokroj byl pořízen společně pro všechny členy 14. března 1898. Zhotovili jej místní 

krejčí Antonín Stoklásek a Jan Mikulášek. Látku na stejnokroje zaplatil sbo(u obchodník 
Josef Škorpík. 

Od roku 1904 byly ustanoveny žňové hlídky. 
Jelikož obecní kůlna na hasičské nářadí již nevyhovovala, požádal sbor obecní 

zastupitelstvo o výstavbu nového hasičského skladiště . Tento návrh byl 10. června 1909 
schválen a bylo vybráno místo "Na Kovárně" , parcelní č . 1426 a 1427. Hasičský sbor 
zakoupil tyto pozemky od majitelů Františka Záděry č . 29 a Jana Záděry č. 59 za cenu 200,
Kč každému. 5. června 1911 bylo se stavbou započato . Stavba byla zadána Leopoldu 
Suchánkovi z Prštic, za m2 hotové práce i s omítkami dostal 2,- Kč . 

Za dovoz materiálu na stavbu byly stanoveny tyto ceny: za dovoz 1000 cihel 2,- Kč, 1 
fůra písku 30 haléřů, 1 fůra kamene 30 haléřů . Kámen byl zakoupen od Františka Sládka za 
1,40 Kč za 1 m3

. Stavební dřevo bylo zakoupeno v Tetčicích a vazba zadána místním 
tesařům za denní plat 3,60 Kč. 4 fůry dřeva přivezl z Tetčic František Dobrovodský č. 33 za 
obnos 15,- Kč . 

1. prosince 1909 byla stavba dokončena za celkové výlohy 3026,31 Kč . Budova byla 
vedena na ev. vl. č . 144 stavba jako majetek hasičského sboru. 

Socha sv. Floriána je od sochaře Antonína Molíka z Brna za 63,- Kč . 

40. výročí trvání hasičského sboru 1937 
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Svěcení proběhlo 9. června 1912. Svěcení skladiště i sochy provedl zdejší farář Josef 
Hodovský. Tato slavnost se vydařila, hasičské nářadí bylo převezeno do nového skladiště a 
obecní kůlna byla prodána Jakubu Sládkovi - obuvníku, který si rozšířil vlastn í domek. 

Aby hasičský sbor umořil svůj dluh, pořádal taneční zábavy, plesy, veřejná cvičení a 
v zimních měsících hrával divadlo. O to se nejvíce přičinil jednatel sboru Josef Škorpík a 
v dalších letech Matěj Fráňa. 

Neblahý dopad na hasičský sbor měla 1. světová válka v letech 1914 - 1918. Na frontu 
bylo povoláno mnoho jeho členů . V této době nadobro ustaly kulturn í akce hasičského 
sboru. 

7. listopadu 1918 oslavil hasičský sbor ukončení války a zřízení Československé 
republiky mohutným průvodem spolu se všemi občany. 

V listopadu 1918 byl zaslán obecnímu výboru dopis, v němž sbor žádal obec o větší 
finanční podporu na uhrazení dluhu, který činil v té době 1330,- Kč. 

Obecní zastupitelstvo se usneslo 12. ledna 1919, že dluh uhradí a skladiště převezme 
do své správy. Obec se o skladiště špatně starala a využívala je k ukládání uhlí pro vytápění 
místní školy. Hasičský sbor proto žádalo navrácení skladiště , což na valné hromadě konané 
19. března 1922 bylo odhlasováno poměrem hlasů 8:7 ve prospěch hasičského sboru . 
Přepis proběhl 30. prosince 1922 v Ivančicích a od té doby byl hasičský sbor v Silůvkách 
opět vlastníkem skladiště. 

2. července 1922 se konaly oslavy 25 letého trvání hasičského sboru. 13. členů 
z původních 50 zakládajících se dočkalo tohoto vzácného jubilea. Mezi nimi Rudolf Tichý, 
toho času inspektor čs . státních drah v Praze. Jubilanti byli vyznamenáni diplomy a bylo jim 
popřáno dlouhé žití a hojnost zdraví do další činnosti. Slavnosti se zůčastnili všechny okolní 
sbory, obecní zastupitelstvo, spolky Sokol a Orel. V 6 hodin ráno vyšel z obce průvod 
s hudbou na mši svatou do Tikovic. Od 10 do 12 hodin proběhlo cvičení se sekyrkami, po 
obědě pak veřejné poplachové cvičení se stříkačkou, žebříky a prostným. Počasí přálo, 
účast byla veliká a pokladník vybral 1470,- Kč čistého zisku . 

25. výročí trvání hasičského sboru se dožili: František Pipal, Tomáš Pipal , Antonín Pipal , 
Matěj Hodovský, Tomáš Beránek, Jan Mikulášek, Antonín Praks, Jan Stehlík, Antonín 
Stoklásek, Petr Čapek, Matěj Fráňa , Václav Záděra a Josef Škorpík. 

Byl zřízen pohřební fond, podle něhož měl zemřelý člen sboru nárok na hudební 
doprovod a věnec. 

Od doby svého založení do roku 1937 (40. výročí založení) zasáhl hasičský sbor u 39 
požárů . Z toho 20 jich bylo v naší obci. Poprvé zasáhl u Jakuba Kubíka Č . 17 a Josefa 
Konečného Č. 72. U Františka Dobrovodského Č . 33 při požáru stodoly, hasili také stodolu u 
Ptáčků Č . 49, u Hronů chlívky, u Vyskočilů včelník, u Záděrů na dvoře , u Františka 
Dobrovodského Č . 33 stoh slámy, také uhasili hořící auto na silnici a celkem 10 lesních 
požárů. Tyto lesní požáry ponejvíce způsobily jiskry z parních lokomotiv projíždějících 

lesními úseky dráhy. 
Přespolních požárů se hasičský sbor účastnil 19x a to: 3 v Tikovicích, 2 na Hlíně , 3 

v Moravských Bránicích, 4 v Pršticích, 2 v Mělčanech , 3 ve Střelicích, 1 v Dolních Kounicích 
a 1 v Ořechovičkách . Nejhroznější byl požár v roce 1905 v Tikovicích . Ten byl založen 
úmyslně zločinou rukou právě ve chvíli, kdy se téměř celá obec se svým farářem modlila u 
polního kříže za hojnou úrodu, za odvrácení ohňů , bouří a krupobití. Byla zapálena farská 
stodola, od níž se vzňaly i sousední stodoly. Na záchraně obytných stavení měl největší 
podíl právě hasičský sbor ze Silůvek. Při cestě k požáru na Hlíně se vyvrátilo kolo od 
stříkačky a muselo být nahrazeno kolem od obyčejného vozu. Na místo přijeli sice pozdě , 

ale přece zachránili chytající se vedlejší domek. 
Voda k hašení se nejčastěji čerpala z místních studní. Je paradoxní, že v Tikovicích byly 

studny i přes 20 metrů hluboké, na Hlíně z některých studní voda přetékala vrchem. 
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40. výročí trvání hasičského sboru 1937 

Nejen radostné a tvůrčí období provázelo hasíčský sbor od jeho založení. 
Pří oslavách 35. výročí založení hasičského sboru v roce 1932 bylo vzpomenuto 34 

zemřelých členů . Pro úplnost zde uvádím jejich jména: 
Josef Kubík, Václav Škorpík, Václav Hron starší, Václav Hron mladší, Martin Ondrášek, 

František Sládek, Tomáš Kaman, František Pazourek, Ambrož Štěrba , Antonín Záděra , 
Martin Červinka , František Beránek, Jan Fráňa , Václav Hládek, František Záděra, Václav 
Záděra, Karel Zoufalý, Tomáš Nestrašil, Josef Zoufalý, Jakub Pekárek, Václav Štefan, Jan 
Štefan, Stanislav Štefan, Jan Matuška, Antonín Urban, Karel Mikulášek, František Červinka , 
František Smejkal, Antonín Konečný, Jan Kubík, Tomáš Beránek, František Urban, Stanislav 
Mikulášek, Antonín Záděra . 

Alois Záděra z Č. 29, vojín pěšího pluku Č . 8 padl v 1. světové válce v Itálii zasažen 
šrapnerem do prsou dne 1. července 1915. 

Všichni výše uvedení byli občany naší starobylé obce a nejen že dali život nám, svým 
potomkům, ale také kromě svých nelehkých životních údělů se dokázali podílet na ochraně 
majetku svých spoluobčanů, za což pouhá vzpomínka na jejich světlou památku není od nás 
dostatečnou odměnou . 

