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Vážení spoluobčané,
když jsem v dubnu 1999 sestavil úplně první čtyřstránkové číslo zpravodaje obce Si-

lůvky s poněkud kostrbatým a zdlouhavým názvem „Informační list pro obyvatel obce 
Silůvky“, netušil jsem, jak dlouho bude tento zpravodaj pod stejným názvem vycházet. 
Název byl tehdy odvozen od „Informačních listů“, které vycházely v 80. a 90.  letech 
20. století pro vnitřní potřebu oddílu Sokolík a informovaly členy tohoto oddílu o tom, 
co bylo a co se v nejbližší době chystá. A něco takového jsem tehdy zamýšlel začít vydá-
vat i pro obec a proto jsem převzal i název.

V té době byla potřeba nějakým způsobem informovat občany a tento způsob se 
nám zdál jako nejvhodnější řešení – aby měl každý možnost v klidu si zpravodaj přečíst 
a dozvědět se vše potřebné.

Nyní držíte v rukou již 93. číslo 19. ročníku tohoto Informačního listu. Na jeho 
vydávání se postupně po mně vystřídali následující zastupitelé: Petr Stehlík, Dalibor 
Jelínek, Rudolf Bezchleba, Zdeněk Prax a Jan Rybníček.

Do některých těchto čísel, jsem se po-
koušel také s něčím přispívat. Ale všechna 
čísla jsem netrpělivě pročítal a byl jsem 
zvědavý, jak se tento zpravodaj postupně 
vyvíjí.

I když je doba internetu a mnohé in-
formace je mnohem jednodušší zveřejnit 
zde, nechci papírový zpravodaj zatraco-
vat. Tištěný zpravodaj je dle celorepubli-
kových průzkumů nejvýznamnější zdroj 
informací pro občany. Je nenahraditelný 
tím, že k němu mají přístup úplně všichni 
obyvatelé obce. Neboť papírový zpravodaj 
má i v dnešní době pevné postavení mezi 
ostatními komunikačními nástroji a je to i 
jakási tradice. Zpravodaj je také nezastu-
pitelný zdroj informací pro práci histori-
ků, jedná se o významnou archiválii a ne-
zbytnou přílohu ke kronikám. Dá se tedy  
říct, že dobře vedený tištěný zpravodaj je 
jakási kronika obce.

Rád bych vydávání vrátil pevný řád, 
co se týče pravidelnosti vycházení. Aby 
se dalo s Informačním listem počítat jako 
s  rovnocenným médiem přinášejícím in-
formace občanům vedle internetových 
stránek obce a facebookového profilu obce.
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Mám představu vydání 4 čísel do roka:
- jaro – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 28. 2. 2019, vydání Informačního listu 

15. 3. 2019,
- léto – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 5. 2019, vydání Informačního listu 

15. 6. 2019 (před setkáním rodáků),
- podzim – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 8. 2019, vydání Informačního listu 

15. 9. 2019,
- zima – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 15. 11. 2019, vydání Informačního listu 

koncem listopadu (v týdnu před rozsvěcením stromu a vánočním jarmarkem).
Chtěl bych tímto vyzvat zástupce všech spolků v obci a také všechny ostatní, kdo 

budete mít zájem v Informačním listu cokoliv zveřejňovat (akce proběhlé i pozvánky 
na plánované akce), tak to prosím posílejte nejpozději do výše uvedených dat uzávěrek 
zpravodajů. Příspěvky dodané později budou zveřejněny až v následujícím čísle Infor-
mačního listu. Je to asi jediný způsob, jak se nám podaří společně udržet pravidelnou 
periodicitu ve vydávání bez toho, aby byly v Informačním listu zveřejněny informace 
o akcích, které se konaly před půl rokem, nebo ještě dříve.

Budu rád za jakékoliv Vaše nápady, podněty a připomínky, co byste chtěli zveřejnit 
anebo co byste chtěli, aby se zde časem začalo objevovat, co vám v něm chybí, anebo 
co chcete změnit.

Já se pokusím do každého čísla zařadit nějakou zajímavost, kvůli které si budete 
Informační list schovávat, protože tyto informace nikde jinde nenaleznete.

Všechna čísla budou postupně v tisknutelném rozlišení přidávána do již delší dobu 
existujícího archívu vydaných Informačních listů, který naleznete na internetových 
stránkách obce Silůvky a do budoucna tam budou přidána i čísla starší, která tam 
doposud chybí.

Od tohoto čísla je zpravodaj zaregistrován na odboru médií a audiovize Minister-
stva kultury jako „periodický tisk územního samosprávného celku“, což přináší i někte-
ré povinnosti. Mezi jinými i dodržení pravidelného vydávání a povinnost odevzdávání 
povinných výtisků do příslušných knihoven pro jejich zpřístupnění do budoucna.

Přeji vám příjemné chvíle nad jarním číslem Informačního listu a těším se na jaké-
koliv vaše nápady.

Radek Neužil

V současnosti (k 31. 12. 2018) žije v obci Silůvky 808 obyvatel ve 244 obydle-
ných domech. Dalších 27 domů je neobydleno.

V Silůvkách žije 396 mužů a 412 žen. Dětí ve věku do 15 let zde žije 119, ob-
čanů v produktivním věku 516 a občanů v důchodovém věku 173.
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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,

pročítáte si nyní již 93. číslo 19. ročníku „Informačního listu pro obyvate-
le obce Silůvky“. Podařilo se nám sice po celou dobu šestnácti let, co starostuji 
udržet výrobu Informačních listů, avšak vydávání probíhalo nepravidelně a mé 
zpracování zpravodaje bylo prováděno velmi amatérsky. Jsem nesmírně rád, že 
se nový místostarosta Radek Neužil po dlouhých letech opět ujal jeho tvorby 
a jak sám píše v úvodu, pokusí se mu dát potřebný řád a pravidelnost. Tento 
zpravodaj má i nový design, nové uspořádání témat, příspěvků a informací. Pro 
informace, které Vám budu, jako starosta obce sdělovat svými slovy mám tady 
také vyhrazen částečný prostor.

