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Červen 
• Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný 
• Červen studený - sedlák krčí rameny. 
• Je-Ii červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
• Červ,nové večerní hřmění - ryb a rakll nadělení. 
• Červen-Ii více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 
• Pláče-Ii červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko. 
• V červnu deštivo a chladno zpllsobí rok neúrodný snadno. 
• Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 
• Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 
• Hřímá-Ii v červnu, zvede se obilí. 
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• JUBILANTI 

V měsíci květnu oslavili své životní jubileum následující občané: 

80 let Ludmila Šťastná 
78 let Julie Dobrovodská 
75 let Květoslava Musilová 
70 let Milič César 

V měsíci červnu oslaví své životní jubileum následující občané: 

90 let Alois Kolečkář 
83 let Vlasta Stehlíková 
81 let Štěpán Červinka 
75 let Květoslava Dvořáková 
74 let Ludmila Světlíková 
73 let Marie Dobrovodská 
73 let Jitka Cesarová 
70 let František Vyskočil 
70 let Jan Talafant 

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

• OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 

Jihomoravská energetika a.s. v souladu se zákonem č 458/2000 Sb. §25 
odst. (4) d) 6. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací -
bude přerušena dodávka elektrické energie pro oblast 

Obec: Silůvky Část obce: celá obec 

Přerušení dodávky elektrické energie bude dne 14.6.2004 v době 
od 7:30 do 16:00 hodin. 

Práci zajišťuje a upřesnění podá OP Židlochovice pan Brabenec 
tel.: 547 231 063,602563436. 

Použití vlastního náhradního zdroje je možné jen po předchozím 

projednání s vedoucím přípravy údržby RCDs Hodonín: pan ing Seigertschmid 
tel.: 518 305 202. 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za problémy, které jsou s touto 
akcí spojeny, a děkujeme za pochopení. 

Technik pověfený oznámením za JME a.s. 
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• CHODNíK KE HŘBITOVU 

V dubnu 2004 byly provedeny konečné 
úpravy v okolí chodníku ke hřbítovu. Bylo 
zabudováno 7 nových sloupů s veřejným 
osvětlením a vysazeno osm lip a tří třešně 
ptačí. Stromy byly uhrazeny z prostředků 
Českého zahrádkářského svazu Silůvky. 
Práce spojené s výsadbou financovala 
obec Silůvky. 

Foto: Jan Rybnítek 

• INFORMACE Z MĚÚ ŠLAPANICE 
Sděluji Vám, že byla dokončena rekonstrukce sídla obce Šlapanic 

v Brně. 
- stěhování úřadu proběhlo 

v termínu od 27.4. do 4.5. 
- adresa: 

Městský úřad Šlapanice 
pracoviště Brno 
Opuštěná 2 
65670 Brno 

- telefonní číslo ústředny: 
533304 111 

- na pracovišti Opuštěná 2 jsou 
umístěny tyto odbory: 
životního prostředí, dopravy, školství, vnitřních věcí, regionálního 
rozvoje, sociální, stavební úřad, živnostenský úřad , kancelár tajemníka 
ve Šlapanicích zůstávají na adrese Masarykovo nám. 7 tyto odbory: 
finanční, investic a správy majetku 

Petr Štika 
tajemník 
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• OZNÁMENí O DOBĚ A MíSTĚ KONÁNí VOLEB DO 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Starosta obce Silůvky podle § 32 zákona Č. 62/2003 Sb. o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje: 
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1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 11. června 2004 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 12.června 2004 od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin . 

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu vokrsku Silůvky je 
volební místnost v základní škole v Silůvkách, Sokolská 81 pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v Silůvkách. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky, nebo totožnost a státní občanství 
jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb -do Evropského 
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat 
okrskovou volebnf komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volebnf 
místnost. V takovém případě ho okrsková volební komise navštíví v den 
voleb s přenosnou volební schránkou . 

