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Vážení spoluobčané, 
mám možnost občas nahlédnout do zajímavých dokumentů, ve kterých je 

kouzelným způsobem popsán život v obci Silůvky a nejbližším okolí v uplynulých 
letech a desetiletích. Jedná se především o různé staré Pamětní knihy a kroniky 
obce a jednotlivých spolků v obci pracujících. Jsou to ale většinou ručně psané 
knihy, uložené ve státním okresním archívu v Rajhradě, v archívech jednotlivých 
organizací či v držení soukromých osob. Neboť se jedná o velmi cenné 
a nenahraditelné materiály, které by případným půjčováním či jakýmkoliv 
nešetrným zacházením velmi trpěly, rozhodl jsem se poskytnout vám touto 
cestou postupně v následujících letech do vašich knihovniček několik 
nezákladnějších dokumentů z historie naší obce. Pokud to bude možné, tak 
v jejich plném znění, doplněné všemi obrazovými materiály, které originály 
obsahují. 

 
Držíte v rukou první svazek souboru „Silůvky včera a dnes“ nazvaný 

„Památník dobrovolného sboru hasičského v Silůvkách“, který v roce 1932 sepsal 
jako dárek k 35 letům trvání sboru tehdejší vzdělavatel hasičského sboru a 
kronikář obce Silůvky pan František Stehlík (*10. 7. 1894–†28. 8. 1962), 
Nádražní 147. V dalších několika letech byly do tohoto Památníku dopisovány 
roční zápisy z činnosti sboru. Pokusil jsem se ponechat většinu textu až na 
drobné upřesnění a doplnění v původní podobě tak, jak bylo vše napsáno ve 
30. letech 20. století. 

Tuto „novou verzi“ Památníku dobrovolného sboru hasičského v Silůvkách 
doplněnou o několik fotografií z doby popisované v Památníku věnuji Sboru 
dobrovolných hasičů v Silůvkách při jeho znovuobnovení, několik měsíců před 
oslavami 110 let založení sboru v naší obci. 

 
V Silůvkách, listopad 2006 

 
Radek Neužil 
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Popud 
Ve zdejším nádraží bylo uprázdněné místo úředníka, které bylo v roce 1896 

obsazeno p. Rudolfem Tichým. Tento úředník bydlel v podnájmu u p. Slavíka 
v čísle 40 a ve volných dnech chodíval mezi zdejší občanstvo do obecního 
hostince, který byl pronajat p. Janu Mikuláškovi, na tak zvanou besedu, kde se 
scházívali zdejší rolníci s obecním představenstvem, aby si porozprávěli co a jak 
na obci provésti a obec zvelebiti. 

Pan Rudolf Tichý byl prvním, který dal popud k založení hasičského sboru, 
k tomuto dílu mu dopomáhal p. Josef Škorpík, obchodník a místní obecní 
zastupitelstvo v čele s panem starostou Janem Fráňou. 

 
Založení 

Dne 15. února 1897 bylo oznámeno bubnováním všemu občanstvu zdejší 
obce, že zítra dne 16. února ve 2 hod. odpoledne koná se veřejná schůze 
v hostinci a jest nutno, aby se všichni schůze zúčastnili. 

Nadešel den i hodina a hostinec se naplnil občanstvem. Pan starosta Jan 
Fráňa přivítal přítomné a udělil slovo p. Rudolfu Tichému, který promluvil o 
nutnosti a důležitosti spolku hasičského. 

Po skončené přednášce byl proveden soupis členstva. Hned ten den se 
přihlásilo do sboru 50 členů činných a to: 

Beránek František 
Beránek Tomáš 
Cesar Antonín 
Čapek Petr 
Červinka František 
Červinka Jan 
Červinka Martin 
Dobrovodský František 
Dobrovodský Jan 
Fráňa František 
Fráňa Karel 
Fráňa Matěj 
Hodovský Matěj 
Hökl Jan 
Hökl Karel 
Hron Jan 
Hron Václav 
Hron Václav st. 
Jakš František 
Kaman Tomáš 
Konečný Anton 
Kubík Jakub 
Kubík Jan 
Kubík Josef 
Kubík Josef st. 
Mikulášek Antonín 
Mikulášek František 
Mikulášek Jan 
Mikulášek Jan st. 

Otisk prvního razítka 
Sboru dobrovolných hasičů 
v Silůvkách z roku 1897 
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Mikulášek Karel 
Ondrášek Martin 
Pazourek František 
Pipal Antonín 
Pipal František 
Pipal Josef 
Pipal Tomáš 
Praks Antonín 
Ryšavý Václav 
Slavík František 
Stehlík Jan 
Stehlík Václav 
Stoklásek Antonín 
Světlík Vincenc 
Škorpík Josef 
Škorpík Václav 
Štěrba Ambrož 
Urban Antonín 
Vyskočil František 
Záděra Antonín 
Záděra Jan 
Záděra Václav 
 

Přispívajících členů bylo 19: 
Beránek Jan 
Dobrovodský František 
Dobrovodský Tomáš 
Fráňa Jan 
Hládek Václav 
Hron Florián 
Konečný Josef 
Mikulášek Matěj 
Nestrašil Tomáš 
Pekárek Jakub 
Ptáček Tomáš 
Slavík Václav 
Škorpík František 
Záděra František 
Záděra Antonín 
Záděra Václav 
Zoufalý František 
Zoufalý Josef 
Zoufalý Karel 
 
Z výše uvedeného členstva byl zvolen zařizující výbor pozůstávajíce 

z následujících členů: 
starosta sboru – Jan Fráňa 
členové výboru – Václav Slavík, František Záděra a Václav Záděra (všichni 
rolníci). 
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Prozatímní výcvik mužstva do schválení stanov převzal p. Rudolf Tichý. 
Písemné práce a veškeré příjmy byly svěřeny p. Josefu Škorpíkovi 

mladšímu. Spolkové stanovy byly zaslány slovutnému c. k. místodržitelství v Brně 
ku potvrzení, které schválené dne 27. března 1897 zpět došly. Při založení sboru 
byl přítomen zástupce firmy R. Smekal, se kterým byla uzavřena smlouva na 
dodání příslušného hasičského nářadí a výzbroje pro 50 mužů podle zaslaného 
rozpočtu. 