Postupně Vám budu zde, nebo i v samostatných 
tematických článcích, popisovat dění ze všech oblas-
tí působnosti a činnosti obce a obecního úřadu a in-
formovat Vás nejen o dokončených, fungujících a 
zvládnutých úkolech, ale také o připravovaných ak-
cích a rozvojových záměrech, které má obec v plánu.

V podzimních volbách jsem opět získal s největ-
ším počtem hlasů Vaši podporu, čehož si po těch le-
tech nesmírně vážím a všem Vám za to moc děkuji. 
Zastupitelé mne pak zvolili starostou obce do páté-
ho volebního období. Myslím si, že celkově je nové 
obecní zastupitelstvo dobře zvoleno a její členové 
tak zastupují názorově Vás všechny. Všem nám totiž 
jde o společnou věc, o klidný a rozumně udržitel-
ný rozvoj obce Silůvky, což je důležité pro fungující 
spolupráci.  

Místostarosta Radek Neužil se ujal především toho, co bezesporu umí nejlépe 
a tím je dokumentace historie obce, tvorba zpravodaje, kroniky, archivace a pří-
prava tiskových materiálů pro pořádané akce a výročí.

Místostarostka Milena Dobrovodská jako předseda sociálního výboru si vza-
la za své sociální oblast, práci se seniory, spokojený chod Domu s pečovatelskou 
službou, pořádání setkání a tvůrčích dílen, obědy pro občany, zkrášlování obce 
a veřejnou zeleň. 

Jenda Rybníček jako člen zastupitelstva obce byl zvolen předsedou revizního 
výboru a jako už po mnoho let nám bude fotkami a videozáznamy dokumento-
vat proměny, budování a současné dění z akcí v obci a okolí. 

Předsedou finančního výboru byl jako člen zastupitelstva zvolen Ing. Rudolf 
Bezchleba, který bude i nadále kontrolovat plnění obecního rozpočtu a bude 

Starosta obce Zdeněk Prax
při vítání nejmladšího „silův-
čáka“ Dominika Vyskočila.
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se podílet na jeho sestavování a úpravách. 
Radim Kominacký je jako velitel JSDH a starosta hasičů v zastupitelstvu na 

správném místě. Je členem finančního výboru, ale má především úkoly v požární 
prevenci, připravenosti a akceschopnosti požární jednotky, kdykoliv potřebné 
pro ochranu zdraví a majetku obyvatelstva.

Jirka Sedláček byl jako člen zastupitelstva zvolen do obou výborů, finančního 
i kontrolního. Má také úkoly spojené s odpadovým hospodářstvím a monitoring 
systému sběru, shromažďování a likvidaci tříděného odpadu.

Členkou kontrolního výboru byla ještě zvolena z kanceláře OÚ Ivana Jakšová 
a do výboru sociálního Zdeněk Prax a Ing. Šárka Elsnerová. V kanceláři OÚ pra-
cuje také jako účetní paní Milada Sedláčková. V knihovně je Pavla Dvořáková, 
správcem hřiště František Záděra a na správě vodovodu, kanalizace a ČOV jsou 
zaměstnaní Jiří Cesar st. a Jiří Cesar ml.

Aby byl výčet zaměstnanců úplný, tak v pracovní nádvorní skupině pracuje 
dlouhodobě Ing. Renata Záděrová, dále současně i v DPS Jarka Páčová, na čás-
tečný úvazek chodí pomáhat Milošek Ptáček a od ledna 2019 k nám nastoupil 
domácí, zkušený pracovník z oboru Roman Soukup, který tuto činnost vykoná-
val pro město Ivančice téměř 20let.

Všichni společně se pak budeme podílet na přípravě akcí pořádaných obcí 
v průběhu celého roku. 

Samozřejmě budeme i nadále podporovat činnost a akce všech aktivních, 
společenských a sportovních organizací v obci, protože bez jejich dobrovolné 
činnosti by životní dění obyvatel v Silůvkách nebylo tak zajímavé a pestré. Je na-
šim cílem vždy stmelovat spolky a lidi pro dobrou věc. 

Na výpomoc především o prázdninách si opět budeme brát brigádníky, aby-
chom naplánované úkoly a těžší práce zvládli provést včas.

A moje úkoly ve funkci starosty??.... to je především všechny ty aktivity v růz-
ných činnostech obce koordinovat a organizovat, zajištovat personálně i mate-
riálně, zajišťovat projekty, povolení a financování, sledovat dění v okolí, hledat 
možnosti podpory a spolupráce na ORP, DSO, MAS, SMO a na JMK, vzdělávat 
se a školit ve státní správě, samosprávě a v novelách obecních zákonů a vyhlášek. 
Zajistit Vám bezpečí a spokojenost s bydlením. Také je třeba sledovat a předvídat 
situaci s demografickým vývojem a podle toho včas řešit např. nedostatečnou 
kapacitu mateřské školky navýšením prostor přístavbou další třídy. 

