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Nová školní budova, postavená v roce 1874 (foto z roku 1890), v níž byla roku 
1887 založena V. K. Jeřábkem učitelská, školní a obecní knihovna. 

 
V roce 1887 založil tehdejší učitel a správce školy Viktor Kamil Jeřábek, 

spisovatel našeho okolí v naší obci žákovskou, učitelskou a obecní knihovnu 
(velkou část z jeho knih máme v naší knihovně a můžete si je vypůjčit). Knihovnu 
založil poslední rok svého působení v Silůvkách (V. K. Jeřábek učil na zdejší 
škole v letech 1881–1887) a tento jeho kulturní „dar“ se nám zachoval dodnes. 

Jaké byly počátky existence naší knihovny a jaký byl podnět k jejímu 
založení, dnes již zjistíme pouze z románu V. K. Jeřábka nazvaného „Rechtor 
Kvěch“ a pokud se do řádků této knihy začteme, můžeme si již jen domýšlet, co 
z toho je pravdivé a co si autor domyslel, když popisuje strasti začínajícího 
učitele v Třešňůvce při zakládání obecní knihovny. V. K. Jeřábek si ve všech 
svých dílech zakládal na tom, že všechny jeho postavy a příběhy mají 
východisko ve skutečnosti, nikoli ve fantazii. 

 
„… Místo všech těchto chytristik musí nastoupiti osvětová práce, z ní svitne 

naděje na lepší časy… 
Toto pole leželo dosud v Třešňůvce ladem. 
Přesvědčil se z rozhovoru s významnými sousedy, že v dědině kniha je 

vzácností, za celý boží rok neuslyší lid slov, jimiž by duši svoji posílil a ušlechtil. 
Obsah „božího slova“ i při kázáních, katechismech i způsob jak se lidu 

podávalo, věru neroznítil srdce ke konání dobra… 
Kvěch dlouho uvažoval o osvětové práci v této ztracené vartě, až konečně 

se rozhodl, že nejdříve pořídí obecní knihovnu, uspořádá besedy s rodiči, 
vzdělávací přednášky pro lid. Svěřil se s tím plánem příteli starostovi Čoupkovi a 
znaje ho jako uvážlivého a poměrů dobře rozumějícího člověka, byl dychtiv 
zvěděti, jaké stanovisko zaujme. 
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Viktor Kamil Jeřábek 
(*4. 2. 1859–†16. 4. 1946) 
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Než starosta nevzplanul nadšením 
nad učitelovými projekty, chvíli jako 
v uvažování všech okolností se usmíval, 
až konečně pojal učitele za ruku a klidně 
děl: 

„S tó knihovnó pude to hned a trófám, 
že seženu nějaký groše, ale jak meslijó 
s tema přednáškama a tak podobně, 
včilkaj néni na to nálada. Otisk nejstaršího razítka „Obecní 

knihovny v Silůvkách u Brna“ Babé měly eště před nedávnem 
každé deň přednášky haž do rána při 
vaření povidel ve vrbičkách, nadělaly tam takovýho pekla, haž néni možná. 
Seštvaly celó vůbec a já už pomali štrnáct dní nic hjinýho nedělám, jak 
domlóvám, smiřuju, prosím, aji hrozím, zkrátka dělám sódciho. Snad se mě 
podaří tak do Hromnic ty lidi uspokojit, srovnat, esli zasik nějaké nové čert je 
nepobouří. A ten nové čert bezpečně čeká přede dveřmi. Letos se do boha 
urodilo kadlátek, a tak se bode pálit slivovica v každým stavení. Pán Bůh ubohý 
Třešňůvce pomuž! Tak majó chvílu strpení…“ 

 
„… Na příští neděli byla pozvána celá obec, tj. staří i mladí, neb učitel hodlal 

míti jakousi úvodní přednášku před půjčováním knih z obecné knihovny, již 
nákladem obce a z darů knihkupců pořídil. Učírna byla v pravém slova smyslu tak 
přeplněna, že by jablko nebylo propadlo…“ 

 
„… Knihovna byla založena a veřejnému používání odevzdána. Pro začátek 

čítala ovšem jen padesát svazků, ale tolik pro první čas pro dědinu stačilo. 
Ostatně zájem občanstva teprv ukáže, třeba-li starati se o rozšíření knihovny. 