Slavnost 35 letého trvání hasičského sboru se konala 22. května 1932 v sále Tomáše 
Škorpíka (v hospodě Č . 39). Byla zahájena valnou hromadou za přítomnosti obecního 
zastupitelstva, mnoha vzácných hostů a široké veřejnosti. Vyznamenání 6 zasloužilým 
členům předal vzdělavatel 56. župy Alois Keecker. Odpoledne pokračovala slavnost na 
návsi. Za krásného počasí a hojné návštěvy obyvatel byly předvedeny hasící přístroje od 
ručních až po nejnovější motorové. Ty předvedla firma Hrček & Neugebauer z Brna -
Králova Pole za vedení zástupce firmy p. Kališe. 

Přístroj a jeho výkon byl na tuto dobu obdivuhodný, neboť jej obsluhovali jen dva lidé 
firmy. Zatímco u ruční stříkačky bylo zapotřebí 16 osob, aby zasáhla při požáru. 
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Při této ukázce sbor uvažovalo zakoupení nového motorového stroje. 
Na valné hromadě v roce 1933 byl zvolen za přítomnosti 17 činných a 9 přispívajících 

členů nový výbor: 
starosta Matěj Fráňa 

náčelník Ondřej Hron 
jednatel Stanislav Zoufalý 
vzdělavatel František Stehlík 
pokladník Emanuel Zoufalý 
Výbor zahájil jednání o koupi motorové stříkačky s firmami: Hrček z Brna, Hiller 

z Chotěboře, Stratílek z Vysokého Mýta a Vystrčil z Telče. Z uvedených firem byla vybrána 
firma Hrček z Brna, která nabízela stroj nejlevnější. 

Po schválení na členské schůzi dne 7. dubna 1933, na níž byl pozván zástupce firmy p. 
Kališ a po prohlídce stroje v Brně u Hrčka bylo zástupci hasičského sboru ze Silůvek 

rozhodnuto zakoupit stroj o 26 HP s příslušenstvím a 400 metrů hadic se šroubením za cenu 
30.720,- Kč. 

Po dodání stroje byla 25. května 1933 provedena technická zkouška. Za přítomnosti 
zástupců firmy Hrček, zkušebních komisařů, zástupců obce a hasičského sboru nebylo na 
motorové stříkačce zjištěno žádných závad. Záruční lhůta na stříkačku byla 1 rok. Po krátké 
době se ale agregát neosvědčil, za chodu začal hořet a jen stěží se jej podařilo uhasit. Bylo 
rozhodnuto jej ještě v záruční době firmě vrátit a vyměnit za jiný. Hasičský sbor musel ovšem 
doplatit 7.210,- Kč. 

Tato nová stříkačka se osvědčila při čerpání vody z obydlí a sklepů zatopených při 

povodni 1. srpna 1934. 
V roce 1935 byla zřízena nádrž na vodu v zahradě za skladištěm a také dřevěné leziště 

na sušení hadic. To provedl tesařský mistr z Bránic p. Badin . Prostor za skladištěm byl 
v roce 1936 zdarma oplocen členy hasičského sboru . 

Od roku 1932 do roku 1937 se zúčastnil hasičský sbor hašení 6 požárů (2 v Dolních 
Kounicích a 4 v obci). Lesní požár v trati Okloky, požáry u Vašulínů a Zoufalů byly uhašen 
v zárodku. Shoření stohu slámy Františka Škorpíka na Zahumenicích v nočních hodinách se 
již nedalo zabránit. V tomto období také zemřelo 7 členů : Tomáš Pipal, František Jakš, 
Tomáš Ptáček, František Dobrovodský, Antonín Stoklásek, Petr Čapek a Vincenc Světlík . 

Ke 40 letému trvání sboru byly provedeny stavební úpravy hasičského skladiště. Budova 
byla přestavěna na místnost pro požární techniku cca 4x9 metrů. Místnost 3x3 metrů pro 
nově zřízenou civilní obranu, jejímž řízením byl pověřen Karel Musil - řídící učitel. A také 
místnost 3x6 metrů jako sborovnu pro konání schůzí. Zednické práce byly zadány staviteli 
Pavlíkovi ze Střelic za denní mzdu. Přestavba si vyžádaly náklady 8.000,- Kč. Budova byla 
opatřena novým nápisem "Hasičský dům". 

Slavnost 40 letého trvání hasičského sboru byla pořádána 6. července 1937 v sále 
Lidového domu - Orlovně v Silůvkách v 10 hodin dopoledne slavnostní valnou hromadou. 
Odpoledne potom průvodem obcí a veřejným cvičením na hřišti Pod lípami. Večer taneční 
zábavou v Orlovně. 

Tato slavnost byla vyvrcholením činnosti hasičského sboru v celé jeho historii. 
V následujících letech byla jeho činnost poznamenána nejprve druhou světovou válkou 
(1939 - 1945), kdy v "Hasičce" byla zřízena místní knihovna, dále pak byla pronajata 8. 
března 1940 "Poradně matek", které předsedala p. Markéta Trhlíková, a jednatelkou byla 
Anna Kmentová. Pronájem činil 150,- Kč ročně . 

Jisté oživení "Sboru dobrovolných hasičů" v Silůvkách nastalo v roce 1947 u příležitosti 
50 letého výročí trvání sboru. 
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Postupným vymíráním zakládajících členů hasičského sboru, nástupem komunismu a 
kolektivizací zemědělců v obci, z nichž většina členů sboru pocházela, dochází k útlumu 
činnosti. Chybí elán, nadšení a motivace, která byla zakládajícím členům tak vlastní. 

Také dobrých spolehlivých koní, kteří převáželi stříkačku spolu se 16 muži cvalem k ohni 
mnohdy v noci valem ubývalo, takže ruční stříkačka již nebyla k použití, také motorovou 
nebylo do čeho zapřáhnout. 

I přes to všechno bylo nutno zasáhnout, pokud došlo k požáru . A nebylo jich málo. 
V dalších letech hořelo u Pikolů č . 42, kde blesk zapálil rodinný dům . U Jakšů Č. 52 a Pipalů 
Č . 53 hořela stodola, kůlna a chlévy, u Nešpůrků Č . 19 hořel rodinný dům, u Záděrů Č. 165 
také rodinný dům , Pipalům Č . 53 shořel stoh slámy na Nivách, hořely i vagóny s materiálem 
na nádraží, stodola u Škorpíků Č . 46 (13. září 1969), vyhořel dům Moutelíkům u nádraží a 
také Fischerům na Sokolské Č . 16. 

Hasičský dům sloužil v padesátých letech jako úřadovna MNV Silůvky . 

Není proto divu , že 60. výročí založení hasičského sboru v roce 1957 se obešlo bez 
slavnosti , i když poslední zakládající člen sboru p. Josef Škorpík z Č . 17 ještě žil a ve svých 
87 letech byl stále živou kronikou sboru. 

70. a 80. výročí založení hasičského sboru nebylo vzpomenuto vůbec. V té době byli 
všichni muži zaměstnáni a dojížděli za prací mimo obec a v obci nebylo možno sehnat 5 
schopných mužů, kteří by utvořili požární družstvo. 

V roce 1987 proběhla na hřišti Pod lípami velká oslava 90. výročí založení sboru spojená 
s hasičskou soutěží. Družstva ze Silůvek a Ořechova předvedla také požární útok s pomocí 
starých ručních stříkaček tažených koňmi. 

Ke stému výročí v roce 1997 jakoby sbor zanikl. Na oslavě 700 roků trvání obce byla 
činnost sboru v minulosti zmíněna, ale v současnosti je skutečně jen formální. 

Mnohé se za 100 roků trvání hasičského sboru změnilo. Na místě nízkých bílých 
chaloupek zakrytých doškovou střechou stojí dnes vysoké domy kryté pálenou krytinou a 
nehořlavými stropy. Také půdní prostory jsou většinou prázdné. Již nejsou stodoly plné 
slámy a chlévy s dřevěnými stropy s půdou zaplněnou senem. Už nejsou ani stohy slámy 
kolem vesnice, která již nevešla do stodol. Nejezdí ani parní lokomotivy, od jejichž jisker se 
často vzňala suchá tráva v okolí tratě a následně též lesní porost nebo obilné pole ve žních. 

Avšak ohlédneme-Ii se zpět, co vše hasičský sbor během svého 100 letého trvání 
vykonal, musíme jeho záslužnou práci ocenit, neboť nejen že pomohl ochránit majetek 
občanů před zhoubným ohněm, ale také přispěl konáním veřejných cvičení , zábav i účastí 
na oslavách zrodu republiky a dalších ke zpestření kulturního života naší vesnice. 

Patří jim za to vše úcta, dík a uznání. 
Současní požárníci pracují ve zcela jiných podmínkách. Spíše zasahují při haváriích, 

záplavách, záchraně lidských životů nebo demolicích. K tomu všemu je ovšem zapotřebí 
zcela jiné technické vybavení, jaké mohou mít jen profesionální hasičské sbory. 

Jaké mám osobní zážitky s požárv v našem domě a na našem majetku 
Nikdy nezapomenu na vyprávění mého dědy Františka, jak mi líčil požár z června 1894. 