Důležitou činností starosty je také zajistit bezproblémový a bezporuchový 
chod všech obecních budov, všech provozovaných zařízení a spravovaných pro-
stranství (budova OÚ, dvůr a stodola, knihovna, hřbitov, škola, školní zahrada, 
areál JZD, garáž a materiál pro JSDH, vodovod, vodojem, úpravna vody, kanali-
zace, čistírna odpadních vod, hřiště, víceúčelové hřiště a všechna dětská hřiště, 
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FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2018
Oznamujeme občanům, že faktury za vodné a stočné za rok 2018 je možno na 

Obecním úřadě v letošním roce zaplatit podle jednotlivých ulic a to následovně:
V pondělí 25. března v době 10.00–19.00 hod.:

Anenská, Kopaninky, Na Nivách, Pod Lipami, Úvoz
Ve středu 27. března v době 10.00–19.00 hod.:

Nádražní, Na Rybníkách, Na Vývozech, Prachatičky, Sokolská, Trávníky
Faktury je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce dle dispozic na 

faktuře, variabilní symbol je číslo faktury.
_______________

POPLATKY NA ROK 2019 
Oznamujeme občanům, že poplatky se budou na Obecním úřadě v letošním roce 

vybírat:
Ve středu 29. května v době 10.00–19.00 hod.

Poplatky jsou následující:
- za likvidaci komunálního odpadu – 550 Kč za osobu trvale hlášenou v obci/rok
- za likvidaci komunálního odpadu – 550 Kč za rekreační objekt nebo rodinný 

dům nebo byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok
- za psa – 50 Kč za prvního psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok
- za umístění reklamy – 200 Kč/rok
Poplatky je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce Silůvky 

č. 2053697349/0800. Variabilní symboly budou:
- pro platby za likvidaci komunálního odpadu bude ve tvaru 1340 + číslo popisné 

domu
- pro platby ze psů  bude 1341 + číslo popisné domu
- pro platby reklam 1343 + číslo popisné domu.
(Příklad – odpad za 3 osoby a jednoho psa v rodinném domě 39 bude uhrazen na 

účet obce Silůvky následovně: Kč 1.650 variabilní symbol 134039 a Kč 50 variabilní 
symbol 134139).

VŠECHNY PLATBY (VODNÉ, STOČNÉ I POPLATKY) JE MOŽNÉ ZAPLATIT
V JEDNOM Z UVEDENÝCH TERMÍNŮ SPOLEČNĚ.  

V případě jakýchkoli dotazů volejte tel: 547 225 127
nebo pište na mail: obec.siluvky@siluvky.cz

sběrný dvůr, veřejné osvětlení, 136 ha obecních lesů, místní komunikace a chod-
níky, vozový park, kanceláře, PC, stroje…..atd.). 

Prostě musím se snažit, jak jen nejlépe můžu, umět tomu všemu rozumět, 
hodně vědět z různých oborů, činností a řemesel a při tom všem zůstat docela 
normální, abych tak mohl i navenek zastupovat naši krásnou obec.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky
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JARNÍ MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 4. května 2019 proběhne v době od 10.00 do 12.00 hod. u au-

tobusové čekárny na návsi v Silůvkách jarní svoz nebezpečného odpadu.
V rámci nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných 

obalů z těchto odpadů. Dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostřed-
ky a léky.

Přidání dvou autobusů mezi Ořechovem a Silůvkami
V současné době máme slíbeno od firmy Kordis, která jedná s autobusovým 

dopravcem BDS-BUS zajišťujícím dopravu v naší obci, že by měly být dle výsled-
ku společného jednání od začátku dubna 2019 přidány na lince Ořechov–Silův-
ky dva autobusové spoje navíc.

Tyto autobusy doposud končily v Ořechově na zastávce Jeřábkova. Nově bu-
dou tyto spoje zajíždět do Silůvek, zde se otočí a pojedou zpět do Ořechova a po-
tom budou dále pokračovat po stávající trase svojí linky.

Jedná se o tyto dva spoje jezdící v pracovní dny:
- autobus doposud končící v 9.47 hod. na zastávce Jeřábkova
- autobus doposud končící ve 13.17 hod. na zastávce Jeřábkova

Přidání těchto dvou spojů vede k částečnému navýšení současného ročního 
nadstandardu, kterým obec každoročně přispívá na dopravu. Věříme ale, že to 
bude vyváženo ještě větším zkvalitněním současného dopravního spojení naší 
obce s okolím a že budou tyto spoje využívány.

Radek Neužil
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Nezapomenutelný zážitek
Jako silůvské rodačce, žijící bezmála 30 let v Ně-

mecku, se mi poštěstilo, po tolika letech zažít zase 
znovu hody.

Tentokrát Ženáčské hody. Jak moc jsem byla pře-
kvapena, se pokusím popsat v tomto uznání obci Si-
lůvky a všem, kdo na tom mají podíl. Je krásné vidět, 
že se stále udržují kulturní zvyky, které jsou tak dů-
ležité pro mladou generaci, abychom je mohli stále 
předávat dál. Nadchla mě ta sounáležitost lidí, jejich 
obrovské zapálení pro věc, organizace, před kterou 
by jinde mohli smeknout klobouk, obyčejnost a ra-
dost, jež jsou právě tím, co se jinde ve světě nenajde.

Velké díky osobně starostovi obce Silůvky a jeho týmu!! Děkuji vám za krásné 
zážitky, jež jsou pro mě tak cenné, protože to je můj domov a ráda se sem vracím.

Lenka Ondrášková

Betlémské světlo
Je již každoroční tradicí, že se o Vánocích, den 

před Štědrým večerem, v obci Silůvky roznáší Bet-
lémské světlo. Roznáší ho skauti ze 4. oddílu YMCA 
SKAUT Sokolík Silůvky, kteří v rámci této akce organizují neformální sbírku pro 
Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Vybralo se 15 823 Kč.