Nezklamal se, zájem se objevil hned první pátek, kdy knihy půjčoval. Sotva 
se zešeřilo, trousily se z dědiny směrem ke škole zachumlené postavy. Pronikavá 
zima, prozářená mrazivým leskem, vanula jim vstříc a srážela jejich dech ve 
způsobě jemných ledových krystalků na šály, omotané kolem krku, na vlňáky a 
kukličky, jež pokrývaly hlavy žen. Až na malé výjimky prvního dne zastoupeno 
bylo výhradně krásné pohlaví, a to ještě svými nejpěknějšími květy. 

V kuchyni rechtorově vypadalo to jako o Mikuláši. Dívky lačné čtení chtěly se 
patrně objeviti v nejpříznivějším světle mladému učiteli a donesly mu z domovů 
„húctou“, co nejlepšího měly. A tak tu na stole svorně vedle sebe kupila se 
brunátná panenská jablíčka, svůdné výslužky ze zabíjaček, uměle vyrobené a 
štědře cukrem posypané trdelníky a vonné „boží milosti“, párek holoubátek, 
několik makových buchet, zvící cihly. 

Pan Kvěch, půjčující ve třídě, neměl ani potuchy o „zlatém dešti“, jenž snesl 
se na jeho příbytek, bylť příliš zaměstnán svými naivními hosty, jimž na srdce 
kladl, jak mají s knihami zacházeti, aby zůstaly trvalými, různých nezdob 
uchráněnými poklady obce. 

Nebeřte knih do rukou, předem neupravených! Nečistých netroufal si přece 
„krásnému“ pohlaví říci. Chraňte je vlhka, jež škodí právě tak jako mastnota. 
Neobracejte listů nasliněnými prsty! Neohýbejte růžků listů v těch místech, kde 
jste dočetli! Nevyvracujte knih ve hřbetě a vůbec zacházejte s knihami moresně. 
V té větě ke konci shrnul stručně všecka svá přání a dle pravdy byl přesvědčen, 
že jeho rady padly na úrodnou půdu. Vždyť milí půjčovatelé každé jeho slovo 
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takřka hltali, přesvědčivě pokyvovali na znamení souhlasu 
hlavami a pronášeli „ale kdepak, ale kdepak!“, že mohl na 
něm – „hrady stavět“… 

Otisk druhého razítka 
„Místní lidové 
knihovny 
v Silůvkách“ 

Vyčerpán mluvením, zmořen celodenní klopotou vrátil 
se učitel domů a hned při vstupu do kuchyně podle 
rozzářeného obličeje Katlenina poznal, že se zde událo 
něco mimořádně radostného. Tuze se mrzel a vyčítal 
překvapené hospodyni, že přijala dary, jichž nikterak si 
nezasloužil a bez nichž byl by se dobře obešel. To by si 
lidé odřekli vypůjčovati si knihy, kdyby si byli vědomi, že 
musí vždycky zakoupiti si přízeň rechtorovu nadílkami. 

Katlenka, jak uměla i jak byla upřímně přesvědčena, 
ujišťovala pána, že nemohla odmítnouti „húctu“, že by to 
byl čin přímo urážlivý a připravil by jej o vážnost v obci. 
Jsou to dárky „z lásky“, a tak sluší se na ně pohlížeti. 

Pro poprvé pěkně se uvedl, „šak“ – místo dokončení myšlenky jen potáhla, 
pohupla na kratší noze a pohodila prošedlou hlavou…“ 

 
„… Krátké zimní dny rychle míjely za sebou a zase byl zde pátek, den 

půjčování knih, pro Kvěcha den toužebného očekávání. Někteří horliví čtenáři 
vraceli knihy, jiní povzbuzeni jejich příkladem přišli si vypůjčit. 

Učitel dychtivě sáhl po těch přečtených, aby se přesvědčil, jak si vzali milí 
čtenáři jeho rady k srdci. Div rukama nezalomil nad tou spoustou, jež se mu 
objevila. Rohy jednotlivých listů pravda nebyly ohnuty, ale tam, kde čtenář dočetl, 
nalezl mimo jiné špejlky od jaternic, kůstky od husího stehýnka a jiné „souveniry“. 
Listy jedné knihy dokonce byly polity kávou a slepeny, to prý rozvera Lojzíček 
zavinil, převrhnuv hrnek se snídaní. V jiné knize našel učitel jasné stopy po 
mastných prstech. V knize listoval prý za nepřítomnosti hospodáře i dědóšek, 
dívaje se na obrázky, i nebylo možno jej pokárati, neb neslyšel upozornění 
učitelových a pak umývání rukou kromě svátků považoval za hříšný vynález lidí 
„márných“. 