PRODEJ ~ SÉRVIS 
__ 1 (H 10.,; ;(1)) -
tel Husqvarna 
• SINGE.R . ,, ___ o 

:~. ~O.ATHER~, . '/~' (-' " 
.ZETINA . ' ~ 

• VERONICA~7 Vii 
el:OYOTA :/ 
eVERITAS 
eLUCZNIK 
eCAJKA 
eVI$NJA 
ePFAFF 

• i starých šlapacích 

Miroslav Je lín ek 
Branky 17, 664 49 Ostopovice u Brna 
teIJ f<!x: 547352.285, mobil : 602 553 203 

Zdeněk Prax 
starosta obce 
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• FARNí SBOR ČESKOBRATRSKÉ CíRKVE EVANGELICKÉ 
V SILŮVKÁCH 

vás zve na Seniorátní rodinnou neděli 

"DOKUD SE zpíVÁ, JEŠTĚ SE NEUMŘELO" 

6. 6. 2004 sokolovna Silůvky 

Program: 

1. Bohoslužby v 9.30 - káže Mgr. Pavel Dvořáček, farář v Poděbradech 

2. Paralelní program pro dospělé a děti v 11.00: 

a. Pro dospělé: Dobrodiní zpěvu - Mgr. Jan Jun, farář v Proseči 

b. Pro děti: 1. Hudební dílna s Pavlem a Jakubem Dvořáčkovými 

2. Silůvecká tajemství (hra v terénu) 

3. Sportování (fotbal, volejbal) 

4. Radovánky s Alicí (pro nejmenší) 

Oběd 13.00 

Odpolední program ve 14.30: FESTiVALE K - hudební vystoupení dětských 
hudebních skupin 

Zakončení přibližně v 15.15 

Vítáni jsou všichni zájemci, obzvláště pak rodiny s dětmi 

Pe/rKadlec 
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Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro obtany obce. 
Obecní úfad Silůvky, Prachatičky 39, Si/ůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 547225127, E·mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky pfíspěvků, námětů a nápadů pro pfíští číslo do 20. 7. 2004. 
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V' V' , 

ZDENEK SKORPIK 
*23. 5. 1932 - t26. 5. 2004 



Kroniky patří mezi vypravecl 
prameny, jež se snaží podávat události 
v uceleném, souvislém výkladu, 
spojovat je na podkladě časového sledu 
(pro určité období) nebo místních 
souvislostí (pro určité území). Převážná 
většina písemných projevů minulosti si 
zpravidla všímá soukromých zájmů, ne 
veřejných událostí, dotýkajících se buď 
místa, nebo celého kraje či země. 
Kronika naproti tomu věnuje pozornost 
svému okolí a tady spočívá a stoupá její 
význam jako historického pramene. 

Psal již Kosmas, psala církev, 
vrchnost, města i vesnice . 

Můžeme se jen domnívat, že naše 
obec měla svoji kroniku z období vlády 
císaře Karla IV., ta byla ale za 
husitských válek zničena. 

Po obnově veřejné správy obce 
v roce 1642 v čele s rychtářem a 
konšely, byla kromě Horenských 

register vedena v naší obci také řádná obecní kronika. Ta zůstávala u rychtáře a od 
roku 1848 u starosty obce. Do kroniky psal k tomu pozvaný písař. 

Při požáru domu č . p. 52 10. května 1854, v němž měl svůj úřad tehdejší starosta 
Thomas Prochazka, stará kronika spolu s ostatními obecními listinami shořela . 

V té době měla však již naše škola "Pamětní knihu", kterou založil učitel Jan 
Molva. Zápisy v ní obsahují významné události spojené se založením školy 1783, se 
zrušením nevolnictví, z napoleonského tažení roku 1805, o morové epidemii roku 
1831 , o požáru školy roku 1847, o zrušení roboty 1848, o "Prajzích", o stavbě 
železnice z let 1868 - 1870 a další údaje až do začátku 1. světové války. Poslední 
zápisy v ní jsou od nad učitele Hládka. 

Po vzniku republiky vychází vládní nařízení o vedení obecních kronik a kde 
nejsou, tak o jejich zřízení. 

Dne 16. srpna 1923 usnesením obecního zastupitelstva byl p. Tomáš Škorpík, 
č. p. 39, válečný invalida, dříve kupec, toho času hostinský, narozený v Silůvkách 
v roce 1873 ustanoven prvním kronikářem. 

Podkladem pro úvodní část kroniky byla Kratochvílova "Vlastivěda moravská", 
Ivančický okres z roku 1904. Výpisy ze zemských desek týkající se naší obce provedl 
Alois Ličman , farář z Velkých Popovic. 