Tehdy oral na poli u Dolních Kounic v Kobylkách 5 kilometrů od vesnice. Při náhodném 
pohledu směrem k Silůvkám zahlédl stoupat k obloze hustý dým, který věstil, že v obci zuří 
požár. Vypřáhl rychle koně z pluhu, zapřáhl do vozu a uháněl cvalem k vesnici. Ještě po 
příjezdu na okraj vesnice (k Ptáčkově stodole) se domníval, že hoří náš dům. Teprve po 
příjezdu k Jakšovým Č . 51 zjistil, že vyhořela usedlost J. Škorpíka Č . 55 přes ulici. 

Po žních v roce 1937 (to už pamatuji) k nám přišel neznámý člověk a žádal otce o 
nocleh. Když jej otec odmítnul, šel spát do stohu slámy, který jsme měli za stodolou. Asi o 
půlnoci se stoh vzňal a kusy hořící slámy padaly až k nám na dvůr. Hasičský sbor okamžitě 
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zasáhl. Vodu brali z naši studny. Jako 5ti letý jsem zažil hrůznou noc, když motorová 
střikačka hrčela na plné obrátky hned pod oknem a na dvůr se snášely kusy hořící slámy. 

Po válce nám shořel včelín na Loučkách s 26 úly, který někdo úmyslně zapálil. 
V roce 1946 jsme měli štěstí, když někdo hodil zapálený térový papír pod vrata stodoly. 

Protože byl mlat zametený, shořel papír asi 1 m od vrat, ale slámu nezapálil. Pokud by byla 
potroušena na mlatě sláma, stodola by shořela. 

Smutný osud stihl naši stodolu dne 13. září 1969 v 9 hod. ráno. Toho dne si můj syn 
Ludvík hrál s kamarády u nás na zahradě a měl sirky. Stodola a přilehlá kůlna byly v té době 
naplněny slámou do kalenice, jak se říkalo . Při rovnání slámy určené k podestýlání prasnic, 
které JZD u nás chovalo, jsme ještě četli nápis na trámu pater, že první sláma zde byla 
uložena 13. září 1869 a to sláma mlácená cepy. Sjelo se několik hasičských sborů, silůvečtí, 
dále z Prštic a Ivančic. Shoření stodoly a přilehlé kůlny však již nebylo možné zabránit. 

Dále mi vyprávěl o požárech v obci a okolí dědečkův bratr Josef Škorpík, zakladatel 
hasičského sboru. Mám to v živé paměti a mnohé údaje jsem použil při psaní tohoto článku. 

Musím jen na závěr připomenout, že heslo hasičského sboru "Bohu ke cti, bližnímu ku 
pomoci" bylo naplněno nejen odvahou a hrdinstvím, ale mnohdy i ohrožením životů členů 
sboru, který tak čestně splnil své poslání. 

• MALÁ KOPANÁ 
V měsíci září začíná nový ročník 1. třídy 

okresního přeboru v malé kopané. 
Jednotlivá kola podzimní části soutěže se 
budou hrát v těchto termínech: 
1. kolo - pondělí 28. října 2002 v 7.30 hod., 
hřiště Prštice 
Soupeři : Židlochovice, Sparta Ivančice, Prštice, 
Rebešovice 
2. kolo - neděle 15. září 2002 v 7.30 hod., 
hřiště Bratčice 

Soupeři: Nová Ves, Budkovice, Bratčice 
3. kolo - neděle 29. září 2002 v 8.30 hod., hřiště Tetčice 
Soupeři: Rosice, Neslovice, Japex Ivančice B 
4. kolo - sobota 12. října 2002 v 8.00 hod., hřiště Modřice 
Soupeři : Modřice, Šlapanice, Triprox Ivančice 
5. kolo - sobota 26. října 2002 v 8.00 hod., hřiště Veselka 
Soupeři: Hrubšice, Veselka, Juventus Bratčice 
6. kolo - sobota 9. listopadu 2002 v 9.00 hod., hřiště Nebovidy 
Soupeři: Padochov, Nebovidy, Omice 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk $korpík 

Z naší soutěže postoupila do vyšší soutěže družstva Rokytná a Slavoj Senorady. 
Z vyšší soutěže sestoupila do naší soutěže družstva Japex Ivančice B a Pohroma 
Ivančice . Pohroma Ivančice se nepřihlásila do nového ročníku . 
Do nového ročníku se přihlásila družstva: Židlochovice, Rosice, Šlapanice, Veselka, 
Juventus Bratčice . 

Od 1. 9. 2002 bude v provozu internetová stránka, na' které se můžete seznamovat 
s aktuálními výsledky, termíny, změnami, obsazením rozhodčích, aktualitami apod . 
Internetová stránka má následujíci adresu: www.mujweb.cz\f.a.b.v. 
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dokončení z minulého čísla Informačního listu 

DĚJINY KLÁŠTERA "ROSA COELI" 1698 -1945. 
OBDOBí, KDY KOUNICKÝ KLÁŠTER BYL MAJETKEM 

PREMONSTRÁ TSKÉHO KLÁŠTERA STRAHOVSKÉHO V PRAZE A 
UDÁLOSTI LET 1808 -1945. 

celkový pohled na klášter "Rosa coeli" 2001 

• Koupě kláštera Strahovem od Ferdinanda z Dietrichsteina 
Strahovský opat Vít Seipl prováděl v roce 1695 visitaci a inspekční cestu po moravských 

statcích patřících strahovskému klášteru a při návštěvě Nových (tehdy Německých) Bránic dne 
25. května 1695 zajel i do Dolních Kounic, kde navštívil zříceninu kláštera "Rosa coeli". Tehdy se 
setkal s jedním místním asi 80ti letým starcem , jak sám píše, který mu vyprávělo klášteře a jeho 
historii, vycházejíc z místního tradičního vyprávění. Podle toho vyprávění prý poslední jeptišky 
byly povražděné údajně kounickými řezníky a od té doby je klášter opuštěn . Jeptišky podle něj 
žily pod dozorem probošta, který sídlil na hradě . Také opatovi sdělil , že bývalou abatyšinu 
klášterní zahradu užívá zámecký hejtman. Z toho je zřejmé, že se citovaný stařec narodil někdy 
kolem roku 1615, tudíž 90 let po zániku kláštera, a proto nebyl pamětníkem události z roku 1527 
ani zániku kláštera . Pověst o vyvraždění jeptišek však vyvrací dokument, kterým král Ferdinand 
I. Habsburk prodal dědičně celé kounické panství i s klášterem v roce 1537 Jiřímu Žabkovi 
z Limberka, svému místokancléři za 38.040 kop míšeňských , kde král hovoří o tom, že sestry 
z kounického kláštera žijí v království českém a mají právo zpětného odkupu kláštera, kdyby jej 
chtěly obnovit. Sebemenší zmínka v jakémkoliv dokumentu nikdy nebyla nalezena, která by 
potvrzovala onu starcovu pověst o vyvraždění jeptišek a je třeba tuto informaci pokládat za 
báchořečnou . 

Když si opat Vít Seipl prohlédl klášterní zříceninu , rozhodl se požádat tehdejšího majitele, 
knížete Ferdinanda z Dietrichsteina o postoupení pozemku a zříceniny na něm stojící pro 
strahovský klášter v Praze a jednání s knížetem svěřil svémů zástupci, obratnému proboštovi 
Františku Scholingovi. Sám pak knížeti dopisem z 3. prosince 1695 dokazoval, že kounický 
klášter dříve patříval premonstrátskému řádu, vylíčil knížeti v jak žalostném stavu se klášter 
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nachází, stěžoval si, že tam kouničtí lidé pasou dobytek a v závěru polichotil knížeti možnosti, že 
by se mohl stát druhým zakladatelem kláštera, kdyby zříceniny postoupil Strahovu. Ten že by 
klášter upravil tak, aby se tam mohly číst mše za Dietrichsteinský rod a za zemřelé 
premonstrátky a jejich představené . 

Kníže Ferdinand z Dietrichsteina byl v zásadě ochoten postoupit klášterní zříceninu 

Strahovu a tak následujícího roku - 1696 - prostřednictvím strahovského vyjednavače probošta 
Františka Scholinga poslal na Strahov koncept cesse, v níž si ale stanovil řadu podmínek, za 
kterých je ochoten zříceninu strahovským premonstrátům předat. 