František Kvěch byl by nejraději knihovnu zavřel a půjčování knih zarazil, ale 
moudře si uvědomil, že „Praha nebyla za jeden den postavena“, k šetrnosti, 
čistotnosti a jiným ctnostem třeba vychovávati od malička a bláhovo by bylo 
naráz žádati úspěch. Zjistil, že některé knihy putovaly po staveních, prošly 
několika rukama. Vždyť prý i kalendáře každoročně konají cestu od domu 
k domu… 

Tu rechtor rozhodně prohlásil, že co je obvyklé s kalendáři, nesmí se 
provádět s knihami, ty jsou věcí drahocennou a určenou ne pro chvilkový požitek, 
nýbrž pro zábavu a poučení několika generací. 

„Přeženu-li lidem tento zlozvyk, prospěji tím knihám“, rozšafně usuzoval. 
I prohlásil s veškerým důrazem, že ten, jenž podloudně knihu jinému půjčí, 

pozbude jednou pro vždy nároku na další výpůjčky ze školy. Tímto drakonickým 
opatřením na čas knihám posloužil… 

 
V kronice obecné školy v Silůvkách, 1823–1900 se v kapitole „Paměti hodná 

zaznamenání“ můžeme o knihovně dočíst, že již v roce 1886 věnovala obec asi 
35 zlatých na knihy a učební pomůcky. Školní knihovna měla 80 svazků 
v žákovské knihovně a obecní knihovna 48 svazků. 
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6. ledna 1887 odbývána ve škole slavnost vánoční, která opět velmi dobře 
dopadla. Z darů peněžních zakoupil učitel mnoho užitečných knih pro knihovnu 
obecní jim založenou. Mezi jinými koupen též 1. díl Zapovy Kroniky 
českomoravské, Dalimilova kronika, Babička od Boženy Němcové a jiné. K této 
knihovně obecní daroval odcházející z Prštic správce Karel Štěpánek asi 20 
svazků knih, takže knihovna tato přes 60 svazků již čítá. 

Učitelem V. K. Jeřábkem založena při škole též knihovna učitelská čítající na 
počátku roku 1887 23 svazků. 

 
Dále se v kapitole „Dobrodinci neb Fundatorové“ můžeme dočíst následující: 
1889/1890 – Ve zdejším obecním hostinci pobídkou hostinského Josefa 

Zoufalého a radního pana Vácslava Slavíka už po dvakráte učiněna sbírka ve 
prospěch školní a lidové knihovny. Vynesla 6 zlatých. 

 
27. prosince 1887 byl Viktor Kamil Jeřábek jmenován učitelem v sousedních 

Pršticích a celá obec tuto ztrátu velmi těžce nesla. Odcházejícího učitele veškeré 
obyvatelstvo slavnostně doprovodilo do Prštic. 

Viktor Kamil Jeřábek svědomitě a blahodárně působil ku blahu této tiché 
vesničky a milého jejího obyvatelstva. 

Dítky jsou poslušny, rády se učí a prospívají, rodiče jdou se školou ruku 
v ruce a učitele ve všem podporují. 

Lid zdejší má skutečně v sobě jádra nezkaženého lidu moravského, o němž 
se v knihách dočítáme a který v nynějších smutných dobách 
národohospodářských se mění, hyne, hyne… 

 

 
Zápis Viktora Kamila Jeřábka do „Kroniky Obecné školy v Silůvkách, 1823-1900“ 
při jeho loučení s naší obcí při odchodu do sousedních Prštic, kde učil až do roku 
1906. 
 
„Se slzou v oku opouští tuto milou osadu po půl 
šestém roku svého působení, v kterémžto čase vždy a 
ve všem, co se školy i učitele týkalo od celé 
obce podporován byl. Z Bohem! 
Silůvka, 27. 12. 1887.“ 
       Viktor K. Jeřábek 
       učitel 
 

V naší obci prožil V. K. Jeřábek idylické životní intermezzo, trvající pět let. 
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Manželé Marie Jeřábková a Viktor Kamil Jeřábek, asi 1900. 
 

Obecní knihovna byla v pozdějších letech umístěna v místní hasičce.  
Počátkem druhé světové války bylo v knihovně asi 1.200 knih, ale za okupace se 
hodně svazků vyřadilo a k 1. lednu 1946 jich zbylo jen 536, z toho 48 svazků pro 
mládež. Během války byly zničeny i veškeré účetní a protokolní knihy, 12 svazků 
zábavních knih a neznámým pachatelem odcizena částka 718,60 Kč. Po válce 
byla knihovna otevřena od 30. listopadu 1945 a knihy se půjčovaly každý pátek 
od 18.00 do 20.00 hod. Knihovna měla v této době 46 čtenářů. 