Firma se zavazuje, že vše objednané dodá do stanovené lhůty, to jest 
16. dubna 1897 franko do stanice Silůvky za celkový obnos 1.600 zlatých. 

Výbor naléhal na firmu, aby stanovenou lhůtu přesně dodržela, neboť sbor 
má již projektované veřejné cvičení na den 19. dubna 1897 a žádá, aby se 
zástupce firmy též cvičení zúčastnil, což bylo vše splněno. 

 
Volby 

1. dubna 1897 při shromáždění před valnou hromadou byli zvoleni 
hodnostáři hasičského sboru. Hodnostáři byli zvoleni od činných členů, ku 
vykonávání služby činné po 3 léta dle stanov. Za hodnostáře byli zvolení 
následující členové: 
náčelník sboru – Rudolf Tichý 
podnáčelník sboru – Josef Škorpík st. 
jednatel sboru – Josef Škorpík ml. 
I. četař u lezců – František Pipal 
II. četař u stříkačky – Antoní Záděra 
III. četař u hadic – František Beránek 
IV. četař u vody – Jan Mikulášek ml. 

 
Pan učitel Václav Hládek navrhuje, aby byli zvoleni ještě 3 členové jako 

náhradníci výboru podle stanov článek 12. Za náhradníky byli zvoleni následující 
členové: 
Václav Hládek, Antonín Záděra a Václav Hron. 

Firma objednané nářadí a výzbroj dodala do stanovené doby. Výzbroj byla 
rozdána členům proti písemnému potvrzení. O uložení stříkačky bylo postaráno 
v obecní kůlně na Trávníkách za mlaty vedle domku Jakuba Sládka, kde byl též 
uložen obecní kočár, kterým zdejší občané dováželi velebného pána z Tikovic 
neb doktora z Dolních Kounic. 

Při založení sboru bylo v naší obci 96 domů. 
 

Stejnokroj 
Stejnokroj byl pořízen celkově pro všechny členy 14. března 1898, čímž se 

docílilo levnějšího nákupu látky. Ušití bylo zadáno místním krejčím Antonínu 
Stokláskovi a Janu Mikuláškovi. Členové se zavázali svým podpisem, že výlohy 
vzešle nákupem látky a příprav ve tříměsíčních po sobě jdoucích lhůtách, tj. do 
jednoho roku bez odkladu zapraví. Každý člen, který chtěl mít oděv musel 
předem složiti 1,50 zl. jako zálohu, což se mu při poslední splátce vyrovnalo. 
Obnos k zakoupení látky propůjčil sboru br. Josef Škorpík, obchodník. 

 
Hlídka 

Při valné hromadě dne 12. června 1904 byla již stanovena noční hlídka po 
obci, kterou navrhl Antonín Záděra. Hlídka byla stanovena na dva členy, číslo 
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podle čísla, pakli jest v domě ženská sama nebo jiné ženské pohlaví, hasiči jsou 
ochotni za ně hlídku konat, za což musí z toho domu býti zaplacen poplatek 
40 haléřů. Hlídka tato jest zachována sborem až do dnešního dne, koná se vždy 
2 měsíce v roce po dobu žní. Poplatek již v dřívějších letech odpadl. 

 
Župa 

Sbor patřil do župy č. XVI, která byla zřízena dne 17. srpna 1890 při 
slavnosti 10 let trvání sboru v Rosicích za přítomnosti starosty ústřední jednoty 
dr. Illnera. V čele výboru byli následující bratři: 
Hynek Světlík – stavitel v Rosicích 
František Haslinger – náčelník sboru v Rosicích 
Václav Oharek – náčelník sboru v Říčanech 
Martin Pokorný – náčelník sboru v Ostrovačicích 
a 3 členové rosického sboru – František Franěk, Antonín Zhoř a František 
Táborský. 

 
Skladiště 

Jelikož obecní kůlna propůjčená pro hasičské nářadí nevyhovovala, bylo 
nutno pomýšleti na stavbu nového skladiště, což bylo dne 10. června 1909 
oznámeno obecnímu výboru. 

Místo bylo vyhlédnuto na kovární a s majiteli ihned jednáno o odprodeji 
pozemků na místě samém. Pozemky byly zakoupeny od p. Františka Záděry 
č. 29 a Jana Záděry č. 59 za cenu 200,- Kč každému, to jest 400,- Kč. 
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Společné foto Hasičského sboru v Silůvkách                                                   1906 
Tato fotografie byla pořízena za stodolou domu č. 18 na Trávníkach, hasičské 
skladiště bylo v této době v obecní kůlně za mlatem obuvníka Jakuba Sládka, 
Sokolská 16. 
 
ležící zleva: 
Jakub Kubík, Prachatičky 104 
Matěj Fráňa, Pod Lipami 80 
Josef Konečný, Prachatičky 106 
 
první řada sedící zleva: 
František Záděra, Anenská 29 (v civilu) 
Jan Mikulášek, Anenská 32 
Tomáš Škorpík, Prachatičky 39 
František Pipal, Anenská 53 
Jan Slavík, Anenská 38 (v civilu) 
Josef Škorpík, Anenská 55 
Václav Záděra, Anenská 44 (v civilu) 
František Beránek, Sokolská 57 
Antonín Záděra, Anenská 18 
Josef Pipal, Sokolská 68 
Matěj Mikulášek, Anenská 32 (v civilu) 
 
prostřední řada stojící zleva: 
Stanislav Mikulášek, Prachatičky 107 
Jan Čapek, Pod Lipami 4 