Všem 28 skautům, kteří světlo roznášeli a lidem, kteří přispěli na dobrou věc 
děkujeme.

Členové skautského oddílu Sokolík při roznášení Betlémského světla, 23. prosince 2018.
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Novoroční vycházka na Hlínu
Stalo se již tradicí, že se na Nový rok odpoledne vydávají skupinky osob 

z okolních obcí na novoroční vycházku na Hlínu.
Cílem této vycházky je místní pohostinství, kde panuje přátelská atmosféra.

Novoroční vycházka na Hlínu, 1. ledna 2019.



Informační list obce Silůvky, jaro 2019

11

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna 2019 se konala v naší obci Tříkrálová sbírka. Během této 

sbírky se podařila vybrat celková částka 33 005 Kč.
Děkujeme všem, kteří do sbírky jakoukoliv částkou přispěli.
Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Oblastní charitě Raj-

hrad, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná 
diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní pro-
jekty a zákonných 5 % je režie sbírky.

Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici 
– horké letní dny jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme 
pořídit klimatizaci. Pacientům bychom také rádi koupili invalidní vozíky a le-
hátka ke snadnějšímu přesunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že 
naše pomoc se dostane do víc domácností. Klientům chráněného bydlení pro 
lidi s demencí plánujeme zabezpečit stín na zahradě, kde rádi tráví čas při svých 
aktivizačních činnostech.

Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungují-
cí žaluzie za nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním 
pietního místa pro pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační 
pomůcky pro nemocné. Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalit-
nější péči potřebným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, 
plnohodnotně a spokojeně.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevřeli své dveře a podpo-
řili tak charitní dílo.

Mária Durkáčová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad

Společné foto koledníků Tříkrálové sbírky, 5. ledna 2019.
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Tříkrálový koncert
V sobotu 5. ledna 2019 uspořádal farní sbor Českobratrské církve evangelic-

ké v Silůvkách Tříkrálový koncert.
V průběhu koncertu zahrál smyčcový Noon Quartet skladby P. I. Čajkovské-

ho a Ilji Zeljenky a smíšený pěvecký sbor ECHO Silůvky pod vedením Martiny 
Matuškové zazpíval pásmo vánočních a i jiných písní.

Toto vynikající vystoupení sledoval zcela zaplněný prostor modlitebny a sbír-
ka z dobrovolného vstupného byla věnována na Tříkrálovou sbírku, která se ten-
to den v naší obci konala.

Následující den, v neděli 6. ledna 2019 vystoupil smíšený pěvecký sbor ECHO 
Silůvky v kostele všech svatých v Ořechově společně se sbory a rytmickými sku-
pinami ořechovské a tikovské farnosti: Chrámovým sborem při kostele Všech 
svatých v Ořechově, Chrámovým sborem při kostele sv. Jiří v Tikovicích, hudeb-
ní skupinou Fatima a rytmickou skupinou mládeže Gemini Ořechov.

Tříkrálový koncert, modlitebna ČCE Silůvky, 5. ledna 2019.
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Tvoření – keramika
V pondělí 14. ledna 2019 se sešly v podvečerních hodinách ženy a dívky v za-

sedací místnosti obecního úřadu a tvořily keramiku pod vedením paní Věry 
Salnekové z Ořechova.

Tvoření z keramické hlíny, zasedací místnost OÚ, 14. ledna 2019.
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Půlstoletí nepřetržité celoroční činnosti oddílu Sokolík
Na společném vánočním posezení 22.  prosince  2018 si současné vedení 

skautského oddílu Sokolík společně s bývalými členy vedení a přáteli tohoto od-
dílu připomenuli při promítání starých filmů, diapozitivů a prohlížení kronik, že 
3. ledna je to již 50 roků od doby, kdy se 3. ledna 1969 uskutečnila první z pra-
videlných schůzek. A od tohoto data oddíl nepřerušil svoji činnost – konají se 
každotýdenní schůzky, výpravy, letní tábory a spousta dalších akcí.

Počátky skautingu v naší obci přitom sahají až do roku 1945.

Tábor u Podmedlovského mlýna, 2.–24. července 1970.

Zápis z první schůzky oddílu Sokolík, 3. ledna 1969.
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Zimní stopou okolo Silůvek
V sobotu 12. ledna 2019 proběhl jubilejní 40. ročník 

běžeckého závodu dvojic Zimní stopou okolo Silůvek. 
Tohoto unikátního závodu se zúčastnilo 174 účastníků, 
převážně dětí, kteří sestavili 79 soutěžících hlídek. Tento 
ročník byl druhý nejpočetnější v historii závodu. Zna-
čená trasa vedla lesy v okolí Silůvek, kde na závodníky 
čekalo 8 kontrol, které prověřily jejich zručnost a schop-
nost řešení jednoduchých úkolů. Pro starší 7. třídy jsme 
opět připravili 4 kontroly mimo značenou trasu, jenž 
otestovaly nejen jejich orientační schopnosti.

V rámci akce byla v sokolovně k připomenutí 80. výročí prvního vydání ko-
miksu Rychlé šípy instalována putovní výstava „Spojeni Foglarem, kde byly na 
17 panelech k nahlédnutí medailonky autorů – výtvarníků, kteří se podíleli na 
ilustrování knih Jaroslava Foglara a na 4 panelech byly k nahlédnutí dokumenty 
spojující oddíl Sokolík s tímto autorem. Pro případné zájemce o zapůjčení a pře-
čtení těchto panelů je možnost jejich krátkodobého zapůjčení.