Stanovil si 8 podmínek, na které zprvu nechtěl opat Vít Seipl ani odpovědět, ale po nějaké 
době se rozhodl s kn ížetem znovu jednat, aby dosáhl ústupku z požadavků a celkové dohody. 
Kníže Ferdinand z Dietrichsteina totiž požadoval následující: 
1) že daruje Strahovu jen pustý klášter s kostelem, 

obojí Strahov opraví za vlastní peníze, 
Strahov nebude vymáhati to, co dříve náleželo ke kounickému klášteru , i kdyby se pro to 
nalezly doklady ve starých listinách, 

2) aby Strahov při opravách dával přednost kounickým lidem a řemeslníkům , 
3) v restaurovaném klášteře nebude Strahov čepovat pivo, víno ani kořalku , 
4) že nebude mít kounický klášter vlastní pivovar, ani porážku, či pekárny, 
5) že nebude obchodovati s vínem, s dobytkem, ani s obilím, 
6) že klášter nebude držeti světských řemeslníků ke škodě kounických, 
7) že klášter nebude směti přijímat odkazy, které náleží Dietrichsteinům , či jejich poddaným, 
8) se zakazovalo kounickému klášteru vyměňovat s kounickými poddanými vinice, nebo 

pozemky a rovněž neměl klášter poskytovati peníze na zástavné. 
Kn íže si také vyhrazoval pro sebe a své nástupce právo hojit se na strahovském panství 

novobránickém. 
Další usilovná jednání Strahova s knížetem Ferdinandem z Dietrichsteina přines l jen 

ústupek v 2. bodu a to, že si k opravě kláštera může Strahov přizvat i své řemeslníky . 
Další jednání nevedla k podstatným ústupkům a i když kníže Ferdinand byl již na sklonku 

svých dnů, nebylo dosaženo nic nového. Nakonec projednal Ferdinand celou záležitost 
s císařem ve Vídni a tam také byla dne 30. září 1698 podepsána se Strahovem konečná 
dohoda. Kn íže Ferdinand dne 28. listopadu 1698 zemřel , tedy necelé dva měsíce po dohodě , 
kterou pak schválila i olomoucká konsisoř. 

VElUT DUAE PROlES SUB PIETATE MATRIS SUAVISSIMAE 
COllUDEBANT, NUNE HIS EXUlANTIBUS lOCUS 

TAM SACER FAEDUM ET TURPE SCORTARUM 
MERETRICUMQUE PROSTIBUlUM, OMNIS TURPITUDINIS 

PlENISSIMA SENTINA FACTUS EST." 
Těchto kontrastů použil strahovský barokní letopisec, když srovnával minulost kounického 

kláštera s jeho stavem na konci 17. století. 

• Průběh restaurátorských prací Strahova v klášteře "Rosa coeli" 
Již po první návštěvě kounického kláštera opatem Vítem Seiplem je ve strahovských 

análech zaznamenáno, čeho si Vít Seipl při své návštěvě povšiml. Píše se zde jednak o 
chrámovém kůru , který v roce 1695 hrozil sesutím, dále že si prohlédl některé náhrobní kameny, 
dále že shledal, že kámen hlavního oltáře je téměř neporušený, zdi chrámové, dosud zachovalé 
se stopami po staré malbě, zato klenba a strop chyběly . Ambit křížové chodby, pevně stavěný , 
s dochovanou klenbou, zato zahrádka uprostřed zcela zpustošena, stejně jako obydlí kněží. 

Za svého posledního pobytu v Dolních Kounicích, tj . 31. srpna 1698, nařídil kn íže Ferdinand, 
aby z protějšího břehu byl nalámán a dovezen kámen, ze kterého dle plánu nařídil postavit zeď, 
která by ohraničovala pozemek předávaný Strahovu . 

V den podpisu smlouvy ve Vídni , tedy 30. září 1698 se začíná v klášteře již pracovat. 
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PRVÉ PRÁCE 

Pod dozorem P. Matouše Veitha (primarius aedificii indusdtriusque promotor - jak čteme ve 
strahovských písemnostech) byl podle pokynů opata Víta Seipla vyčištěn chrámový prostor, 
vyčištěna klášterní kaple a do konce roku 1698 byla tato kaple opravena, uzavřena a opatřena 
střechou. V kapli byli v minulosti pohřbíváni probošti kláštera. 

Na jaře roku 1699 bylo pokračováno v práci. Dne 31. března 1699 uzavřel P. Matouš Veith 
smlouvu s kounickým zedníkem Antonínem, aby za 100 zlatých vystavěl tři ložnice pro kněží a to 
směrem k městu a k řece, totiž dvě nové nad sebou, dále refektář, schodiště a vedle něho aby 
vyčistil starou místnost. Dále aby prorazil starou kapli také nad refektářem a vystavěl vzhůru 
širokou zeď pro chodbu. 

Stejného dne přivedl P. Matouš Veith také tesaře, aby postupně pokryli došky tři ložnice, 
kuchyni, refektář a celý hořejší ambit. 

Dne 18. července 1699 se P. Matouš Veith rozhodl postavit za 51 zlatých a 45 krejcarů od 
základů novou kuchyni. V té době bylo také započato se stavbou krovu nad kostelem a také 
sakristie byla opatřena střechou . 

I klášterní kaple byla do té míry vnitřně upravena, že když přijel 8. srpna 1699 opat Vít Seipl 
spolu s P. Joachymem a P. Chrysostomem, mohl již následujícího dne, tedy 9. srpna 1699 za 
přisluhování obou kněží kapli vysvětit a hned v ní sloužit první mši. Kaple byla zasvěcena sv. 
Norbertu. V té době, poněvadž nebyly ještě vysušeny ložnice, spali kněží v N. Bránicích. Dne 
17. října 1699 byl na vížku zavěšen zvon, zakoupený v Brně za 34 zlatých a 42 krejcarů . O vigilii 
Narození Páně nocoval P. Matouš Veith v klášteře poprvé, tedy 24. prosince 1699. 

POKRAČOVÁNí PRAcí V ROCE 1700 

Od té doby, kdy se P. Matouš Veith trvale usadil v klášteře postupovaly všechny práce 
intenzívně kupředu . Byly to především práce restaurátorské a také některé nové stavební práce. 

V roce 1700 byla obnovena klenba dolního ambitu křížové chodby křídla vedle kostela . Dne 
25. srpna 1700 započal tesař klást střechu nad hlavním chrámem a tato práce byla 15. listopadu 
1700 ukončena. Z uvedené informace vyplývá, že nová střecha kostela byla dřevěná - došková, 
což se stalo osudným faktem v roce 1703. 

Od 19. dubna do 4. srpna 1700 omítli dva zedníci ambit křížové chodby kolem dokola, pak 
srovnali zdi horního ambitu, postavili jeho čtvrtou, chybějící část a zpevnili jeho prostřední díl. 

Kristian Skrojek, měšťan z Dolních Kounic, opravil za 5 zlatých zlomený kříž, pocházející 
ještě z doby založení kláštera a jiný menší nad sanktuáriem a oba pak byly upevněny na střeše . 
Dne 7. dubna 1701 pak byla na štít chrámu vsazena kovová růže (spíše ve tvaru slunce na 
podstavci). 

PROVÁDĚNí VYKOPÁVEK - PRŮZKUM HROBEK 

V letech 1701 - 1702 byl prováděn průzkum a vykopávky se zajímavým výsledkem. P. 
Matouš Veith, vycházeje patrně z Pešinova líčení (PRODROMUS MORAUIAE HISTORIAE), 
pátral po hrobech někdejších kounických vrchností, v klášteře pohřbených a také nechal 
prozkoumat hroby některých proboštů. 

Hrob probošta Jana 

Hned dne 8. ledna 1700 bylo přistoupeno k průzkumu hrobu probošta Jana, který se nalézal 
v klášterní kapli sv. Norberta. Z popisu ve strahovských knihách není patrné o kterého probošta 
Jana šlo, vzhledem k tomu, že poznámky hovoří o tom, že v hrobě byly nalezeny jeho kosti 
v pořádku , ale bez rakve a náhrobku. Šlo patrně o probošta Jana IV. hraběte z Althanu, který byl 
proboštem v letech 1505 - 1517 a jehož náhrobek z červeného mramoru byl v neporušeném 
stavu součástí výzdoby vstupu do Zemského muzea v Brně . 
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Na náhrobku probošta Jana IV. z Althanu je latinský nápis tohoto znění : 

"ANNO DOMINl M*CCCCC*(XVII) OBICT REVERENN 
IN CHRISTO PATER DNS JOHANESPREPOSITUS 

MONASTERRI CHUNICELlS =NSIS= {HIC SEPUL TUS 
ORATE PRO EO MANE =AMEN=}" 

Zakladatelé kláštera 
V kapli byla hledána krypta, ale bylo nalezeno jen několik kamenů ze starého základu, které 

byly odneseny. Mimo kostí , které byly uloženy v prázdném prostoru pod stupněm oltáře, byla 
nalezena pěkně pozlacená stříbrná spona od pluviálu a náhrobní kámen rodu zakladatele 
kláštera se dvěma spletenými leknínovými poupaty. Zda se jednalo o náhrobek samého 
zakladatele kláštera - pana Viléma z Kounic, či někoho jiného z rodu , dnes již nelze určit , 
poněvadž tento náhrobek se nezachoval. Je však dost možné, že se jednalo o náhrobek pana 
Oldřicha z Drnholce, zakladatelova pravnuka, který jako místodržící v Korutanech padl v bojích 
s Uhry a Kumány v roce 1273 v bitvě u Laavy, proti vojskům Jindřicha Kyseckého. Byl v klášteře 
pochován patrně v rodové hrobce. 