Otisk razítka obuvníka 
Jakuba Sládka, Sokolská 18 



Památník dobrovolného sboru hasičského v Silůvkách 
 

 SDH / 10

? 
Antonín Mikulášek, Anenská 114 
Bohumil Štěrba, Anenská 37 
František Jakš, Anenská 51 
Jan Hledík, Na Rybníkách 93 
Albín Slavík, Anenská 38 
Jan Stehlík, Trávníky 11 
Antonín Stoklásek, Pod Lipami 61 
 
zadní řada zprava: 
Jakub Škorpík, Anenská 55 (v civilu) 
František Pazourek, Anenská 48 
Jan Pazourek, Anenská 48 
Matěj Hodovský, Na Rybníkách 89 
Alois Záděra, Anenská 29 
Antonín Pipal, Prachatičky 97 
Václav Záděra, Anenská 21 
Jan Mikulášek, Anenská 32 
Ondřej Hron, Pod Lipami 5 
Metoděj Štefan, Nádražní 180 
Jan Kubík, Prachatičky 104 
 

Při mimořádné valné hromadě konané dne 5. června 1911 bylo jednohlasně 
domluveno, aby se se stavbou skladiště započalo ještě letos. Stavba byla 
zadána zednickému mistru Leopoldu Suchánkovi z Prštic, za čtvereční metr 
hotové práce i s omítkou za 2,- Kč. Za dovoz materiálu na stavbu byly stanoveny 
následující ceny a to: 
1.000 cihel  2,- Kč 
1 fůra písku  30 hal. 
1 fůra kamene  30 hal. 

Kámen byl zakoupen od Františka Sládka za 1,40 Kč za 1 m3. Stavební 
dřevo bylo koupeno v Tetčicích na pile a vazba byla zadána zdejším tesařům za 
denní plat 3,60 Kč. 4 fůry dřeva dovezl z Tetčic František Dobrovodský č. 33 za 
obnos 15,- Kč. 

Stavba byla dokončena dne 1. prosince 1911, což si vyžádalo celkových 
výloh 3.026,31 Kč. 

 
Svěcení skladiště 

Svěcení skladiště a sochy sv. Floriána bylo stanoveno na 9. června 1912. 
Socha sv. Floriána byla dodána sochařem Antonínem Molíkem z Brna za 
63,- Kč. 

Slavnostní svěcení skladiště provedl zdejší velebný pan Josef Hodovský, 
který tehdy působil jako kněz v Lulči. Slavnost se sboru znamenitě vydařila, jak 
nasvědčuje zachycený přiložený fotografický pohled. 

Hasičské nářadí bylo před slavností převezeno do nového skladiště. Obecní 
kůlna pak byla po čase prodána p. Jakubu Sládkovi, obuvníkovi, který si rozšířil 
vlastní domek. 
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Slavnostní svěcení nového hasičského skladiště 9. 6. 1912 velebným panem 
Josefem Hodovským 

 
Umořování dluhu 

Jelikož měl sbor dosti velký dluh, byl nucen se starati, aby byl co nejdříve 
umořen. Proto pořádal taneční zábavy, plesy, každý rok veřejné cvičení, když ne 
v místě, tak ve vedlejší vesnici v Pršticích. V zimních měsících hrával divadelní 
představení sám neb společně s tělocvičnou jednotou Sokol a čistý zisk si dělili. 
O sehrávání divadel se zvlášť přičinil br. Matěj Fráňa, jednatel, za což mu sbor 
při výborových a členských schůzích vzdával zvláštní dík. 

 
Dorost 

Roku 1913 byl u sboru 6. května zřízen hasičský dorost v počtu 17. 
Výcvikem dorostu byli pověřeni četaři Ondřej Hron a Tomáš Beránek, v pozdější 
době Václav Pipal a Stanislav Zoufalý. Dorost měl čapku a bílé kalhoty, které si 
pořídil každý sám. 

 
Světová válka 

V letech 1914–1918 řádila světová válka a tím trpěl náš sbor, neboť každým 
rokem odešlo více bratrů za novým povoláním. Odchodem bratří byl sbor tak 
seslaben, že nemohl ničeho pořádati, neboť musel každý rok několikráte 
doplňovati volby novými členy. Odcházivši bratři se se sborem rozloučili, což jim 
bylo přítomnými přáno šťastného navrácení. Po čas války byly příspěvky 
narukovaným odpuštěny. 

Hned na začátku války nařídilo c. k. ministerstvo války, aby byla v každém 
hasičském sboru zřízena sanitní kolona a to s 10 členů a 3 náhradníků. Do této 
sanitní kolony se dobrovolně přihlásili následující bratři: 
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Hledík František 
Jakš František 
Pipal František 
Stehlík Jan 
Stehlík Antonín 
Škorpík František 
Škorpík Josef 
Škorpík Tomáš 
Vašulín Karel 
Záděra Alois 

Z dorostu se přihlásili: 
Pipal Julius 
Pipal Tomáš 
Schoř Josef 

jako náhradníci v čas potřeby. 
 
V roce 1915 nařídilo c. k. hejtmanství, aby se sbor ujal cvičení mládeže od 

16 roků. Tato akce ztroskotala, neboť žádný z mladíků se cvičení nezúčastňoval 
a tím byl též náš dorost rozpuštěn. 

 
Převrat 

28. října 1918 byla skončena 
světová válka a tím byl 
československý národ osvobozen, 
neb byla prohlášena 
Československá republika. 
Všechno vojsko na frontách se 
rozuteklo a rozjelo do svých vlastí. 
7. listopadu 1918 byl uspořádán 
zdejší tělocvičnou jednotou Sokol 
v Silůvkách hudební průvod 
vesnicí, kterého se zúčastnilo 
veškeré občanstvo a hasičský 
sbor. V uspořádaném průvodě byla 
provolávána sláva republice a panu 
presidentu T. G. Masarykovi, který 
má největší zásluhu o osvobození 
českého národa. 

 
Předání skladiště obci 

V měsíci listopadu 1918 byl 
zaslán obecnímu výboru dopis, 
v němž sbor žádá o větší podporu 
na zaplacení dluhů 1.330,- Kč a příslušný úrok, které váznou na hasičském 
skladišti. Obecní zastupitelstvo se usneslo dne 12. ledna 1919, že dluh zaplatí a 
skladiště si vezme do své správy, což se vše provedlo. 