Všem, kteří si přišli zazávodit, pomohli s organizací nebo se jen prošli trasou 
závodu děkuji za účast a doufám, že příště opět dorazíte!

Zimní stopou okolo Silůvek, 40. ročník, 12. ledna 2019.



Informační list obce Silůvky, číslo 1 (93), ročník 19

16

Zimní stopou okolo Silůvek, 40. ročník, 12. ledna 2019.
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Zimní stopou okolo Silůvek, 40. ročník, 12. ledna 2019.
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Jeden z panelů výstavy, kterou si můžete krátkodobě vypůjčit domů a v klidu přečíst.
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Nové webové stránky
Poslední rok námi zmítaly potíže se starými webovými stránkami, proto jsme 

se rozhodli pro tvorbu stránek nových.
Na začátku ledna jsme tyto stránky úspěšně přesunuli na adresu:

www.sokolik.siluvky.cz
kde můžete sledovat dění v oddíle. Na této adrese najdete mimo jiné výsledky 

a fotky ze Zimní stopy či nadcházející akce. Děkuji Vojtovi Konečnému (Cebíko-
vi) za tvorbu stránek a Tomáši Pikolovi (Pižinovi) za pomoc s jejich přesunem.

_______________

Výprava za divy přírody
O víkendu 17.–19. května 2019 se vypravíme do neprobádané vrchoviny na 

jižní Moravě. Budeme ubytovaní na YMCA skautské chatě v blízkosti Osvěti-
man. Objevíme pozůstatky z mladší doby kamenné anebo zjistíme něco o odbo-
jové organizaci OLGA? Kdo ví...

Akce je určena pro vlčata, berušky, havrany i amazonky! 
_______________

Letní tábor
Letní stanový tábor na břehu řeky Oslavy nedaleko obce Ocmanice na Čes-

komoravské vrchovině proběhne v termínech:
Vlčata a Berušky (chlapci a dívky 1.–4. třída):           6.–20. 7. 2019
Havrani a Amazonky (chlapci a dívky 5.–9. třída):   4.–20. 7. 2019

Přihlašování zájemců je možné od začátku měsíce dubna.
V případě naplnění kapacity budou upřednostněny děti účastnící se pravidel-

ně celoroční činnosti oddílu. 
Aleš „Ali“ Konečný

Další proběhlé akce pořádané oddílem Sokolík

Výprava na běžky na Českomoravskou 
vrchovinu, 1. února 2019.

Paintball, 23. února 2019.
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Beseda s generálmajorem Emilem Bočkem
Ve středu 23. ledna 2019 se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Silůvkách beseda s generálmajorem Emilem Bočkem.
Emil Boček je poslední žijící český letec sloužící v Britském královském letec-

tvu (RAF) za druhé světové války.
Sloužil nejprve jako mechanik u 312. stíhací perutě a v závěru války od říj-

na 1944 se stal pilotem–stíhačem u 310. stíhací perutě. Z domova odešel tajně 
v 16 letech v roce 1939. Dostal se do Bejrútu a zúčastnil se v létě 1940 bojů ve 
Francii. V září téhož roku ve Velké Británii absolvoval pilotní výcvik a byl přijat 
k Royal Air Force. Další výcvik prodělal v Kanadě a do konce války měl na kontě 
26 operačních letů. Z letectva odešel v roce 1946.

Po válce si otevřel opravnu motocyklů a opravoval je i po únorovém převratu. 
Od roku 1958 dělal soustružníka ve Výzkumném ústavu Československé akade-
mie věd. O jeho životě vznikl v roce 2012 film Nezlomní, v roce 2010 dostal od 
prezidenta Václava Klause Řád Bílého lva.

Generálmajor Emil Boček nejprve položil kytici k památníku osvobození. 
Pak začala beseda ve zcela zaplněné zasedací místnosti obecního úřadu. Pan ge-
nerálmajor nejprve sám připomněl svůj životní příběh a k závěru došlo i na do-
tazy z publika. Jako poděkování za návštěvu obdržel obraz od pana Jiřího Zou-
falého, který jej zjevně potěšil.

Beseda s generálmajorem Emilem Bočkem, 23. ledna 2019.



Informační list obce Silůvky, jaro 2019

21

Beseda s generálmajorem Emilem Bočkem, 23. ledna 2019.
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Obraz, který Jiří Zoufalý věnoval generálmajorovi Emilu Bočkovi 
k jeho nadcházejícím narozeninám.

Autor obrazu Jiři Zoufalý, generálmajor Emil Boček a starosta obce Zdeněk Prax, 23. 1. 2019.
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Hasičská valná hromada
V sobotu 26. ledna 2019 se v Orelském klubu konala Hasičská valná hroma-

da. Zúčastnilo se jí  32 členů a 5 hostů z Prštic a Ořechova.

Hasičká valná hromada, Orelský klub, 26. ledna 2019.
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Maškarní ostatky
V naší vesničce proběhla v sobotu 23. února 2019 v sále sokolovny Ostatková 

maškarní zábava za doprovodu hudební skupiny GEJZÍR.
Nechyběly krásné nápadité masky, pochovávání basy a vyhlášení nejlepší 

masky. Po celou dobu panovala skvělá nálada.
Poděkování patří sestrám za koblížky a za bufet.
Masky jako buldozer, postavy z filmu Most, Vietnamec, Rumcajsí rodinka, 

mimina, prase a řezník, Pipi atd. se nám ukázaly v plné parádě.
Pořadatelem této vydařené akce byl T. J. Sokol Silůvky.