Když zemřela jeho matka, paní Mačka , byla také ona pochována vedle svého syna, jak si 
vymínila listinou ještě za svého života. 

Krypta probošta Jiřího 
Dne 15. ledna 1700 byla zazděna krypta probošta Jiřího , ležící uprostřed klášterního 

chrámu. Jeho kosti byly shledány v pořádku. V levé rohu krypty, kde bylo ještě několik 
neoznačených hrobů , byla prolomena do krypty zeď, jako by tam někdo hledal nějaký poklad. Na 
jižní straně (pravé) měla krypta malé okno. Co se týče náhrobku probošta Jiřího, zachoval se 
jeho fragment, který byl v roce 1941 za stavitele Jungmanna doplněn cementem a dnes stojí 
v ambitu křížové chodby před refektářem . 

Hrobka rodu pánů ze Zástřizl 

Dne 20. května 1700 byla vyčištěna sakristie a hrobka rodu pánů ze Zástřizl, která se 
nacházela v rohu evangelijní strany hlavního oltáře . Vyjmuté kosti tam byly opět uloženy. 

Krypta rodu Žabků 

P. Matouš Veith nechal také hledat kryptu rodu Žabků , ale ta byla nalezena až v roce 1702 
pod stupni faldistoria. Uvnitř byly nalezeny kosti a náhrobní kámen pana Jiřího Žabky 
z Limberka, vícekancléře v království českém . Z původního náhrobku se do dnešní doby 
dochovaly jen dva okrajové fragmenty s písmem . Původně nesl celý náhrobek následující text: 

,,LETA * PANIE * 1552 * W * AVTERÝ * PRZET * SW * WAWRINCEM * 
PAN * GIRZI * ZIABKA * Z * LlMBERKA * A * NA * KAUNICZICH 

* RADA * GEHO * MILOSTI * KRALOWSKE * MISTOKANCZLlRZ * 
KRALOWSWIJ * CZESKEHO * PAN * BUOH * DUSSY * GEHO * 

MILOSTIW * BYTI * RACZIZ *" 
V dnešní době se v lapidáriu v klášteře nachází ještě fragment z náhrobku (patrně jeho 

manželky) s krásně provedenou hlavou ženy v čepci a s erbem rodu Žabků, ale komu náhrobek 
přesně patřil dnes nevíme. Možná, že se jednalo o některou z jeho 5 dcer, možná Annu 
Žabkovnu, manželku Bernarda Drnovského z Drnovic, který držel panství v letech 1588 - 1607. 

Krypta pana Buriana Žabky z Limberka 

Dne 9. března 1701 byla náhodně nalezena tajná kryptp pana Buriana z Limberka, syna 
pana Jiřího . Ta byla nalezena u hlavního oltáře a byla přikryta . Burian Žabka z Limberka zemřel 
v roce 1566. 
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Fragment náhrobku příslušnice rodu tabků 

Pozůstatky jeptišek 

2002 

Dne 5. a 6. března 1702 byly odstraněny trosky kaple, která byla kdysi umístěna v předsíni 
kláštera . Dne 28. května 1702 pak bylo prohlédnuto pohřebiště v pravém rohu bývalé zahrady 
kláštemí a všechny kosti tam nalezené, převážně ženské, byly přeneseny a uloženy v pravém 
rohu dolejšího ambitu křížové chodby. 

• Stavba nového klášterního obydlí - požár kláštera 
V létě roku 1702 byla zahájena stavba nové klášterní obytné budovy. Od 17. července do 7. 

listopadu 1702 kladli 4 zedníci základy, do kterých byla vložena olověná destička se jménem 
opata Víta Seipla a letopočtem 1702. Přitom částečně využili starých základů , které zpevnili. 
Tato barokní budova se zachovala do dnešní doby v podobě téměř nezměněné tak, jak ji známe. 
Od 2. dubna 1703 bylo ve stavbě obydlí pokračováno . Dne 23. července 1703 přijel na prohlídku 
kláštera kníže Leopold z Dietrichsteina, jak to již 15. srpna roku 1702 slíbil P. Matouši Veithovi 
na zámku v Kupařovicích . 

Po jeho odjezdu přišlo málem celé úsilí Strahova v Dolních Kounicích vniveč, když dne 4. 
července 1703 vypukl ve městě obrovský požár, ten se přes panský statek a ovčín, ve kterém 
uhořelo na 600 ovcí, přenesl na rekonstruovaný klášter a zde padla za oběť tomuto ohni střecha 
nad chrámem klášterním, kaplí , křížovou chodbou a ložnicemi pro kněze . Bylo nutno dát přelít 
zvon, opravit kůr a okna. Po požáru byla opravena prozatím střecha nad kaplí, ambitem a 
ložnicemi, což bylo do 7. listopadu 1703 hotovo. V té době bylo stále pokračováno na stavbě 
klášterního obydlí. Dne 24. září 1703 byly kladeny základy ohřívadla v zahradě a v této práci 
bylo pokračováno až do 8. listopadu. V letech 1704 - 1707 bylo stavěno dormitorium. V roce 
1711 pak byla položena střední část střechy nad dormitoriem a zpevněna jeho střední část. 
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V roce 1712 končí P. Matouš Veith svoje účty a poznámky, aniž se již zmiňuje o opravě 
střechy chrámu. Víme z pozdějších údajů, že po požáru v roce 1703 již nebyla střecha 
provedena a kláštemí chrám zůstal nezastřešen . 

Jediným, kdo se později zm iňuje o kounickém klášteře , je strahovský letopisec, který v roce 
1714 píše, že stavba kláštera (obydlí) je téměř u konce a že tehdejší strahovský opat Marian 
Antonín Herrmann poslal 15. srpna 1714 administrátoru probošství "Rosa coeli " v Dolních 
Kounicích P. Matouši Veithovi velmi lichotivý dopis, v němž po zásluze chválil jeho horlivost 
v restaurační práci a povzbuzoval jej k další neúnavné píli. V roce 1718, jak to dokazuje stručný 
dodatek k účtům , byl klášter dostavěn . 

• Ekonomické výsledky restauračních prací 
Dvacet let restauračních prací v klášteře si vyžádalo četných pracovních. sil a peněz. 

Z poznámek a účtů P. Matouše Veitha je patrné, že při restauračních pracích pomáhali 
kounickým řemeslníkům jednak strahovští poddaní z Německých Bránic v rámci svých robotních 
povinností, jednak dietrichsteinští poddaní kouničtí a loděničtí. Tak bylo například vyplaceno 
bránickým poddaným za tažnou a ruční robotu celkem 133 zlatých, kounickým a loděnickým, 
které k tomu vyzval P. Matouš Veith dne 27. listopadu 1700, bylo vyplaceno 20 zlatých a 15 
krejcarů . V letech 1701 až 1712 bylo vydáno za dovoz stavebního materiálu 268 zlatých. 

Celkové výdaje na restauraci kounického klášterního kostela, kaple, ambitu a na stavbu 
nových klášterních obydlí činily 6.605 zlatých a 53 krejcarů . Z toho bylo vyplaceno řemeslníkům 
a jejich pomocníkům 2.537 zl. 25 kro a za stavební hmoty bylo celkem zaplaceno 
2.671 zl. a 49 kro 

Náklady byly částečně kryty z darů, zejména premonstrátských prelátů a kněží , které k tomu 
vyzvala řádová kapitula v roce 1700 a podruhé v roce 1703. 

Již v roce 1698 daroval strahovský opat Vít Seipl obligaci na 500 zlatých, v roce 1704 
daroval Karel Kratochvíl v Louce 136 zlatých, v roce 1706 daroval probošt v Doksanech - Bruno 
Kunovský 50 zlatých, opat tepelského kláštera Reymund Wilferd téhož roku 15 zlatých, v roce 
1707 věnoval Dominik Peterka - probošt chotěšovský 30 zlatých a v roce 1712 podruhé také 30 
zlatých, prelát v Zábrdovicích - Engelbert roku 1707 daroval 16 zlatých a opat hradištský 
Benedikt Krenish v roce 1716 daroval 40 zlatých. 

Mezi dalšími duchovními příznivci, kteří na restauraci kláštera darovali celkem 394 zlatých a 
43 krejcarů, zvláště vynikl kounický děkan Václav Pokorný, který v roce 1715 daroval 50 zlatých, 
již 27. května 1700 daroval větší relikviář, v roce 1706 dal vymalovati oltářní obraz pro klášterní 
kapli a zhotovit dva svícny za 37 zlatých. Také v roce 1708 daroval klášteru dva koně a roucho 
na oltář v kapli . 