V úvodu nové obecní kroniky byly opsány údaje z Vlastivědy moravské z období 
1296 - 1904. V další části kroniky byly pak popisovány události z následujících let 
tak, jak následovaly po sobě až do roku 1926. 

Od roku 1927 pokračoval v psaní obecní kroniky p. František Stehlík, č . p. 147, 
železničář. Byl jmenován obecním kronikářem 22. prosince 1927 a jeho zápisy končí 
až rokem 1945. 
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V roce 1963 rada MNV jmenovala obecního kronikáře p. Jana Škorpíka ze 
Silůvek č. p. 17, t. č . dělníka uhelných skladů v Ivančicích . Pro nedostatek času však 
nemohl Jan Škorpík pamětní knihu doplňovat a proto ji převzal k dalšímu doplňování 
p. Eduard Blaha, č. p. 87, který pamětní knihu doplnil o zápisy od roku 1945 a 
v zápisech pokračoval chronologicky v dalších letech. 

Zápisem za kalendářní rok 1963 ukončil první 250 stránkovou Pamětní knihu 
obce Silůvek a v roce 1965 byla MNV zakoupena druhá Pamětní kniha, která 
obsahuje 410 stran a vyrobil j i v pěkných kožených deskách knihařský mistr p. Josef 
Svoboda z Dolních Kounic. Pamětní kniha začíná zápisem za rok 1964 Eduard Blaha 
pokračoval zápisy až do roku 1973. 

V roce 1974 byl jmenován MNV novým obecním kronikářem p. Zdeněk Škorpík, 
č . p. 46 a vedení obecní kroniky se věnoval až do svého posledního zápisu za rok 
2003. Zápisem za rok 1985 zakončil druhou Pamětní knihu obce Silůvky a v roce 
1986 pořídil integrovaný MNV se sídlem v Pršticích třetí Pamětní knihu obsahující 
401 stran. Tuto Pamětní knihu dokončil p. Zdeněk Škorpík zápisem za rok 2001 a 
zápis za rok 2002 je j iž napsán ve čtvrté Pamětní knize, stejně tak, jako zápis za rok 
2003. 

Zápis za rok 2004 čeká na své zapsání. 
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Z HISTORIE NAŠí OBCE 
Pod tímto názvem jsme si již zvykli nacházet téměř v každém čísle Informačního 

listu kapitolu zabývající se některým zajímavým tématem z minulosti naší obce, 
jejichž autorem byl pan Zdeněk Škorpík. 

V níže uvedené tabulce najdete seznam všech kapitol , které doposud vyšly do 
dnešních dnů. 

Ještě zůstalo několik kapitol napsáno a nevytištěno , proto budou postupně 
zveřejňovány v příštích číslech Informačního listu a v budoucnu bychom rádi vydali 
kompletní soubor těchto článků. 

Název kapitoly ročník číslo datum strany 
Svatojiřské obchůzky 2 5 (14) duben 2000 4 
Vesnické hospody 2 6 (15) květen 2000 5-6 
Historie domu č. 17 2 7 -9 (16-18) červen - srpen 2000 3-4 
Památné stromy 2 10 (19) září 2000 5-6 
Silůvské cihelny 2 11 (20) řijen 2000 3-4 
Pomistní názvy 2 12 (21) listopad 2000 3-4 
Naše lesy 2 13 (22) prosinec 2000 6-7 
Čislování domů 3 1 (23) leden 2001 3-5 
Studny 3 2 (24) únor 2001 3-5 
Hydrologické poměry 3 2 (24) únor 2001 6-7 
Rybníky 3 3 (25) březen 2001 3, 6-7 
Mlýny 3 4 (26) duben 2001 8-10 
Železná dráha 3 5 (27) květen 2001 6-8 
Patronka obce 3 6-8(28-30) červen - srpen 2001 8-9 
Škola 3 6- 8 (28 -30) červen - srpen 2001 12 -16 
Výstavba obce 3 9 (31) září 2001 5-6 
Sklepy 3 10 (32) říjen 2001 5-7 
Cesty a silnice 3 11 (33) listopad 2001 10 -13 
Obchody 3 12 (34) prosinec 2001 14 -17 
Staré vesnické hospody - 4 1 (35) leden 2002 8-9 
Restaurace "Na verandě" 
Kříže a kaple, němí 4 2 (36) únor 2002 4 - 5,8 -11 
svědkové naší historie 
Staré vesnické hospody - 4 3 (37) březen 2002 5-8 
formanská hospoda Karlov 
Uspořádání domu 4 4 (38) duben 2002 4-5 
Ovocné stromy 4 5 (39) květen 2002 4-5 
Zloději 4 6-8(40-42) červen - srpen 2002 6 
Obdělávání poli 4 6-8(40-42) červen - srpen 2002 7-8 
105 roků od založení 4 9 (43) září 2002 4-10 
hasičského sboru 
Zrušení nevolnictví 4 10 (44) řijen 2002 9-10 
Zrušení roboty 4 10 (44) říjen 2002 10 -12 
Znaky a pečetě 5 2 (46) únor 2003 7-9 
Elektrifikace obce 5 3 (47) duben 2003 4-5 
Žně 5 5 (49) srpen 2003 5-8 
Řepná kampaň 5 6 (50) říjen 2003 8-10 
Oblékání a kroje 5 7 (51) prosinec 2003 3-5 
Historie domu č. 54 6 1 (52) únor 2004 4-11 
Člověk a kůň 6 2 (53) duben 2004 6-9 
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Začtěme se nyní do příspěvku pana $korpíka, který vyšel v 5. čísle XVII. ročníku 
časopisu ochránců přírody VERONICA na podzim roku 2003. 