Blanka Altmanová

Maškarní ostatky, sokolovna Silůvky, 23. února 2019.
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Maškarní ostatky, sokolovna Silůvky, 23. února 2019.
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Tvorba velikonoční výzdoby
V pondělí 25. února 2019 se v zasedací místnosti obecního úřadu sešly ženy 

a dívky ke společnému tvoření.
Tentokrát vyráběly jarní dekorace s živými květinami.

Společná výroba jarních dekorací s živými květinami, 25. února 2019.
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Společná výroba jarních dekorací s živými květinami, 25. února 2019.
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Zápis dětí do MŠ a ZŠ
Srdečně zveme malé předškoláčky na zápis do 1. roč-

níku ve školním roce 2019/20, který se bude konat dne 
10. dubna 2019 v době od 16.00 do 18.00 hod. ve 
třídě ZŠ.

Rodiče přinesou rodný list dítěte a platný OP.

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/20 se uskuteční dne 
9. května 2019, kdy v době od 8.00 do 16.00 hodin rodiče přinesou vyplněnou 
žádost o přijetí včetně potvrzení pediatra.

Žádost bude vyvěšena na webových stránkách školy, nebo si ji můžete
vyzvednout přímo v MŠ.

Mgr. Petra Strádalová

Karnevalový den ve školce a ve škole
Ve středu 27.  února  2019 jsme uskutečnili náš tradiční karnevalový den. 

Od rána jsme byli všichni – děti, žáci i paní učitelky v kostýmech a nejen že jsme 
se v nich učili, ale také potom tančili a hráli hry.

Celé dopoledne jsme si opět skvěle užili!

Karnevalový den, 27. února 2019.

Z
Š

 a  MŠ Si lů

vk
y

za
lo

že
no

 1783
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
březen 2019
• Dětský maškarní karneval – neděle 10. března 2019, 14.00 hod. sokolovna Silůvky
• Volební valná hromada TJ Sokol Silůvky – pátek 22. března 2019, 18.00 hod. 

malý sál sokolovny. Přijďte podpořit své kandidáty do výboru Sokola. Všichni členo-
vé srdečně zváni, drobné občerstvení zajištěno.

_______________
duben 2019
• Uklidíme Česko, uklidíme Silůvky a okolí – sobota 6. dubna 2019, 8.00 hod. sraz 

na návsi. Každoroční úklidová akce pro všechny generace. Po skončení táborák s 
opékáním buřtů na hřišti Pod Lipami.

• Mrazík trochu jinak – sobota 6. dubna 2019, 16.00 hod. sokolovna Silůvky. Premi-
éra divadelního představení pro všechny, pořádá Divadelní spolek Silůvky.

• Tradiční jarní brigáda na úklid hřiště a okolí – neděle 7. dubna 2019, 8.00 hod. 
hřiště Pod Lipami. Během a po brigádě bude zajištěno občerstvení.

• Mrazík trochu jinak – sobota 13. dubna 2019, 16.00 hod. sokolovna Silůvky. Reprí-
za divadelního představení pro všechny, pořádá Divadelní spolek Silůvky.

• Velikonoční schůzka – sobota 20. dubna 2019, 13.00 hod. na place za sokolovnou 
v Silůvkách. Kluci budou za sokolovnou plést pomlázky, dívky v klubovně barvit 
vajíčka.

• Svatojiřská vycházka – sobota 27. dubna 2019, k pramenům potoka Šatava.
_______________

květen 2019
• Ninja faktor – sobota 4. května 2019, 13.00 hřiště Pod Lipami Silůvky. Překonáš 

lanové překážky Silůvského Ninja faktoru?
• Besídka ke Dni matek – pátek 10. května 2019, 16.00 hod. orlovna Silůvky.
• Oslava výročí 100 let založení Jednoty Orel Silůvky – neděle 19. května 2019, 

15.00 hod. orlovna Silůvky.
• Sokolský zájezd Štramberk–Kopřivnice–Nový Jičín – sobota 25. května 2019, 

pořádá TJ Sokol Silůvky.
_______________

červen 2019
• Silůvské motokolečko – sobota 1. června 2019, XI. ročník srazu motocyklů všech 

značek a kubatur na návsi v Silůvkách od 13.00 hod. Jídlo a pití zajištěno.
• Atletický čtyřboj – neděle 2. června 2019, hřiště Pod Lipami Silůvky. Tradiční 

sportovní klání.
• Minisraz rodáků 2019 – sobota 22. června 2019, náves Silůvky.

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

SILŮVKY NA STRÁNKÁCH DOBOVÉHO TISKU

Rád bych ke konci každého zpravodaje pravidelně zveřejňoval směsici nejrůz-
nějších materiálů týkajících se naší obce v minulosti. Pokud je něco, s čím byste se 
zde chtěli sami setkat, dejte mně to vědět.