Příznivci kláštera však byli i mezi světskými příslušníky a obyvateli. Tak např. Jan Fridrich 
Hipp z Kounic se svojí manželkou Magdalenou věnovali klášteru 12. června 1702 pozlacený 
kalich, další kalich věnoval klášteru Josef Václav Šefčík - sekretář Apelačn ího soudu v Praze 
v roce 1706. Kounický hejtman Ondřej Ferdinand dal v roce 1708 vystavět oltář Panny Marie 
bolestné v dolním ambitu a přidal tabernákulum s ciboriem . Je nutno poznamenat, že oltář 
putoval po roce 1804 do farního kostela u řeky a po povodni v roce 1862 a výstavbě nového 
kostela Sv. Petra a Pavla a jeho vysvěcení v roce 1879 byl upraven a slouží jako boční oltář až 
do dnešních dnů. 

Je třeba také zmínit, že i kníže Dietrichstein daroval obligaci na 3.000 zlatých a na dalších 
odkazech a darech získal klášter ještě 338 zlatých. 

• Události 90. let existence kláštera v majetku Strahova 
Obnovený klášter měl jako hlavní roli stanovenou katolizaci kounického prostředí a okolí. 

Také z korespondence Strahova s knížetem z Dietrichsteina tento úkol jednoznačně vyplývá. A 
vskutku, jakmile byla opravena klášterní kaple, byla v kapli pravidelně sloužena mše. P. Matouš 
Veith četl první mši 15. a druhou 16. srpna 1699. Toho roKu také vyzpovídal v kapli prvního 
kajícníka. 
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V poznámkách P. Matouše Veitha k roku 1700 a 1701 , kdy byl uvnitř upravován kláštemí 
kostel, se dočteme několikrát o náboženských projevech pořádaných se vší okázalostí 
barokního katolicismu. 

18. února 1700 uspořádal P. 
Matouš Veith seznamovací 
hostinu, na kterou pozval 
představitele města . Ti se 
omluvili a na hostině se zúčastnil 
jen majitel kounických lázní Jan 
Tebhein a loděnický farář P. 
Theofil. Ale již 10. dubna 1700 
bylo slaveno v klášteře vzkříšení, 
když kounický farář P. Josef 
Henča přivedl z kounického 
famího kostela do kláštemího 
chrámu procesí, kde měl 
exhortu , načež P. Matouš Veith, 
obklopen věřícími, kteří nesli 
planoucí svíce, přenesl svátost 
oltářní do farního kostela , kde 
zapěno Te Deum. Po požehnání 
byla na faře hostina. Stejným 
způsobem bylo slaveno vzkříšení 
i následujícího roku - 1701 . 

Dne 15. srpna 1701 vedl P. 
Matouš Veith procesí se sochou 
sv. P. Marie z kláštera do farního 
kostela. Do svých poznámek 
připojil dodatek, že se to konalo 
za velké účasti lidu, který tak byl ---A. , 

získáván pro katolickou víru a 
k podpoře kláštera. 

Od roku 1703 bydleli 
v klášteře dva premonstráti, rajský dvůr 1904 
z nichž jeden měl na starosti 
duchovní správu, druhý pak byl administrátorem strahovských statků v okolí , především 
v Německých Bránicích. V roce 1703 přišel ze Strahova P. Theodor Bittner, ale po roce (24. září 
1704) v Dolních Kounicích zemřel. V listopadu přišel na jeho místo P. Lukáš" který byl po roce 
(1705) opět vystřídán P. Reymundem. 

Od roku 1742 již jsou zprávy o kounickém klášteře většinou neradostné. V březnu 1742 totiž 
zle pustošila Moravu pruská a saská vojska a po tehdejším administrátorovi P. Valeriánovi žádali 
vysoké výkupné. Klášter měl zaplatit 2.500 zlatých. Administrátor však tolik zaplatit nemohl, 
vojsko jej odvedlo do Slavkova a zde byl tak dlouho držen, dokud ho nevyplatil kounický 
kooperátor P. Marian aspoň 600 zlatými, jak uvedeno ve Strahovských knihách k roku 1742. 

Od roku 1744 se množí v korespondenci kounických administrátorů se Strahovem stesky, 
jednak vzhledem ke slábnoucímu hospodářství, stoupající drahotě a těžkému živobytí, na časté 
mimořádné dávky, které byly klášteru v těch válečných letech předepisovány. Např. roku 1746 
mu byla předepsána daň z majetku 283 zlatých 50 krejcarů a 3 denáry. 

Dne 20. září 1746 upozorňoval administrátor kláštera P. Daniel strahovského visitátora na 
škody, které vznikají na klášterní budově v jejich otevřených částech vlivem deště a sněhu . 
Oznamoval některé podniknuté opravy a také, že hejtman a purkrabí kouničtí vlastním nákladem 
obnovili vchod do ambitu kláštera, protože přístup do ambitu ďruhým , vnějším vchodem se stal 
nebezpečný kvůli padajícím cihlám . 
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Jmenovaný P. Daniel také napsal elegickou báseň v níž líčí založení kláštera, jeho rozkvět i 
zkázu pro nenávist kacířů a nakonec, stále se přidržujíc své oblíbené paraboly se starozákonním 
Danielem, volá po novém Danielovi, který by opět povznesl kounický klášter. Báseň se 
zachovala ve strahovském archivu, je psána německy a má plný titulek: 

"DIE AUS NEYD DER ZEITHEN VERSCHWINDENE HIMMELS-ROSA, 
ODER OAS VON MERCKWORDIGEN AL TERSWEGEN 

ZUGRUNDGEHENDE UNO FAST IN EINE GRUBEN VERFALLENE 
KANITZER CLOSTERKIRCHENGEBAUDE" 

O čtyřicet let později - 18. května 1783 - prosil tehdejší administrátor P. Jan Berger 
strahovského opata Václava Mayera, aby směl prodat víno za 130 zlatých a získané peníze aby 
směl použít na nutné opravy v kostele, kde střecha a okna nad vížkou se následkem dešťů 
částečně zřítily. Opat svolil a tak mu mohl P. Berger dne 8. listopadu 1784 sdělit , že kostel je 
uvnitř tak upraven, že se všem IíbL Současně P. Berger složil na počest opata anagram znějící 
siC WenCesLaVs. Náklad na opravy byl proti původnímu záměru ale větší, neboť P. Berger 23. 
května 1785 vysvětloval strahovskému opatovi, že matka sionská má pečovati o výzdobu 
chrámu Páně a proto že také tolik žádá pro svěřený kostel. 

V té době docházely na Strahov stále častěji poplašné zprávy z Vídně, neboť se proslýchalo, 
že mezi 11 kláštery, které měly být v únoru 1785 na příkaz císaře Josefa II . zrušeny, bude i 
Strahov. Nebylo tedy možno pomýšlet na nějaké vážné opravy kounického kláštera. 

Dále bylo důležité, že se téměř současně objevila pochybnost, zda lze klášterní kapli 
pokládat za místo, kde je církevně povoleno konat veřejné katolické obřady . Již v roce 1774 psal 
z kláštera P. Jan Nepomucensus strahovskému opatovi o rozhodnutí olomoucké konsistoře a 
poprosil jej o vyjádření, neboť v dekretu konsistoře prý není řečeno, zda je vůbec oprávněn 
vykonávat jurisdikci a zpovídat. Tato otázka zůstala nedořešena až do roku 1802, kdy byla 
konána v Dolních Kounicích 28. dubna generální visitace. Po ní ustanovil brněnský biskup 
Vincenc dne 7. listopadu 1803, aby kounický administrátor "Rosa coeli" - P. Oktavián Prudký 
četl mše ve farním kostele. Do sporu zasáhlo pražské direktorium, kterému bylo z Brna 
oznámeno, že P. Oktavián nechce uposlechnout. Proto P. Oktavián zaslal direktoriu dne 12. 
prosince 1803 obšírné vysvětlení celého případu . Stěžoval si především na kounického faráře
Jana Dominika Mášu, že je nepřítelem řádových kněží a že již před ním, za zernřelého 
předchůdce administrátora P. Paula usilovalo to, aby byla klášterní kaple uzavřena , a to z toho 
důvodu, že mu tak ucházejí z farnosti velké peníze. 

Avšak u tehdejšího brněnského biskupa Lachenbauera nic nepořídil. Teprve po jeho smrti a 
nástupu nového biskupa a po generální visitaci si nejprve vymohl povýšení na děkana a potom 
dosáhl vydání biskupova rozkazu, aby byla kaple "Rosa coeli" uzavřena, aby v ní nebyla 
chována svátost oltářní a aby P. Oktavián četl své mše ve farním chrámu. 