Již v brzké době sbor poznal svou chybu, že dal obci skladiště, poněvadž se 
o ně žádný nestaral, místy bylo poškozeno a do skladiště obec ukládala koks pro 
otop školní budovy. 
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Po dlouhém dopisování s obcí byl koks odstraněn a žádost o přepsání 
skladiště sboru byla dne 12. července 1921 obecním výborem zamítnuta. 

Při valné hromadě dne 19. března 1922 bylo jednohlasně usneseno znovu 
žádat skladiště na obci. 

Obecní výbor přeci uznal naši žádost a ve své schůzi dne 3. května nechal o 
ni hlasovati, což bylo 7 hlasů pro přepsání skladiště sboru a 7 hlasů bylo proti. 

Pan starosta František Rapouch svým hlasem rozhodl, že skladiště patří 
sboru, tady bylo 8 hlasů pro a 7 proti. Ovšem k této věci se musí podotknouti, že 
bratři hasiči v obecním zastupitelstvu hlasovali proti svému požadavku. 

Přepis se provedl 30. prosince v roce 1922 v Ivančicích. Tak dostal sbor do 
rukou opět své vybudované hasičské skladiště. 

 
25 let sboru 

Oslava 25 let trvání sboru byla provedena 2. července 1922. 13 bratrů se 
dočkalo tohoto vzácného jubilea. Bratři byli poděleni diplomy za svoji činnost ve 
sboru a přáno jim dlouhého žití, by se dočkali dalších hasičských sborových 
slavností. 

Slavnosti se zúčastnil náš zakladatel Rudolf Tichý, toho času inspektor 
československých státních drah v Praze, kterému byla udělena pocta jako čestný 
člen sboru a zaslán mu čestný diplom. 

Slavnosti se zúčastnily všechny okolní sbory, obecní zastupitelstvo a místní 
tělocvičné spolky Sokol a Orel. V 6 hodin ráno již vyšel sbor s hudbou do kostela 
v Tikovicích na mši sv. Od 10 do 12 hodin byly provedeny zkoušky se sekyrkami. 

Brzy po obědě byl sbor na svém místě, neboť vítal hostí u skladiště, kde se 
vše řadilo a ve 14 hodin byl společný odchod do vesnice, kde následovalo 
poplachové cvičení, proslov a udělení diplomů bratrům, což bylo zakončeno 
prostným cvičením se sekyrkami a skupinou na žebři. 

Den k této slavnosti byl jako stvořen neb od rána pražilo slunce. Účast na 
této slavnosti byla slušná, neboť pokladník vykázal čistý zisk 1.470,- Kč. 

25 let trvání sboru se dožili následující bratři: 
Beránek Tomáš 
Čapek Petr 
Fráňa Matěj 
Hodovský Matěj 
Mikulášek Jan 
Pipal Antonín 
Pipal František 
Pipal Tomáš 
Praks Antonín 
Stehlík Jan 
Stoklásek Antonín 
Škorpík Josef 
Záděra Václav 
 

I. sjezd v Praze 
I. sjezdu svazu dobrovolného hasičstva československého, který se konal 

pod protektorátem p. presidenta T. G. Masaryka v Praze ve dnech 28. června až 
2. července 1923 se zúčastnili 4 bratři: Mikulášek Vladimír, Pipal Tomáš, Stehlík 
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František a Zoufalý Emanuel. Jako vzpomínku na sjezd hasičstva jest přiložen 
obrázkový památník. 

 
Sjezd v Brně 

Za 2 roky po sjezdu v Praze byl uspořádán Moravskou zemskou jednotou 
hasičskou sjezd dobrovolného hasičstva v Brně ve dnech 3.–7. července 1925. 
Hlavního dne 5. července se zúčastnilo 10 bratrů v kroji a několik občanů 
v občanském šatě. 

 
Pohřební pokladna 

Pohřební pokladna sboru byla pořízena sborem 2. února 1923 při valné 
hromadě. Příspěvek byl stanoven na 5,- Kč jednou pro vždy, z čehož mají všichni 
členové při posledním doprovodu nárok na hudbu a zakoupení věnce. 

Po čase bylo sborem změněno, takže doprovod s hudbou odpadl pro 
finanční tíseň pokladny. 

 
Pohřební pokladna župní 

Naše župa č. XVI zřídila pohřební pokladnu v roce 1924, do níž byli přijati 
všichni činní členové sboru bez rozdílu stáří za roční poplatek 12,- Kč. Pozůstalí 
po zemřelém bratru obdrží po jeho smrti 1.000,- Kč, což v našem sboru byly již 
dva případy vyplaceny. 

Fotografie hasičského sboru v Silůvkách v roce 1930 před budovou hasičského 
skladiště 
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Nové župy 
V roce 1927 byla naše župa č. XVI rozdělena na tři župy a to č. XVI Boh. 

Šťastného, č. 55  Rokosova a č. 56 župa Pavlíkova. Župy byly rozděleny podle 
soudních okresů, náš sbor připadl k nové župě č. 56 Pavlíkově do Ivančic. 

 
Požáry 

Do dnešního dne zasáhl sbor u 39 požárů, z toho 20 požárů bylo v naší obci. 
Prvního požáru se sbor zúčastnil v obci u Jakuba Kubíka a Josefa Konečného, 
kde shořely obytné domky, u Františka Dobrovodského mlat, u Ptáčků stodola, u 
Hronů u nádraží chlévy, na dráze vagon vlny, u Vyskočilů včelník, u Záděrů na 
dvoře, u Františka Dobrovodského stoh slámy, na silnici auto Vika z Ivančic a 10 
požárů lesních, které byly zapáleny ponejvíce od jisker vylétajících z lokomotiv. 

Přespolních požárů se sbor zúčastnil 19 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 požár byl v červnu v roce 1905 v Tikovicích, neb shořelo 5 
stodol a obytné stavení byly zachráněny zdejším sborem. 