Tehdejším knihovníkem byl knihovní radou jmenován pan František Gregr a 
za jeho nepřítomnosti a po jeho přestěhování se do Prštic půjčovala knihy sl. 
Marie Vašulínová. V roce 1947 převzal vedení knihovny pan Miroslav Hron (který 
již v minulých letech pomáhal s vedením knihovny dřívějšímu knihovníkovi J. 
Hronovi) a jeho pomocnicí byla Marie Vašulínová. Začátkem roku 1949 byli 
zvoleni dva noví knihovníci – studující Ludvík Svačina mladší a Marie Chrástová 
(Dobrovodská). 

Začátkem roku 1950 byla knihovna přestěhována do obecního hostince 
č. p. 39 a koncem roku 1951 přebírá funkci knihovníka Jiřina Bílá (Zdražílková), 
která je knihovnicí dodnes. V té době čítal knihovní fond 750 svazků. 
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Poděkování Marie Jeřábkové (manželky Viktora Kamila Jeřábka) za zaslanou jí 
kondolenci po úmrtí V. K. Jeřábka. 
Tento dopis byl doručen na Místní národní výbor v Silůvkách 
27. dubna 1946 a zaevidován pod č. 774. 
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V roce 1952 se knihovna stěhuje do jedné místnosti 
v místní pastoušce na ulici Prachatičky. Z nevyhovujících 
podmínek se v roce 1960 přemísťují 2 skříně s knihami na 
MNV. Knihovna je v dalších letech vybavena novými regály 
a knižní fond již má 1.275 svazků. 

V září 1971 má již knihovna svoje stálé místo 
v opraveném bývalém holičství na Nádražní ulici. Knihy 
přibývají a v roce 1972 je v knihovně 2.665 svazků. 

Pěkné prostředí, dobrá práce knihovnice Jiřiny Zdražílko
mezi obyvateli obce vedlo k tomu, že se knihovna zapojila 
ročníku soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ a postu
Okresního národního výboru, Krajského národního výboru, M
v roce 1974 jí byl Ministerstvem kultury propůjčen titul „Vzorn
který v roce 1980 opět obhájila.  

V roce 1993 byla k budově přistavěna další nová místnos
dětské oddělení. 

V roce 2006 byla provedena rekonstrukce knihovny výmě
dveří. Současně byl zateplen strop a obě místnosti vymalo
interiéru se podílelo i několik dětí z naší obce. Ke konc
v knihovně již 8.349 svazků a průměrně se půjčuje za rok as
rok přibývá asi 200 svazků. V současné době si ještě půjčujem
ve kterých je také kolem 200 knih. Naši čtenáři si mohou 
knihu z velkého žánru. K půjčení máme i různé časopisy ja
Praktická žena, Dorka, Čtyřlístek a různé časopisy, které nám
Čtenářské poplatky jsou za každý kalendářní rok 10,- Kč Kč a
15,- Kč. V současné době máme asi 110 čtenářů, z toho
všechny další nové čtenáře do naší knihovny, která je otevře
13 do 18 hodin. 

Po organizační stránce se obecní knihovna v Silůvkách v 
mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejíž metodickým cen
knihovna Brno-venkov se sídlem v Židlochovicích. V letec
pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov. Po zrušení okres
2003 převzala řízení a financování knihovny Obec Silůvky. By
a od června 2005 je čtenářům k dispozici bezplatný přístup na

Provoz knihovny je hrazen z prostředků obce i příspěvk
kraje, provoz internetu z programu Internetizace knihoven (P
nakupují prostřednictvím regionální knihovny – Městské knih
také využívány výměnné soubory knih, jejichž kolování mezi k
středisková knihovna – Městská knihovna v Modřicích, kte
poradenskou službu. 

 
Mimoknihovní akce 

Od roku 1965 až do roku 1980 pořádala knihovna ve spol
besedou v zimních měsících různé cestopisné předná
diapozitivů. V letech 1976–1997 v knihovně probíhaly č
s výtvarnou tématikou. Děti vyráběly drobné dárkové pře
tapetového papíru a látek, které darovaly maminky pra
ústředně. Po celou dobu knihovnici Jiřině Zdražílkové obětavě
paní A. Praxová, paní J. Fraňková a poslední léta i paní A. Do
Otisk současného 
razítka „Lidové 
knihovny Silůvky“ 
vé a zájem o knihy 
do čtyřiadvacátého 
pně získala uznání 