Přeji vám příjemné počtení a poučení z minulosti.
Radek Neužil

O loupežné vraždě u města 
Kounic podává vládní list následující 
obšírnější zprávu: Dne 17. t. m. byl u 
Kounického pekaře sloužící učeň Jo-
sef Maleček, který byl od svého pána 
s pečivem do Silůvky poslán, v lesní 
úžlabině mezi Karlovem a Silůvkou 
nalezen zavražděný a oloupený. Čelo 
a krk zavražděného byl krví potřísněn, 
taktéž i  ruce a na prostředním prstu 
levé ruky byla rána řezná. Čepka učně 
a silně krví napojený servít, který ná-
leží pekaři, nalezeny několik kroků od 
mrtvoly a0prázdná opálka na pečivo 
asi 50 kroků. Pátrání zavedené četnic-
tvem mělo následující výsledek: Ačko-
liv J. Maleček dne 15. t. m. u hospodské 
v Pršticích za odevzdané pečivo dostal 
1 zl. 60 kr. (v tom jedna papírová zlatka 
s dírkou nad pravým hořejším rohem 
tisku) a u jiné hostinské tamtéž vybral 
46 kr., nalezeno u zavražděného v této 
hotovosti pouze 35 kr. drobných mědě-
ných peněz; naproti tomu nalezl dozor-
ce stanice v Silůvce na poli blízko sil-
nice Karlovské prázdný sáček z hnědé 
kůže, který poznán byl co majetek za-

vražděného. Na místě, kde nalezen byl 
sáček, spatřena stopa mužské nohy se 
sotva viditelnými otisky sešmatlaných 
bot. — Podle dobrozdání soudní ko-
mise byla hlava Josefa Malečka tupým 
nástrojem (motykou nebo kladivem) 
roztříštěna, načež mu vrah ještě tím-
též nástrojem způsobil hlubokou ránu 
u pravého oka a čtyrykrát ho bodl no-
žem do krku. Jelikož se tamnější lesní 
cesty užívá jen od lesních zlodějů, nebo 
lidí, kteří tam vykopávají králíky, padlo 
hned podezření na Aug. J. a Fr. St., kteří 
dne 15. t. m. v poledne velmi rozčileni 
přišli do hospody v Moravských Bráni-
cích a mnoho pili. Jelikož zlopověstný 
Aug. J., který se taktéž zabývá chytáním 
lesních králíků, nemohl se vykázati, že 
by byl v době, kdy spáchána vražda, na 
jiném místě, byl četnictvem zatknut 
a okr. soudu v Ivančicích odevzdán. 
Při jeho prohlídce shledalo se, že jeho 
obuv shoduje se se stopou noh na poli; 
mimo to nalezeny ještě na jeho kabátě 
a kalhotech stopy zaschlé krve.

Moravská orlice, strana 3, číslo 19,
ročník 15, 25. ledna 1877
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Při loňském setkání rodáků v červnu 2018 jsem od pana Tomáše Tolara obdr-
žel následující text, který napsal jeho otec, pan Ladislav Tolar (1904–1963), Pod 
Lipami 182, Silůvky.

Připomeňme si tímto textem letošní 74. výročí osvobození naší obce.

Již ve dnech 16. a 17. dubna 1945 se 
hukot děl tak přibližoval, že bylo vidět 
z kopců směrem k Syrovicícm šlehat 
ohně z děl. 18. dubna 1945 v 10 hodin 
dopoledne jsme museli ke Kadaňkům 
do krytu.

V blízkosti bylo slyšet několik letec-
kých soubojů a svištění kulek. 18. dub-
na asi ve 13 hodin přišli do vesnice Ru-
sové. Nastala přestřelka mezi ruským a 
německým vojskem, která skončila asi 
ve 14 hodin. Rusové Němce zahnali. 
Všichni jsme vyšli ven z krytu v do-
mnění, že je již v Silůvkách válka za 
námi. Rusi přišli za námi do krytu, tak-
že to bylo radostné přivítání, ale zatím 
jsme měli to nejhorší ještě před sebou. 
Asi za nějaké 2 hodiny jsme museli zase 
zpátky do krytu. Začalo se opět střílet z 
kulometů, děl a jiných zbraní.

V krytech jsme byli až do rána 
19.  dubna. Ráno jsme šli domů, byli 
jsme doma asi hodinu a opět jsme utí-
kali rychle do krytů. V krytech jsme 
museli zůstat. 21. dubna jsme seděli u 
Kadaňků na dvoře blízko krytu, vyhří-
vali jsme se na sluníčku a najednou k 
Bartlům přiletěla mina přímo do stře-
chy nad komorou. To jsme si pospíšili 
do krytu. Všichni jsme z toho byli vy-
strašení a napolo hluší. Naštěstí jsme 
všichni vyvázli zdraví. Tento zážitek 

VZPOMÍNKY NA DNY,
KDY NAŠÍM KRAJEM PROBÍHALA VÁLKA

nás donutil dále sedět v krytu. 21. dub-
na začala veliká přestřelka mezi Mělča-
ny a Silůvkami. Němci byli zakopáni 
u Mělčan a tak útočili na Rusy a  byla 
obava, že vtrhnou do Silůvek. Ale Ru-
sům se přece jen podařilo Němce zadr-
žet a rozprášit. Nebýt bombardovacích 
letadel, které Rusům vydatně pomohly, 
kdoví, jak by to u nás skončilo.

25. dubna ráno projížděla Silůvka-
mi veliká síla ruského vojska od Měl-
čan ke Střelicím. Toho dne jsme se od-
stěhovali domů a více už jsme do krytu 
nešli. Asi v 16 hodin přijelo do vesnice 
nové vojsko (pěšáci) a ubytovali se sko-
ro v každém domě v Silůvkách. Také u 
nás byl 14 dní jeden kapitán, důstojník 
a jeden voják.

Doporučuji pro poučení každému, 
kdo bude tyto řádky číst a dočká se ješ-
tě ve svém žití války, aby si hleděl udě-
lat řádnou skrýš a zavčas vše schovat, 
aby nemusel mít obavy, že přijde o šaty, 
prádlo a jiné věci. Nejlepší je cemento-
vá roura a zakopat ji do země.