Požár na Hlíně se stal sboru osudným, neb cestou se vyvrátilo u stříkačky 
kolo, což bylo vzápětí nahrazeno kolem od obyčejného vozu a bylo dále 
pokračováno v jízdě. Sbor dojel k místu dosti pozdě, ale přeci ještě dosti zasáhl, 
neb uhájil chytající vedlejší domek. 

 
Váš žalov 

Během uplynulých 35 let veliký počet, to jest 34 bratrů ze sboru se odebralo 
do krajů, z nichž není návratu. Jsou to následující bratři: 

Beránek František 
Beránek Tomáš 
Červinka Martin 
Červinka František 
Fráňa Jan 
Hládek Václav 
Hron Václav ml. 
Hron Václav st. 
Kaman Tomáš 
Konečný Antonín 
Kubík Jan 
Kubík Josef 
Matuška Jan 
Mikulášek Karel 
Mikulášek Stanislav 
Nestrašil Tomáš 
Ondrášek Martin 
Pazourek František 
Pekárek Jakub 
Sládek František 
Smékal František 
Škorpík Václav 
Štefan Jan 
Štefan Stanislav 
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Štefan Václav 
Štěrba Ambrož 
Urban Antonín 
Urban František 
Záděra Alois 
Záděra Antonín 
Záděra František 
Záděra Václav 
Zoufalý Josef 
Zoufalý Karel 
 
Záděra Alois, vojín pěšího pluku č. 8 padl ve světové válce na italském 

bojišti, obětoval svůj život za vlast a byl zasažen nepřátelským šrapnelem do 
prsou dne 1. července 1915. 

Veliký bol sevřel srdce všech, když smutná zvěst o jeho předčasném a 
hrozném skonu došla do obce. 

Litujeme ztráty jeho velice a dosud nás bolí, že jen vzpomínkou uctiti jsme 
mohli světlou jeho památku. 

Všem těmto bratřím, kteří předešli nás do oněch končin neznámých zachová 
sbor vděčnou a trvalou paměť. 

Čest budiž jejich památce 
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1932 
Přítomní slavnostní valné hromady dne 22. května 1932 v 10 hod. dopoledne 

v sále br. Tomáše Škorpíka při jubilejní slavnosti 35 let zdejšího sboru: 
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Při slavnosti 35 let trvání sboru, která se konala dne 22. května 1932 byli 
odměněni diplomy následující bratři: 

Fráňa Matěj 
Hodovský Matěj 
Pipal František 
Praks Antonín 
Záděra Václav 
Stehlík Jan st. 
 
Diplomy jim předal br. župní vzdělavatel župy č. 56 Alois Klecker, za 

předneseného krásného projevu a bylo jim přáno všemi přítomnými, aby ve 
zdraví se dočkali dlouhého žití a dalšího sborového jubilea. 

Slavnost se pořádala za pěkného počasí na návsi. Návštěva byla slušná a 
také byla finančně silně občanstvem podpořena. 

Při této slavnosti byly předvedeny všechny hasicí přístroje od ručního 
stříkače až po ten nejmodernější automobilový stroj, jaký se používá ve městech. 
Nové motorové stroje zapůjčila a předvedla zdarma firma Hrček & Neugebauer, 
továrna z Králova Pole, za vedení zástupce firmy p. Kališe. 

Výkon strojů byl obdivující, neboť ho obsluhovali jen dva lidé firmy, což při 
naší ruční stříkačce bylo zapotřebí 16 bratrů, aby zasáhla k požáru. Po několika 
minutách byli čerpáním znavení a museli býti jinými bratry vystřídáni. 

Po této ukázce již sbor uvažoval o pořízení nového motorového stroje. 
 

Volby 
V roce 1933 při valné hromadě sboru za přítomnosti 17 činných bratrů a 9 

bratrů přispívajících byl zvolen nový výbor: 
starosta – Matěj Fráňa 
místostarosta – Jan Mikulášek 
náčelník – Ondřej Hron 
I. podnáčelník – František Jakš 
II. podnáčelník, jednatel – Stanislav Zoufalý 
vzdělavatel – František Stehlík 
pokladník – Emanuel Zoufalý 
novinář a pokladník pohřební pokladny – Jan Dobrovodský 
strojíř – František Dobrovodský 

Do smírčího soudu byli zvoleni Josef Škorpík, Karel Hökl a Jaroslav Škorpík. 
Tato valná hromada zplnomocnila nově zvolený výbor, aby jednal o 

zakoupení nového motorového stroje. Při výborové schůzi dne 26. ledna 1933 
bylo po dlouhé debatě bratry dojednáno, aby se zakoupil motorový přenosný 
agregát, který byl předváděn firmou. Po tomto ujednání byly vyžádány 
nezávazné písemné nabídky od firem Hrček & Neugebauer Královo Pole, 
Hasičské závody v Brně, Hiller Brno, Chotěboř, Stratílek Vysoké Mýto a J. 
Vystrčil v Telči. 

 
Nový stroj 

Dne 8. března 1933 při výborové schůzi byly přečteny nabídky všech firem a 
zjištěno, že firma Hrček & Neugebauer z Králova Pole nabízí stroj nejlacinější. 
Před zakoupením nabízeného agregátu bylo ujednáno, aby Matěj Fráňa, Ondřej 
Hron a František Stehlík zajeli k firmě a na místě výkon stroje posoudili. Po 
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prohlédnutí stroje u firmy byla svolána členská schůze dne 7. dubna 1933, do níž 
byl pozván zástupce firmy J. Kališ. Po dlouhé debatě a rozpravě bylo ujednáno 
zakoupiti přenosný agregát 26 HP se vším příslušenstvím a 400 m hadic se 
šroubením, vše za cenu 30.720,- Kč. Objednací list firmě podepsán a dodací 
lhůta stanovena byla 15. května 1933. 