P. Oktavián se snažil dokázat direktoriu z cesse, že kníže Ferdinand z Dietrichsteina daroval 
Strahovu zříceninu kláštera "Rosa coeli" jen proto, aby byla opravena a v ní sloužena mše svatá. 
Ukazoval i na to, že sám císař Josef II. svolil v roce 1784 k tomu, aby byla kaple zachována pro 
bohoslužby. Dodal, že biskup Vincenc na jeho osobní intervenci přivolil dne 27. prosince, aby 
byla v kapli čtena mše ve všední dny a ve svátek a o nedělích, aby byla čtena jen ve farnim 
chrámu . Biskup však brzy takový kompromis zrušil a nařídil, že ve všední dny nesmí být lid 
účasten při mši v kapli a to také nakonec gubernium potvrdilo a nepomohlo ani zakročení knížete 

. Dietichsteina, které si P. Oktavián na kn ížeti vyžádal . Současně týž den jako na direktorium, tedy 
12. prosince 1803, psal P. Oktavián i na Strahov, žádal opata, aby zakročil v Brně u biskupa. 
Sám sbíral doklady k tomu, aby svůj názor podpořil. 5. ledna 1804 se vyjádřili rychtáři Mělčan, 
Německých a Moravských Bránic a Trboušan a 7. ledna 1804 i představitelé Dolních Kounic, že 
si přejí, aby páter administrátor sloužil v kapli obvyklou mši o 8. hod. ráno. Avšak nic to 
nepomohlo a biskup Vincenc ve své odpovědi z 15. ledna 1804 trval na rozhodnutí, že v kapli 
nesmí být sloužena mše pro lid . Přes tyto problémy se ještě P. Oktavián nevzdával, ale jeho 
snažení nemělo kladného výsledku. Dne 18. dubna 1804 potvrdil dopisem biskup Vincenc své 
předchozí rozhodnutí a tak dochází k tomu, že je kaple uzavřena, P. Oktavián se odstěhoval do 
Německých Bránic a od té doby začal klášter rychle propadat zkáze. 
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Nakonec P. Oktavián Prudký, který se v roce 1804 odstěhoval na strahovskou residenci do 
Německých Bránic (Nových Bránic), po projednání a se souhlasem Strahova prodal knížeti Janu 
z Dietrichsteina nejen kláštemí areál zpět, ale nakonec i celý majetek v Německých Bránicích, 
který tak byl opět připojen ke kounickému panství. Toto se uskutečnilo v roce 1808. 

Tímto aktem skončilo 110 let držby kláštera strahovským klášterem v Praze. 

la presbyterium kostela 
lb transept kostela 
Ic loď kostela 
Id portál kostela 
le sakristie kostela 
Ila rajský dvůr 
lib křížová chodba 
III kapitulní síň 
IV klášterní budovy 

Půdorys klášterního areálu ROSA COELI v Dolních Kounicích 
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• Dovršení zkázy kláštera v letech 1808 - 1890 
Jak vyprávěli staří pamětníci , bývalo po roce 1808 uZlvano klášterních budov jako 

kamenného lomu. Panští úředníci dávali celé desítky povozů stavebního kamene, vylámaného 
z rozpadajících se zdí kláštera vyvážet do nedalekých Kupařovic, kde s nimi byl zpevňován břeh 
řeky Jihlavy. Spolu s kamenem a cihlami byly bez jakéhokoliv výběru vyváženy i celé kusy 
klenebních žeber, klenební svorníky a jiné tesané kamenické prvky, součásti klášterní stavby. 
Také v Dolních Kounicích na mnoha místech bychom nalezli některé kameny, které místní 
občané získali v klášteře . Tento stav trval přibližně do roku 1890, kdy se nový majitel panství, 
syn poslední kněžny z Dietrichsteina - Josef Johan z Herbersteina rozhodl, že klášter zachrání 
před zkázou naléhavější opravou. 

• Záchranné práce na klášteře 
Práce na záchranu zříceniny si jistě vyžádaly značných nákladů . Obvodní chrámové zdi 

silné 150 cm byly na vrcholu pokryty na plocho položenými cihlami, zdivo kapitulní síně a 
klášterní chodby bylo nahoře srovnáno a pokryto plochou, odeštěnou střechou , zakrytou 
lepenkou, která byla i v dalších letech alespoň nouzově udržována. Kromě toho i prvky 
sochařsky zdobné, tedy konsoly, byly opatřeny dřevěnými stříškami, aby byly chráněny před 
deštěm . Velmi utrpěla kapitulní síň a přízemí křížové chodby, neboť v ní zřídili správci knížecího 
velkostatku kolářskou dílnu . 

Vznik "Komitétu pro záchranu památek v Dolních Kounicích" 
Teprve po roce 1927 nastává pro klášter období, kdy se jeho devastování zastavilo a 

postupně se ruina začala sanovat a udržovat. Když v roce 1927 přešel zámek i s klášterem 
koupí do správy původně hraběcího správce Emila Tomce, předal tento kostelní zříceninu do 
správy právě se tvořícího "Komitétu" a tato vzácná památka se za jeho působení stala obecně 
přístupnou, neboť "Komitét" v ní zajišťoval průvodcovskou činnost. 

Zásluhou "Komitétu" byly již v roce 1928 provedeny některé práce, které nevyžadovaly 
finančních nákladů , neboť financí se zejména na počátku nedostávalo. Chrámová loď byla 
vyčištěna od náletových dřevin , studenti a další brigádníci vyčistili od sutě prostory kněžských 
příbytků a přilehlé schodiště ambitu a navíc se tak získalo několik hromad písku na 
zabezpečovací práce. V roce 1929 stavitel Jaroslav Jungmann vypracoval nákres nutný 
k provedení částečné rekonstrukce spolu s rozpočtem pro zajištění potřebných financí a 
k získání státní subvence, který byl Státním památkovým úřadem v Brně schválen. Na 
vstupném, sbírkami a dary byl získán menší obnos, který umožnil, že ještě téhož roku bylo 
možno započít s některými nejnutnějšími záchrannými pracemi. Bylo provedeno vyklínování 
klenebních žeber v křížové chodbě a důkladně opravena klenba kapitulní síně (kaple sv. 
Norberta), která již hrozila sesutím. Dále byly provedeny některé drobnější práce. Od podzimu 
1930 do konce roku 1931 bylo provedeno ve třech etapách další zabezpečení , a to - důkladná 
oprava chrámového portálu , vyplnění vykotlaného zdiva kostelních zdí, oprava rozvalených 
vchodů do kapitulní síně a chodeb, vyspravení zdiva zvonice a vyspárování jejího cihelného 
krytu . Dále byla očištěna zvenčí chrámová podnož a kolem ní odkopán nános hlíny. Dále bylo 
pokračováno v odklízení rumu z chodeb I. patra ambitu a z kapitulní síně a byla provedena 
vykopávka sakristie, která byla do značné výše zasypána zříceným zdivem. Opraveno bylo 
částečně i její zdivo, také zdivo opěrných chrámových pilířů , provedena revize křížových kleneb 
a vyspárovány záklenky oken tamtéž. Ke konci roku bylo dohotoveno definitivní zastřešení 
celého ambitu. 

V roce 1932 pro nedostatek peněz práce nepokračovaly a až počátkem roku 1933 byla 
vyklenuta chybějící část křížové klenby nad vchodem do kapitulní síně. Byla také doplněna 
značná část dlažby v I. patře ambitu. 

Ještě v roce 1935, v době, kdy "Komitét" vydal propagační publikaci o klášteře , chybělo 
dokončení střechy nad kaplí a provést nutné opravy koruny oDvodového zdiva chrámové lodi. 

Některé tyto práce, jakož i rekonstrukce sakristie, proběhly až v období II. světové války, 
zejména v letech 1941 a 1942, kdy stavitel Jaroslav Jungmann nejen tyto práce řídil , ale tím, že 
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zaměstnal na opravách několik místních pracovníků je vlastně osvobodil od totálního nasazení 
na práci v "říši" . 