Jsem ze starého zemědělského 

rodu Škorpíků, který sice má své 
kořeny na Českomoravské vysočině , 
ale od roku 1654 obývá půllán v obci 
Silůvky. 

Jak známo, rolník byl od pradávna 
spjat s přírodou, znal její zákonitosti, 
užíval jejích darů obnovitelných zdrojů a 
toto přirozené prostředí všech druhů ani 
svým pluhem, ani kosou příliš 
neovlivnil. Jinak je tomu dnes. 

Násilná kolektivizace rolníků v obci 
započala v roce 1950 a mě zastihla 
jako 18 letého mládence, který se 
chystal v brzké době převzít 
hospodářství s 18 ha polí a 5 ha lesa po 
svém otci, jak tomu bývalo v našem 
domě po staletí pravidlem. Místo toho 
však byl otec označen za kulaka, 
odsouzen na 3 roky do Jáchymovských 
dolů , byl mu zabaven veškerý majetek 
a já byl poslán do vojenských táborů 
nucených prací PTP také pod zem 
s posudkem "návrat nežádoucí" na 
neomezenou dobu. Bylo nám dopřáno 
tyto pro naši rodinu velmi zlé časy přežít. Po návratu z těchto míst jsme jako 
bezzemci byli úřady donuceni vstoupit do JZD. Tam jsem jezdil nejprve s koňmi , 
zatímco politicky zdatné vedení JZD započalo s realizací velkovýrobních forem 
hospodaření. 

Do obce přijela skupina projektantů provádět hospodářsko-technickou úpravu 
půdy. Měli k tomu vydané směrnice a začali pol íčka slučovat do velkých honů a 
navrhovat novou cestní síť. To bez ohledu na vše ostatní. Jelikož ke své práci 
potřebovali také místního znalce, který znal všechny majitele pozemků , bonitu půdy i 
katastrální hranice, byl jsem navržen MNV, abych při realizaci HTÚP spolupracoval. 
Věděl jsem, jaký dopad může mít tato akce, hodnocená jen z jediného pohledu. Na 
okolí naší obce, na přirozené prostředí všeho, co se v katastru v té době nacházelo. 
A nebylo toho málo: vysoké stavy rozmanité zvěře, bohatá fauna i flóra , rozmanitost 
ovocných stromů , rybízoven v polních tratích, dostatek smíšených lesů . Ale též 
prudké svahy mělkých erozních půd , hlubokých úvozů i mokřin . 

I přes politováníhodný nezájem a nepochopení majitelů půdy, úřadů i techniků, 
byly nakonec v HTÚP realizovány všechny podnětné připomínky , týkající se jak 
možností využívat na pozemcích velkovýrobní technologie, tak uplatnit celou řadu 
vodohospodářských úprav včetně opatření proti záplavám, erozi půdy i zachování 
nejcennějších biokoridorů. To vše zdarma v rámci HTÚP. 