Po dodání stroje byla provedena technická zkouška stroje nařízená 
Moravskou zemskou jednotou, která se konala dne 25. května za přítomnosti 
následujících br: Františka Lišky, Františka Hlavoně a Bedřicha Brázdy, za 
zkušební komisaře. Za firmu byli přítomni Vojtěch Vyskočil a Josef Franěk. Za 
obec starosta Matěj Hodovský a za sbor Matěj Fráňa a Ondřej Hron. Při 
provedené zkoušce nebylo shledáno žádných závad. Za dodaný stroj firma ručila 
jeden rok a také ji byla na tuto dobu zadržena částka 2.000,- Kč. Slavnost 
předání nového stroje sboru byla pořádána dne 9. července 1933 za protektorátu 
obecního zastupitelstva. Slavnost se dobře vydařila a také finančně byla pěkně 
podpořena. 

Přenosný agregát se po krátké době ve sboru neosvědčil a byly obavy, že 
bude vyžadovat v brzku opravy a také se stalo, že uvedením agregátu do chodu 
se chytl a počal celý hořeti, což přítomní bratři uhasili hadry, které byly po ruce. 

Ještě před vyplacením jednoroční záruky s firmou jednáno o záměnu tohoto 
stroje za stroj silnější. Firma sboru nabídla novou motorovou dvoukolovou 
stříkačku typ H. V. T. s motorem značky Tatra, vrtání 80 mm, zdvih 95 mm, výkon 
30/33 HP, chlazení vzduchem, počet válců 4. Záměna byla sborem schválena ze 
dne 19. 3. 1934. Firmě podepsána za příplatek 7.210,- Kč. Stříkačka byla firmou 
sboru dodána dne 23. 3. 1934 a agregát firmě vrácen dne 26. 3. 1934 
autodopravcem V. Badinem z Moravských Bránic za poplatek 20,- Kč. Aby mohla 
býti firmě částka 7.210,- Kč zaplacena, byl sbor nucen si peníze vypůjčit u 
zdejšího záloženského spolku. Zkouška s novým strojem provedena nebyla, ale 
že se stroj dobře osvědčil a že ho bylo zapotřebí uznali všichni bratři a občané 
v brzké době, jak se sami přesvědčili. 

 
Povodeň 

Dne 1. srpna 1934 ve středu, kolem 16 hodiny se ukázalo na obloze několik 
mraků, několikráte se zablýsklo, zahřmělo, mraky se na obloze zvětšily a padající 
drobný déšť po měsíčním suchu se proměnil ve vydatný liják, který se stupňoval 
za hrozného hřmění tak, že se v brzku proměnil v průtrh mračen a po dobu dvou 
hodin jen se lily proudy vody z oblak. Voda ze všech stran se hrnula do vesnice, 
potok již dávno nestačil, proudy vody se draly do níže položených domů, chlévů, 
komor, sklepů, proudy vod lámaly ploty, bouraly zdi, kam jen voda mohla, tam 
také vnikala a vše ničila. Lidé se bránili jak jen mohli, naříkali, bědovali, plakali, 
dobytek ze zatopených stájí byl vyváděn, strachem ze stájí nechtěl jíti. Voda 
neustále stoupala tak, že místy po pás se chodilo ve vodě za silného lijáku a 
zachraňovalo se co se dalo. Po šesté hodině liják ustal, ale pršelo dále a voda 
pak po 7 hodině začala trochu klesati. Za hrozného zmatku a bědování se 
veškeré občanstvo s hasičským sborem chopilo zachraňovacích prací, což vše 
nestačilo, ačkoliv obě stříkačky dobře pracovaly. Obec byla nucena volati o 
pomoc vojsko z Brna a hasičské sbory z okolních městeček a vesnic. Ze sborů 
se zúčastnily Ivančice, Oslavany, Moravský Krumlov, Ořechovičky, Střelice a 
Hlína. Též pracovní četa vojska od pěšího pluku č. 106 přijela autem z Brna a 
zúčastnila se zachraňovacích prací. Celou noc se čerpala voda ze stájí, sklepů a 
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dvorů za přispění všech sborů. K ránu cizí sboru a vojsko opustilo naši obec a 
náš sbor se stroji ještě celý den a celou noc čerpal vodu ze stájí, dvorů a sklepů. 
Lidé unavení, přemožení prací, hladem, sotva chodili. Všichni utrpěli škodu, když 
ne na stavení, tak na šatstvu, nábytku atd. Pole byly zaplaveny, místy odplaveny, 
obecní rybník rozbourán a potok nově vybudovaný místy roztrhán a zpustošen. 
Na obytném stavení byl nejvíce poškozen Čeněk Štěrba, obchodník, kterému 
příval vod podemlel zeď, která spadla a následkem toho se zřítila, skladiště, 
chlévy a větší množství poživatin se zničilo. 

Obec Mělčany byla poškozena ještě více neb tam málo pršelo, ale náhlý 
příval vod z kopců zaplavil a potopil větší část obce a pobořil několik poblíž 
stojících domů kolem potoka, též několik kusů hovězího a vepřového dobytka se 
utopilo. 

Po zdolání zachraňovacích prací v naší obci byl sbor ještě třetí den povolán 
do Mělčan, kde celý den čerpal vodu ze zatopených dvorů a sklepů. Za tuto 
namáhavou a obětavou práci „K bližnímu ku pomoci“ byl sbor odměněn 
uznávacím diplomem od župy č. 44 židlochovické Dr. H. Světlíka. Diplom jest 
umístěn v hasičském skladišti. 

Pohled na spoušť, kterou napáchala povodeň 1. 8. 1934 ve dvoře obchodníka 
Čeňka Štěrby, Anenská 39 
 
Nádrž a leziště 

V roce 1935 byla zřízena nádrž na vodu v zahradě u potoka za skladištěm a 
hned na to pořídil sbor dřevěné leziště na sušení hadic. Dlouhé dřevo bylo 
koupeno u velkostatku na Hlíně a kratší kusy darovala obec ze svých lesů. Práci 
tesařskou provedl tesařský mistr Badin z Německých Bránic. Tyto stavby byly 
menšího rozsahu a také nevyžadovaly velkého nákladu, neboť většinou práci a 
dovoz provedli bratři zdarma. 
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Prezidentská vlajka na zámku v Lánech spuštěna 
Pan prezident republiky Dr. 