Závěrem malý slovníček některých použitých latinských výrazů : 

AMBIT 
ANAGRAM 
CESSE 
CIBORIUM 
DORMITORIUM 
EXHORTA 
FALDISTORIUM 
PLUVIÁL 
REFEKTÁŘ 
SANKTUÁRIUM 
TABERNÁKULUM 
VIGILIE 

ochoz kolem rajské zahrady (dvora), čili křížová chodba 
přesmyčka slov, písmen, v poezii 
postoupení něčeho 
kalich s víkem, většinou aspoň pozlacený, kam jsou ukládány hostie 
společná ložnice v klášteře, později rozdělená v cely 
povzbuzování 
obřadní církevní křeslo , bývalo na stupních 
široký volný plášť kněží polokruhového tvaru s otvorem pro hlayu 
klášterní jídelna 
schránka na hostie, býval to i výklenek ve stěně 
svatostánek na oltáři, kam se ukládá ciborium 
večer před velkými svátky (první čtvrtina noci) 

Milan Řiháček 

• ZAHÁJENí CViČEBNí SEZÓNY 
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky oznamuje všem zájemcům, že od úterý 1. října 2002 

začínají v sokolovně v Silůvkách pravidelné cvičební hodiny v následujících termínech: 

17.00 -18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 

Úterý 
cvičení pro starší 

mladší žákyně starší žákyně a dorostenky ženy 

Středa rodiče s dětmi 
mladší a starší žáci 

dorostenci muži 
Čtvrtek mladší žákyně starší žákyně dorostenky ženy 

Pátek 
mladší a starší cvičení pro starší 

muži a dorostenci žáci 

Od čtvrtka 3. října 2002 v 18.30 hod . začnou pravidelné hodiny aerobicu. 
TJ Sokol Si/ůvky 

• SCHŮZKY ODDílU SOKOLÍK 
Pravidelné schůzky 4. YMCA-skautského oddílu Sokolík Silůvky v letošním školním roce 

začínají od soboty 14. září 2002 a budou se konat v klubovně v těchto termínech: 

sobota 13.00 - 15.00 hod. Havrani a Amazonky (chlapci a dívky 5. - 9. třída ZŠ nebo nižši 
gymnázia) 

sobota 9.00 - 11 .00 hod . Berušky a Vlčata (dívky a chlapci 1. - 4. třída ZŠ) 

vedení oddílu Sokolík 

K dDstánl ve vlech tékArnách nebo v Mkarně dra 
Rlcl.t tnl. Praba, Revolučfti S neb v hlavnlm uladě: 
PavlfčkOVa lékárna, Praba VIII •. Královská i80. 4S46-Pra 
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• KROUŽEK TEXTILNíCH TECHNIK 

Od jara 2001 se začal pravidelně scházet kroužek textilnich technik. Vedla ho pani 
Anrzenjevová. Kroužek pravidelně navštěvovalo 9 dětí (včetně 1 chlapce) a 10 žen. Čas od 
času přišel někdo další vyrábět nějakou drobnost nebo se něco nového naučit. 
Náplň činnosti: 

• odrátkovávání hrnečků, kamínků, popřípadě výroba drátěného šperku, 
• kabely tkané lýkem 
• malování na hedvábí 
• drobné postavičky z lýka 
• háčkování 
• ozdoby na stromeček ze slámy 
• polštářek ve tvaru zvířátka 

Hlavní náplní se ale stalo paličkování. Ke Dni matek ukázaly krajkářky v Orlovně na 
malé výstavě, co se za necelý rok naučily . Výstava se nepochybně líbila, protože se po ní 
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přihlásily další 3 ženy na 
paličkování. 

Začátkem června (8.-9.6. 
2002) byla Lucinka 
Košnářová pozvána, aby 
paličkovala na historické 
slavnosti na hradě Roštejně . 

Sešlo se zde několik velice 
šikovných řemeslníků, 
šermířů, herců a kejklířů . 
Všichni oblečeni do 
historických kostýmů 
předvedli návštěvníkům 

hradu dobu, kdy inkvizice 
stíhala a upalovala 
čarodějnice . 
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C\l V červenci roku 
0
0 
C\l 2001 povolil Krajský 
r-.: úřad Jihomoravského 
<xi kraje, aby finanční 
I prostředky na 

1l rozhlednu byly 
§; získány dle nového 
& zákona o sbírkách. 

Byly osloveny okolní 
li g ~ &..~ '5 .• ~ -ll obce, byli vyzváni 
1:g~~~E;",~ 

. 5 ~ ě;:J '" II :: ~ ~ podnikatelé a 
'.~_ g g -ll g.E ~ ~ ~ ~ spoluobčané . Ke dni 26 . 

.o .c ~ " " """" e.. o dubna 2001 ' činila vybraná 
3 : ~ :E~~ .:š$~~ 
'!Io~ ~ ] ·iL§ ~ § r~ i; částka na speciálním účtu 
o. ~.:-~ lil E§ ~"ll ~ u KB Ivančice 295.000,
'i ~ .~ ~ ~ ~ 'F~ i "2 Kč, výdaje činily zatím 
1: &.-fl ·~",i2fJ ~i:';t 20.050,- Kč. Dvě obce 
~ ~ E' ~ ~ b "fJ c přispěly částkou 50.000,-
c: E..8';~ Q.E~ 2 Kč - obec Neslovice a 
i ~].; ~ ]] ~ ! obec Hlína. Obec Hlína 
;;; s e-! ~ l!: ~ ~ navíc odkoupila pozemek, 1 -d E"O "'" , ~ V N._ kt ' b d hl d ... ~ t'." 'll i t ~ E na erem u e roz e na 
l' o. ~.z ~ ~ .c ;;j .. stát a zdarma ho věnovala 
;: ] ~ &. E -;i ge dl ve prospěch vy' stavby. 
11 .g .~ I] ,: i~ v ~ e 6 2 ~ fl § • ~ 'g N Obec Omice věnovala a 13 :!J;( e ~ ~ ~ 30.000,- Kč. Město Dolní 

Kounice přispělo částkou 
10.000,- Kč, sousední 
obec Pravlov přispěla 

částkou 5.000,- Kč, obec 
Tetčice 10.000,- Kč. Je 
potěšující , že se projevila 
shoda a zájem obcí 
příspět k výstavbě 
rozhledny. Může to být 
stavba celého 

míkroregíonu. Některé obce se domluvily, některé přispějí později , některé přispějí dodáním dřeva ze 
svého lesa. Částkou 10.000,- Kč přispěl KČT, oblast KČT Brněnsko přispěl také částkou 10.000,
Kč. Přispívají také jednotlivci. Přispělo již také mnoho občanů ze Silůvek . 

Zastupitelstvo obce Silůvky se dohodlo, že přispěje na výstavbu rozhledny Vladimíra Menšíka na 
Hlíně částkou 10.000,- Kč. 

Vy z vás , kteří můžete a chcete finančně podpořit jakoukoliv částkou výstavbu rozhledny 
Vladímíra Menšíka v obci Hlína a tím přispět k dobré věci, můžete přispět nejlépe na číslo spec. účtu : 
86 - 150 903 02 07 I 0100 u kterékoliv Komerční banky, lze však i u jiného peněžního ústavu. Ti z 
vás, kteří jezdíte do Ivančic , můžete bez problémů složit jakoukoliv částku u KB Ivančice . 

Na jaře roku 2003 budou postaveny základy a kamenný 2,5 metrový sokl. Samotná stavba 
rozhledny bude ze dřeva , částečně z kovu, výška 22 metrů , náklady do 1 milionu korun. 

Platí zásada, že kdo z jednotlivců přispěje částkou 1.000,- Kč a více, u firem a institucí 10.000,
Kč a více, bude uveden na čestném místě přímo na rozhledně . 

V sobotu 21 . září 2002 bude ve 13.00 hod. setkání všech zájemců u budoucí rozhledny, 
kam jste všíchní srdečně zvání. Proběhne zde kulturní pásmo, budou se prodávat pohlednice, na 
kterých bude obec Hlína a rozhledna. Cena těchto pohlednic bude 50,- Kč a výtěžek z jejich prodeje 
bude také použit na výstavbu rozhledny. 

Půjde-I i vše dobře , mohlo by se v neděli 21 . září 2003 uskutečnit slavnostní setkání pří otevření 
rozhledny V. Menšíka pro veřejnost. 
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Žák 1. ročníku ZŠ v Siluvkách 
David Juráň 
se zúčastnil 

celostátní výtvarné soutěže 
"Svět filmu v dětské kresbě", 
v níž získal krásné 1. místo 

v kategorii do 8 let. 

ZLÍlIr 8008 
48. 1I1UllzmABoDNÍ FII8TJVAL J'lLJll[Ů PRO DBTI A MLÁDIIŽ 

116. B.· 1. B. 

DIPLOM 
David 
Juráň 

za 1. místo v kategorii do 8 let 

v oelo.Utlú výivaru4 .outiii láků úkla4aioh • dltla4nich 
WDi1~ikoI 

Svět rumu v dětské kresbě 

Ve ZUn' 27. 6. 2002 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Si/ůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 05/47225127, E-mail: obec.si/uvky@iol.cz, http://si/uvky.webpark.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 9. 2002. 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu 
adresujte na: radysek@hotmail.com 
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Vyoravače 
pro kafdou půdu. 

Dru!slvo Hospodáf, 
IIlIoUce Q. Be/lou. 

C.nfky zd.r", .. V6Icov'I k,mlnll6 

Arotovnfky. 
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