Pro úplnost zde uvádím některé z nich: 
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1. Byla to velmi pečlivá 
delimitace půdy. 
Všechny svažité 
mělké půdy byly 
zalesněny (24 ha). 
Úrodnější, hluboké, 
ale svažité půdy 
zatravněny (2,45 ha). 
Mírně svažité mělké 

erozní půdy 
zterasovány a 
přeměněny na vinice 
(10 ha), na rybízovnu 
(2,5 ha) a na louky (5 
ha). 

2. Byl vysázen stejný 
počet ovocných stromů, které byly z jednotlivých honů odstraněny. Stejně tak 
počet keřů rybízu . Navíc vysázena alej 57 lip při cestě z nádraží k CHKO 
Bobrava. 

3. Cestní síť volena tak, aby nesměřovala po spádnicích do centra kotliny, v níž 
leží obec. Suché poldry, jímače bahna a retenční nádrže stojí velké vodě 
v cestě. Protipovodňová opatření byla budována na 100 mm srážek za 24 
hodin. 

4. Žádný z honů plošně nepřesahoval 20 ha, osevní postupy voleny tak, aby ve 
všech tratích byly zastoupeny rozmanité plodiny. 

5. Zahrádkářská osada byla zřízena v sousedství obce na 3,5 ha jinak nevyužité 
půdy a celkově oplocena s vlastním režimem provozu. Roztroušené chatky po 
katastru, kde se rozdělávaly ohně , střílelo se po všem živém ze vzduchovek, 
pobíhali volně psi a tropil se nadměrný hluk, byly zlikvidovány. 

6. Technologické postupy při pěstování hospodářských plodin se vyznačovaly 
tradičním využíváním agrotechniky s vyloučením nočních prací při orbě , 
sečení apod. S minimální aplikací chemických postřiků při hubení plevelů a 

škůdců. 
7. Nedopustilo se 
zakládat nepovolené 
černé skládky. Již dříve 
založené skládky byly 
odstraněny. Byl zaveden 
pravidelný svoz popela a 
domácího odpadu. Na 
stavební sutě byla 
vyčleněna jedna 
z erozních roklí. 
8. Všechny 
měly svoje jímky, 
septiky, takže 

domy 
popř. 
voda 

nebyla v potoce 
domovními 
znečištěna. 

splašky 



Tento stav, kdy životní prostředí 
pro většinu živočichů v našem katastru 
zůstalo přijatelné však skončil v roce 
1975, kdy došlo ke sloučení našeho 
JZD a já byl odvolán z funkce 
agronoma, při níž jsem zároveň 
vykonával funkci mechanizátora, 
vedoucího lesů a stavební skupiny. 

Bylo mi vytýkáno, že nejsem 
straník a že nedělám vše pro dosažení 
maximálních výnosů zvyšováním dávek 
umělých hnojiv velkoplošnou aplikací 
chemikálií proti plevelům a škůdcům 
apod. 

Výsledek se brzy dostavil, voda 
je kontaminována, zůstal poslední zdroj 
s pitnou vodou , ovzduší je znečištěno a 
jeden druh živočichů 'nebo zvěře po 
druhém se z přírody vytrácí. 

Rovněž provoz motorových 
vozidel na 8 km silnic v našem katastru 
způsobuje kromě hluku a jedovatých 

zplodin smrt mnoha zajíců , ježků i dalších živočichů . Od roku 1958 totiž převýšil 
počet projíždějících motorových vozidel na silnicích v našem k. Ú. počet koňských 
povozů a chodců . A střet každého živočicha s motorovým vozidlem jedoucím rychleji 
než 62,5 km/hod znamená jeho konec. 

Jsem již přes 40 roků Zpravodajem ochrany přírody a památkové péče . 
Stál jsem před 15 roky u zrodu časopisu ochránců přírody Veronica . 
Jsem též 40 roků dopisovatelem NSČ (Národopisná společnost 

československá) . To vše bez nároku na jakoukoli odměnu . 
Naopak výsadbu stovek stromů, údržbu a opravy kulturních památek, ochranu 

památných stromů v našem katastru hradím ze svého. (Slzy do očí mi vehnal pohled 
na Ríšovu borovici u Podkomorské hájovny, jak se o ni nikdo nestará.) 