Nám se ztratilo: 1 kolo, 2 hodinky, 
2 břitvy, kámen na holení, 2 páry ruka-
vic, 1 kalhoty, 1 batoh, 1 deštník, 2 me-
try glotu, 2 metry látky, 1 povlečení na 
postel, punčochy, plnicí pero, porcelá-
nový servis, 2 kabáty, 1 boty, 2 řemeny, 
15 kg mouky a 1 kg sádla.

†Ladislav Tolar
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Sešli jsme se zde na tomto místě, 
kde nyní společně vysazujeme Lípu 
republiky. Strom, který zde bude růst, 
mohutnět a který si troufnu říct nás 
všechny určitě přežije. Takovýchto lip 
k různým událostem máme v naší obci 
několik, dokonce je podle nich pojme-
novaná i sousední ulice.

Lípa je národní strom mnoha slo-
vanských národů, v jejichž heraldice 
a numismatice je symbol lipového lis-
tu či květu často užíván. Již ve středo-
věku Slované ctili lípy jako posvátné 
stromy. Podle starých pověstí věřili, že 

v těchto stromech sídlí dobří duchové, 
kteří ochrání jejich obydlí. Starým tra-
dičním zvykem bylo vysazování tzv. 
rodových lip. Strom byl zasazen při 
narození syna nebo založení nového 
obydlí a věřilo se, že lípa bude jejich 
ochráncem.

Slované uctívali lípu nejen jako po-
svátný strom, ale také jako matku, kte-
rá dává svým dětem vše, co potřebují. 
Z lipového dřeva se vyřezávaly lžíce, 
hrnečky, tácy a jiné potřebné vybavení 
pro domácnost. Ve staroslovanské kul-
tuře byla lípa ztotožňována s bohyní 

LÍPY V KATASTRU OBCE SILŮVKY

Stanovy spolku pro postavení a udržování katolického domu a Orlovny v Silůvkách.
Vyšlo nákladem spolku pro postavení a udržování katolického domu a Orlovny
v Silůvkách. Tisk Občanská tiskárna Brno, velikost 100 × 165 mm, 14 stran, 1932.
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lásky a krásy jménem Lada. 
Rád bych krátce připomněl i další 

lípy nacházející se v naší obci.
Mnozí jistě pamatujete 4 lípy, které 

byly vysazeny v roce 1848 ke zrušení 
roboty v prostorách hřiště Pod Lipami 
a které byly v minulých desetiletích 
odstraněny. Jedna kvůli transformáto-
ru v roce 1965, druhá před garážemi 
v  roce 1990, třetí u branky (ta se vy-
vrátila větrem) a čtvrtá před Capyko-
vými – obě tyto posledně jmenované 
lípy jsou v posledních letech již nahra-
zeny lípami novými.

V průběhu let zde do prostoru oko-
lí hřiště byly dosazovány i další lípy – 
některé bratry Cesarovými v průběhu 
20. let 20. století, kteří zde v blízkosti 
měli svoje domy, některé místním So-
kolem.

V roce 2010 zde byla na konci hřiš-
tě u studánek vysazena lípa ke 100. vý-
ročí vzniku Tělocvičné jednoty Sokol 
v naší obci.

Další lípy najdeme i v jiných čás-
tech obce.

Lípa u sklepů v Úvoze na Záhume-
nicích byla vysazena v roce 1867.

V roce 1919 byla vedle školy vysa-
zena členy Sokola Lípa Svobody, kte-
rá v roce 1935 uschla a na jejím místě 
byla v roce 1935 vysazena Lípa Slovan-
ství, která roste vedle školy dodnes.

V roce 1946 v rámci oslav 1. výro-
čí osvobození byla před Památníkem 

osvobození vysazena Lípa Svobody. 
Za pomníkem u garáží je vysazena lípa 
od roku 1968 připomínající 50. výročí 
vzniku Československa.

Mezi další památné lípy patří dvě 
lípy u kaple sv. Trojice za hřbitovem 
a skupina lip z roku 1870 u cesty Tu-
řanky u kříže rodiny Škorpíkovy nad 
nádražím.

Zde také při cestě od nádraží ke 
Hlíně s odbočkou ke kamennému 
stolu roste již přes 40 roků lipová alej 
připomínající sloučení silůvského JZD 
s JZD Ořechov. A počet lip v době vy-
sazení této aleje byl stejný jako počet 
místních sedláků, kteří byli nuceni 
vstoupit do družstva.

Již téměř 50 let chrání lípy Záděrův 
kříž na Širokých.

Přímo na návsi – vedle Orlovny 
roste lípa, která byla vysazena začát-
kem 90. let. 20. století.

V roce 2000 byla vysazena žáky 
místní školy společně s obecními za-
městnanci lípa vedle obchodu na ná-
vsi.

Važme si těchto stromů, chraňme 
je a přejme jim šťastnou budoucnost.

Přeji vám, ať pokaždé, když kolem 
této lípy půjdete, ať si vzpomenete na 
chvíle tohoto společného setkání zde.

Upravený text přednesený
Radkem Neužilem při vysazováni 

Lípy republiky v Silůvkách 26. října 2018

„Nevědět, co se událo před Tvým narozením
znamená zůstat stále dítětem.“

Cicero
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Jednota Orel Silůvky
si vás dovoluje pozvat

v neděli 19. května 2019 od 15.00 hod.
do sálu Orlovny

na oslavu 100. výročí svého založení
Program:
- slavnostní zahájení v 15.00 hodin
- vystoupení  hostů
- požehnání pamětní desky 
- kulturní program, vystoupení sboru
- vystoupení cimbálové muziky
   Petra Mikulky

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Doprovodný program:
- výstava fotografií z historie a činnosti Orla Silůvky
- výstava obrazů Jiřího Zoufalého

Srdečně zvou pořadatelé