Tomáš Garrigue Masaryk se vzdal 
svého úřadu prezidentského dne 
14. prosince 1935 v poledne těmito 
slovy: 

„Prezidentský úřad je těžký a 
odpovědný a vyžaduje proto plné 
síly. Vidím, že již nestačím a proto 
se ho vzdávám. Byl jsem čtyřikráte 
zvolen prezidentem naší republiky; 
snad mi to dává legitimaci, abych 
Vás poprosil a celý národ 
československý i spoluobčany 
národností ostatních, abyste při 
správě státu pamatovali na to, že 
státy se udržují těmito ideály, 
z nichž se zrodily. Sám jsem si 
toho byl vždycky vědom. 
Potřebujeme dobrou zahraniční 
politiku a doma spravedlnost ke 
všem občanům, ať jsou kterékoliv 
národnosti. 

Rád bych Vám ještě řekl, že za 
svého nástupce doporučuji Dr. Beneše. Pracoval jsem s ním za hranicemi i doma 
a znám ho. Mám plnou důvěru, že vše půjde dobře a dá-li Bůh, budu se na Vás 
ještě chvíli dívat, jak to vedete. Vás, pane ministerský předsedo prosím, abyste 
vzal mou rezignaci na vědomí a zařídil, co je třeba.“ 

Nesmírně rozrušeni jsme přijali zprávu o tomto aktu, jimž náš veliký 
Osvoboditel, náš první prezident, zakladatel a udržovatel našeho mladého státu 
se vzdal svého vysokého místa. Jeho sláva, věhlas, jeho občanská a mravní 
důstojenství, jeho práce i jeho zásluhy obklopovaly celý náš stát zářnou gloriolou 
a nerozlučně bylo spojeno jméno Masaryk s pojmem naší republiky. 

V myslích našich září vzpomínky na všechno to veliké dění, jehož 
vykonavatelem byl již ve svém pokročilém věku náš velebný kmet, kdy veliká 
nebezpečenství číhala na cestách jeho činů a kdy my z úzkostí v očích jsme 
sledovali jeho těžkou dráhu. 

A když zajásal národ po Jeho vítězném příchodu do drahé vlasti, tu jsme 
cítili, že přišel k nám Otec, veliký zářný Osvoboditel a že jest nad námi zlatá ruka, 
né zdobena žezlem, ale ruka vedoucí, dobrotivá, vznešené hlavy státu. 

Naše organizace hasičská s obdivem, nevyléčitelnou úctou a s láskou patřila 
na vznešenou postavu našeho pana prezidenta republiky, jenž tolikráte projevil 
svou přízeň a svůj zájem pro naši organizaci, jenž v Jeho smyslu měla a má ve 
svém štítě hesla: Altruismus, humanita, láska k bližnímu a vznešený projev „Na 
pomoc!“ 

Jeho vznešené zásady, Jeho demokratické ideje a Jeho vzorný příklad nám 
byly vždy mocným vodítkem a nevysychajícím zdrojem nadšení pro humánní 
práci. 
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Odešel z vlastní vůle v plnosti svých let náš veliký drahý Osvoboditel pan 
prezident republiky Dr. T. G. Masaryk, ale zůstal nám náš Otec, naše duchovní 
Hlava, pan prezident Masaryk. Budeme jej míti v hlavě a srdci jako svou vzácnou 
nevyhladitelnou vůdčí hvězdu, jako svou autoritu, jako symbol našeho státu, jeho 
přítomnosti i budoucnosti. 

„Bude se dívati, jak to povedeme dále.“ 
Skláníme v pokoře své hlavy před majestátem našeho Zakladatele, za nimž 

a Jeho zásadami půjdeme dále neochvějně, zmužile, vždy hotovi hájiti jeho 
nádherný odkaz. 

Ať dlouho, ještě dlouho s námi jest nezkaleném zdraví a příkladné svěžesti 
pan prezident Dr. T. G. Masaryk! 

 
Dr. Edvard Beneš prezidentem 

„Rád bych ještě řekl, že za svého nástupce doporučuji Dr. Beneše. Pracoval 
jsem s ním za hranicemi i doma a znám ho. Mám plnou důvěru, že vše půjde 
dobře!“ 

Projev pana prezidenta Dr. T. G. Masaryka byl vzácným vysvědčením pro 
jeho nástupce, byl ukazovatelem na postavu, jejíž působení, jejíž význam jsme 
znali od dob, kdy se zjevila na jevišti světovém jména Masaryk a Beneš, 
sloučená, spojená, jednotná. 

Den 18. prosinec 1935 byl neobyčejným dnem našich československých 
dějin. Neboť toho dne se konala ve Vladislavské síni na hradě pražském volba 
druhého prezidenta republiky. 

 
Volba nástupce prezidenta – Osvoboditele 

Mocné rozechvění se zmocnilo 
nejen těch vyvolených, kteří plnili 
skvostné místnosti Vladislavského sálu 
a těch zástupů, které plnily nádvoří 
Hradu a náměstí pražská, nýbrž celého 
národa od Šumavy až hvozdům 
huculským. 

Množství různých názorů, 
vniterných zdrojů, politických úmyslů, 
ba i útoků se spojilo v jeden mohutný 
proud jednotnosti i svornosti, v uznání a 
ocenění doporučení pana prezidenta 
Masaryka a zvolen svornou jednotnou 
vůlí národních zástupců i celého 
národa a státu nástupcem prezidenta 
pan Dr. Edvard Beneš druhým 
prezidentem republiky 340 hlasy 
z odevzdaných 440 lístků. 