Mou největší odměnou je skutečnost, že památný strom, či jejich skupina nebo 
alej se na jaře znovu 
zazelená, že přírodu okrášlí 
po jejím probuzení tisíce 
květů , mnohdy i vzácných 
druhů, že i to zelené osení dá 
vznik úrodě a bohatému stolu , 
že skřivánek opět zazpívá nad 
naslml poli, že kukačka 
zakuká nám na pozdrav, že 
vlaštovičky opět zašvitoří 
v našem chlévě a uvítají se po 
dlouhé cestě s naslm 
koníčkem a naší kozou, tak 
jak tomu bývalo, kam lidská 
paměť sahá. 
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Raduji se z toho, že 
při obchůzce okolím obce, již 
zdáli mě vítá památný kříž 
s upraveným okolím či 

kaplička zancl bělobou, 
skrývající ve své historii 
mnohá tajemství. A kdo by 
se neradoval, potkáš-Ii na 
své pochůzce přírodou 
skotačící zajíce ušáky, 
pyšného bažantího kohouta 
svolávajícího své družky, i 
klidně se pasoucí smčí 
rodinku . V hloubi lesa pak 
četné stopy říkající, že jeleni 
paroháči a houf divočáků není daleko. 

Celá příroda pulsuje životem. Dravci si z velkých výšek střeží svá loviště, 
datlové buší neúnavně do dutých stromů, v houštinách i na zemi můžeš spatřit skrytá 
hnízdečka , domovy našich zpěváčků, kteří ti nabízí na poli " pět peněz, pět peněz" , ve 
vlahém jarním lese pak oznamují "pršelo lilo, pršelo lilo". I ti cvrčkové na mezích umí 
navečer krásně zahrát a kudlanka nábožná zaujme svým neobvyklým zjevem. 
S čiřikáním koroptví na polích a skupinkami chocholoušů přebírajících koňský trus na 
silnicích se již nesetkáme, jsem bohužel už pamětníkem. 

Mám radost z toho, že vochraně přírody v celé její pestrosti nejsem 
osamocen, že máme celou řadu odbomíků, kteří ze svých pozic ochranářů, 
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redaktorů , přírodoznalců apod. 
pomáhají veřejnosti utvářet si na naši 
přírodu a její ochranu správný názor a 
dle svých možností jej naplňovat. 

Co ještě ř íci k mé činnosti 
v dlouhodobě zastávané funkci 
agronoma, jako ochránce přírody a 
památkové péče , dopisovatele NSČ -
etnografa a nakonec kronikáře obce 
Silůvky, který jsem byl po 35 roků 
totality cenzurován a kritizován za to, že 
píši do kroniky jen o dění v obci, 
přírodě , či o počasí a jen málo se 
zmiňuji o nadšení lidu při oslavách 
Říjnové revoluce. 

Jsem přesvědčen , že jsem pro 
ochranu přírody, pro trvale udržitelný 
rozvoj nejen člověka , ale všeho živého, 
co má v přírodě své místo, učinil, co 
bylo v mých silách. 

Zdeněk Škorpík, Si/ůvky 



Pálavská jezera 

Kdo národa zná historii, miluje slunnou Jižní Moravu, 
toť krajina s řekou Dyjí, jež obtéká krásnou Pálavu. 

Již Římané zde pobývali nedaleko od Dyje, 
mocný tábor zde zbudovali, vojska desáté Římské legie. 

Kdopak by neznal světoznámou Věstonickou Venuši , 
nález sošky vnadné ženy právě těmto místům přísluší. 

Že Slované kraj obývali po staletí od dávných dob, 
o tom svědčí vykopávky, zašlé stavby a mnohý hrob. 

Zde řeka Dyje rozlévá se každé jaro vždy znovu, 
celý kraj bývá pod hladinou od Věstonic až k Mušovu. 

Brzy však již bude jinak, hráze vody zadrží, 
tři jezera pod Pálavou zamezí každé průtrži. 

Ve stavbě je velké dílo, Nové Mlýny nazvané, 
lidem budou dále sloužit jeho vody spoutané. 

Jedna nádrž k rekreaci, druhá vodním sportům zas, 
střední pak bude rezervací, zde bude znít jen ptačí hlas. 

Však území jež zaplaví se chová cenné poklady, 
o životě našich předků v zemi jsou zde doklady. 