inisterstva kultury a 
á lidová knihovna“, 

t, v níž je umístěno 

nou nových oken a 
vány. Na výzdobě 
i roku 2006 bylo 

i 6.000 knih. Každý 
e regionální fondy, 

jistě vybrat dobrou 
ko: 100+1, Vlasta, 
 dávají naši čtenáři. 
 nový čtenář zaplatí 
 21 dětí.  Zveme 
na každý pátek pd 

roce 1961 začlenila 
trem byla Okresní 
h 1990–2002 byla 
ních úřadů v roce 
l zakoupen počítač 
 internet. 
ů Jihomoravského 
IK). Nové knihy se 
ovny Kuřim a jsou 
nihovnami zajišťuje 
rá poskytuje také 

upráci s Osvětovou 
šky s promítáním 
tenářské kroužky 
dměty ze zbytků 
cující v Moravské 
 pomáhaly s dětmi 

brovolná.  
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V přízemí obecního hostince č. p. 39 (okno úplně vpravo za stojícím 
automobilem) byla obecní knihovna umístěna v letech 1950–1952. 
 

Budova obecní pastoušky na ulici Prachatičky, ve které se obecní knihovna 
nacházela v letech 1952–1960. Obraz Jiřího Zoufalého, olej na sololitu, 2007, 
(75 x 55 cm). 
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Stará budova orlovny, Anenská 54, ve které od roku 1960 sídlil Místní národní 
výbor (MNV). Obecní knihovna zde byla přestěhována v období 1960–1971. Tato 
fotografie byla pořízena při povodni, která naši obec postihla v červenci 1965. Na 
spodní fotografii je pohled na interiér knihovny umístěné na MNV. 
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Nákres zednického mistra Josefa Hališe z Moravských Bránic zhotovený v srpnu 
1933 k postavení místnosti na holení pro Arnošta Urbana, holiče v Silůvkách. 
V této budově od roku 1971 sídlí obecní knihovna. 
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Fotografie z roku 1971 zachycuje bývalou holírnu Arnošta Urbana na ulici 
Nádražní, ve které v tomto roce definitivně zakotvila obecní knihovna. Na 
spodním snímku a na vedlejší straně je zachycen interiér obecní knihovny 
v těchto nových prostorách po nastěhování.   
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Pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola 24. ročníku soutěže 
„Budujeme vzornou lidovou knihovnu“, konané v Olomouci ve dnech 
5.–6. června 1974. Na spodním snímku  přebírá knihovnice Jiřina Zdražílková od 
náměstka ministra kultury dr. Josefa Švagery pro naši knihovnu titul „Vzorná 
lidová knihovna“. 
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Paní Jiřina Zdražílková vykonává funkci knihovnice v naší obci od roku 1951. 
 
 

Pro zájemce nabízí obecní knihovna bezplatný přístup k internetu. 
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Zateplení stropu obecní knihovny se zabudovaným osvětlením bylo realizováno 
v roce 2006. 
 

Úklid, malování a výzdoba interiérů po dokončené rekonstrukci knihovny v roce 
2006 (Petra Polická, Veronika Záděrová, Kateřina Záděrová). 
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Obecní knihovna v Silůvkách před výměnou oken v roce 2006. 
 
Použitá literatura a prameny: 
JEŘÁBEK DUŠAN (1997): Brněnská romance, Kulturní a informační centrum města 

Brna, 222 s. 
JEŘÁBEK VIKTOR KAMIL (1933): Rechtor Kvěch a jiná próza, sedmý svazek 

sebraných spisů V. K. Jeřábka, František Borový, Praha, 405 s. 
Kronika obecné školy v Silůvkách (1823–1900): originál kroniky uložen ve 

Státním okresním archívu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond H-32, 
kniha č. 210. 

Obecní knihovna v Silůvkách (1946–1949): zápisy o schůzích knihovní komise a 
knihovní rady. 

ZDRAŽÍLKOVÁ JIŘINA (2007): 120 let obecní knihovny v Silůvkách (rukopis).  
 
Fotografie a obrazové materiály pocházejí z archívu obce Silůvky, Jiřiny 
Zdražílkové, Jana Rybníčka, Jiřího Zoufalého a Radka Neužila. 
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Silůvky včera a dnes, svazek II 
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V srpnu 2007 zpracoval Radek Neužil, Nádražní 116, 664 46 Silůvky, 
e-mail: radysek@gmail.com 
 

 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, 664 46 Silůvky 
tel., fax: + 420 547 225 127 
e-mail: obec.siluvky@siluvky.cz 
www.siluvky.cz 
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