Čechy, Moravskoslezská země, 
Slovensko a Podkarpatská Rus 
zajásaly nad výsledkem volby, jásot 
rozléhal se po celé vlasti, nesčetné 
průvody v městech i vesnicích, oslavné 

schůze atd. zvěstovaly, že se vyplnila vůle národa, že se splnil odkaz našeho 
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velikého Osvoboditele a že se dostalo uznání a ocenění veliké, ohromné práci 
Dr. Edvarda Beneše, když s panem prezidentem Masarykem pracoval a bojoval 
pro založení, znovuvybudování naší republiky. Jásavý výkřik po vykonané volbě: 
„Ať žije Masaryk a Beneš!“ Zvěstoval všemu lidu ohromný význam tohoto 
slavnostního aktu. 

Celá republika oslavila volby svého prezidenta radostně a upřímně, jako 
důstojného nástupce prezidenta Osvoboditele. 

Hasičstvo moravské vroucně vítá pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše na 
stolci prezidentském a projevuje s plnou duší vřelé přání, aby ve skvělé tradici 
svého předchůdce kráčel v čele našeho státu a řídil i vedl osudy jeho k vyšším 
cílům. 

Ať za vedení pana prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše dále postupují, 
rostou a uplatňují se zásady a odkazy našeho velikého heroa, prezidenta 
Osvoboditele. 

Ať dlouho jest nám živ a zdráv náš pan prezident republiky Dr. Edvard 
Beneš! 

 
V roce 1936 bylo sborem ujednáno oplotiti zahradu za skladištěm. Potřebné 

tyčky a příčky darovala obec a sloupky byly koupeny od p. Floriána Sládka. Práci 
provedli bratři zdarma 

 
Požáry 

Za uplynulých 5 let se sbor zúčastnil 6 požárů a to 2 v Dolních Kounicích a 4 
v naší obci. Z toho byl 1 požár lesní, kde hořel obecní les v trati Vokloky, 
zapálený jiskrou od lokomotivy. Požáry u Vašulínů a Zoufalých byly v zárodku 
uhašeny a poslední požár byl stoh slámy za mlaty na Záhumenicích p. Škorpíka. 

 
Žalov 

V posledních 5 letech odešli na věčnost následující bratři: 
Čapek Petr 
Dobrovodský Tomáš z Prštic 
Jakš František 
Pipal Tomáš 
Ptáček Tomáš 
Stoklásek Antonín 
Světlík Vincenc 
 

C. P. O. 
Podle zákona č. 82 ze dne 11. dubna 1935 a vládního nařízení č. 199 ze dne 

18. října 1935 byla nucena obec zříditi v roce 1936 novou organizační složku 
„Civilní protileteckou obranu“, která má pracovati společně s hasičským sborem, 
v čas potřeby pro případ války, aby mohla obec a občanstvo hájiti a první pomoci 
v čas nebezpečí jim poskytovati. 

Velitelem C. P. O. byl určen  okresním úřadem p. Karel Musil, řídící učitel. 
 

Adaptace skladiště 
Valnou hromadou dne 17. ledna 1937 bylo rozhodnuto o úpravě hasičského 

skladiště, ještě před slavností 40 let trvání sboru. Po delších debatách v několika 
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schůzích se projednávajících bylo dojednáno, aby se skladiště adoptovalo tak, 
aby hasičským účelům vyhovovalo. 

Mimořádná valná hromada dne 4. dubna 1937 dojednala, aby byly ve 
skladišti zřízeny dvě světnice, jedna 3 x 3 m, která bude sloužiti pro výstroj nově 
zřízené organizační složky C. P. O. a druhá místnost 3 x 6 m bude jako sborovna 
pro konání schůzí. 

Zednické práce po vyžádání rozpočtu byly zadány staviteli Pavlíkovi ze 
Střelic za denní mzdu. Potřebný materiál si musí obstarati sbor. Ostatní práce 
řemeslnické zadány řemeslníkům v místě a z okolních obcí. Rozpočet na celou 
úpravu byl vypočten na částku 8.000,- Kč a má býti uhrazen výpůjčkou u 
Záloženského a spořitelního spolku v Silůvkách. Jako dlužník navržen starosta 
sboru Matěj Fráňa a ostatní činní členové jsou jako ručitelé. 

Také bylo ujednáno, aby adaptovaná budova byla opatřena novým nápisem 
„Hasičský dům“. 

Slavnostní shromáždění ke 40 letům trvání hasičského sboru v Silůvkách na 
hřišti Pod Lipami 6. 6. 1937 
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Přítomní slavnostní valné hromady dne 6. června 1937 v 10 hod. dopoledne 
v Lidovém domě při jubilejní slavnosti 40 let trvání sboru. 
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Fotografie hasičského sboru v Silůvkách pořízená při příležitosti 40 let trvání 
sboru v roce 1937 
 
první řada sedící zleva: 
Stanislav Zoufalý, rolník, Anenská 27 
Matěj Hodovský, rolník, Anenská 54 
Ondřej Hron, železničář, Pod Lipami5 
Matěj Fráňa, úředník, Pod Lipami 80 
František Jakš, rolník, Anenská 51 
František Stehlík, úředník, Nádražní 147 
Eduard Záděra, rolník, Anenská 44 
 
prostřední řada stojící zleva: 
Antonín Stehlík, železničář, Prachatičky 107 
František Záděra, rolník, Anenská 18 
Jan Dobrovodský, rolník, Anenská 35 
Antonín Prax, železničář, Trávníky 73 
Václav Záděra, rolník, Anenská 21 
František Pipal, rolník, Anenská 53 
Emanuel Zoufalý, železničář, Anenská 195 
Julius Cesar, železničář, 158 
Jaroslav Škorpík, rolník, Anenská 22 
Štěpán Stehlík, železničář, Sokolská 85 
 
zadní řada stojící zleva: 
Petr Sládek, kamelot, obecní dům, Prachatičky 41 
Bohuslav Světlík, rolník, Na Rybníkách 50 
Tomáš Pipal, rolník, Anenská 52 
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František Dobrovodský, železničář, Na Nivách 191 
Eduard Zoufalý, rolník, Anenská 30 
Vítězslav Škorpík, hostinský, Prachatičky 39 
Václav Sládek, železničář, Pod Lipami 1 
Jan Pazourek, železničář, Na Rybníkách 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silůvky včera a dnes, svazek I 
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