Když radlice buldozerů někde rýhu vyryjí, 
hned tajemství dávných časů na světlo denní odkryjí. 

Celá řada odborníků podrobně zde zkoumá kraj, 
úval Dyje po Pálavou archeologů je ráj. 

Pomáhají též studenti, hlavně dívky v prázdninách, 
s prací tou jsou spokojeny v těchto vlasti končinách . 

Mnoho nálezů se našlo kolem starobylého Mušova, 
snad se stačí prozkoumat vše než přehrada bude hotova. 

Až jezera se naplní celé vodami Dyje, 
krásná pláž u Pasohlávek přes léto vždy ožije. 

Veselý smích mladých dívek rád každý zde uslyší, 
a což teprve když nalezne, opravdovou Venuši? 

Naše Jižní Moravěnka, požehnaný je to kraj, 
když z Pálavy přehlédneš ji, zdá se Ti, že vidíš ráj . 

Zdeněk Škorpík, 1978 

9 



Silůvky kdysi a dnes 

Vzpomínáme na Silůvky, vzpomínáme si rádi, 
jaké před léty bývaly, za dob našeho mládí. 

Silůvky milé Silůvky, vesničko naše rodná, 
ležíš v překrásném údolí, kol lesy a pole plodná. 

Ve stínu stromů zelených, chaloupky malé bílé, 
ve kterých jsme v mládí prožili, krušné i radostné chvíle. 

Na návsi stála zvonice, ke cti - slávě sv. Anny, 
hlas zvonu se odtud rozléhal, po léta na vše strany. 

Opodál v staré hospodě, jíž čas vryl mnohou vrásku, 
našli tam naši dědové o hodech mnohý svou lásku. 

Bývala tam též radnice, kde páni ouřad měli, 
po vsi chodíval bubeník, vše jsme se dověděli. 

A za potokem kousek dál, tam zas naše škola je, 
která již dlouhá staletí, duše dítek svých pěstuje . 
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Pastýř na pastvu vyháněl, krávy i drobotinu, 
denně to všechno honíval přes Klínky na Bejčinu . 

Kolem vsi byly rybníky, Žabinec, Plouzek i Dolníček, 
na březích hejna kachen - hus, ve vodě plno rybiček . 

Nad poli žencům i oráči, krásný zněl skřivánků hlas, 
louky i lesy kol voněly, když přišel jara čas. 

Však co v minulosti bývalo, to dneska dávno není, 
čas , neúprosný hospodář ten všechno i nás změní. 

Koňmi se z polí kdys vozily, mandelů fůry jak hory, 
dnes však po lánech zcelených jezdí se jen traktory. 

Zmizela úzká políčka, už nezní zpěvy ženců, 
a o dožínkách neuzříš z klásků pletených věnců. 

A také chlapci, děvčata se dnes už jinak strojí, 
dneska už jenom o hodech uvidíš stárky v kroji. 

Na asfaltové silnici se neumažeš od bláta, 
po návsi se už nehoní slepice ani housata. 

Čas změnil celé Silůvky, už nejsou jako dřív byly, 
místo těch bílých chaloupek stojí dnes krásné vily. 

Zmizely cesty i pěšiny , které jsme tak dobře znali , 
po kterých naši předkové tak rádi chodívali. 

Ve stájích nebučí kravičky , neslyšíš kroky koní, 
na dvorech místo hnojiště jen květy všady voní. 

Už nevolá pastýř - bubeník, lidé jsou sobě cizí, 
místo svých besed - setkání sledují televizi. 

Však tisíc let tu již stojí ves, po desítky generací, 
kdo prožil tu jen roků pár rád se sem znovu vrací. 

I slzu uzříš v oku těch , kdo u zvonice klečí , 
když o pouti vroucně modlí se, tou krásnou českou řečí. 

Jen buďme hrdí na svou ves, je krásná mezi všemi, 
byť mnohokrát ohněm spálena, zaváta závějemi. 

Važme si té své vesničky, mějme ji všichni rádi, 
neboť zde jsme se zrodili, prožili svoje mládí. 

k 700. výročí trvání obce kronikář Zdeněk Škorpík, 1997 
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V upomínku na pana Zdeňka Škorpíka s použitím jeho vlastních textů a fotografií 
pořízených Janem Rybníčkem sestavil Radek Neužil v květnu 2004. 
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