
Držíte v rukou tyto „noviny“, které dostali 
všichni účastníci slavnostního setkání občanů 26. říj-
na 2018 při vysazení památné lípy ke 100. výročí vzni-
ku samostatného Československa – 1918 a 80. výročí 
slavnostního odhalení Památníku osvobození – 1938. 
Naskládal jsem sem směsici materiálů vztahujících se 
ke vzniku samostatného Československa v roce 1918.

Na začátku naleznete informace celorepubliko-
vé úrovně a dále potom informace místní – tedy informace vztahující se pří-
mo k obci Silůvky. Celé je to doplněno obrazovým materiálem z období kolem 
roku 1918. V tomto roce ještě neexistovala obecní kronika proto nemáme žádné 
kusé informace o tom, co se dělo přímo v obci. Musíme proto vycházet z jiných 
písemných dokumentů, které byly v tomto roce napsány a které se dochovaly 
do dnešních dnů.

Informace o škole a dění ve škole jsou vypsány z II. svazku Školní kroniky 
v Silůvkách obsahující zápisy z let 1900–1984, z Třídních katalogů s třídními 
knihami ze školních let 1917–1918 a 1918–1919 a z knihy Škola v Silůvkách, 
dějiny školství v obci od roku 1783 do současnosti vydané tiskem v roce 2015.

Dále pak musíme jít již do materiálů spolkových.
V roce 1897 byl v obci Silůvky založen Sbor dobrovolných hasičů. Infor-

mace zde obsažené a vztahující se k roku 1918 jsem vybral z Knihy protokolní 
Sboru dobrovolných hasičů v Silůvkách 1909–1928 a Památníku dobrovolného 
sboru hasičského z roku 1932 vydaného tiskem v roce 2006.

V roce 1910 byla v obci Silůvky založena Tělocvičná jednota Sokol Si-
lůvky. Informace k roku 1918 jsem vybral z Kroniky Tělocvičné jednoty Sokol 
Silůvky 1909–1965, III. svazku Protokolní knihy Tělocvičné jednoty Sokol Si-
lůvky se zápisy z let 1914–1922 a knihy 100 let Tělocvičné jednoty Sokol Silůvky 
1910–2010 vydané tiskem v roce 2010.

Z těchto materiálů si můžete udělat představu o životě v obci Silůvky před 
100 lety. Jak v té době fungovala škola a jak žily jediné dva spolky v té době v obci 
fungující a sdružující většinu obyvatelstva.

Na poslední straně naleznete informace vztahující se k historii Památníku 
osvobození v naší obci, který byl slavnostně odhalen před 80 roky, tedy ke 20. vý-
ročí vzniku Československa.

Je tomu 100 let, kdy byl po čtyři roky trvající válce prohlášen samostatný 
stát. Šlo o dlouholeté snažení československých diplomatů v čele s filozofem a di-
plomatem Tomášem G. Masarykem.

Již 25 let Československo neexistuje a náš stát je součástí Evropské unie. 
Tedy, přesto, že se naše země jmenuje Česká, nikoli Československá republika, 
mohli bychom se možná zamyslet nad tím, co pro nás toto datum znamená. 
V těchto dnech, 100 let poté, co naši předkové založili vlastní stát, se mi zdá, že se 
uvědomění si státu jako suverénního politického zřízení pomalu vytrácí z myslí 
dorůstajících generací. Národní hrdost se v lidech projeví pouze při sportovních 

zápasech a při oslavě Nového roku. 
Vzdát hold státní vlajce, našim 
státním symbolům, by přitom mělo 
patřit mezi základní společenská 
pravidla, nikoli pouze k příležitos-
tem komerčního využití.

Přeji vám u těchto netradič-
ních novin příjemné čtení a pouče-
ní do dnešních dnů.

Radek Neužil, říjen 2018

Zvláštní vydání
v Silůvkách Na Rybníkách v pátek dne 26. října 2018

Výtisk zdarma
V upomínku na slavnostní setkání občanů při vysazení památné lípy
ke 100. výročí vzniku samostatného Československa – 1918
a 80. výročí slavnostního odhalení Památníku osvobození – 1938

Střední státní znak Rakousko-Uherska (1915–1918)
Střední státní znak tvořily znaky Rakouska a Uherska spolu se zna-

kem vládnoucí Lotrinsko-habsburské dynastie. Znak Rakouska měl žlutý štít, 
na  němž byl černý orel se zlatou zbrojí nesoucí v heraldicky pravém pařátu 
meč a žezlo, v levém pařátu říšské jablko. Orel měl na prsou štít nesoucí znaky 
všech korunních zemí Rakouska-Uherska. Nad znakem byla rakouská císařská 
koruna. Znak Uherska měl dva štíty. Zadní štít byl rozdělen na pět polí, v kaž-
dém z nich byl znak zastupující jednu ze zemí Uherska – Dalmácie, Slavonie, 
Chorvatska, Sedmihradska, Bosny a Rijeky.

Před štítem položeným do středu znaku byl samotný Malý znak Uher-
ska (dnešní znak Maďarska). Nad znakem stála Svatoštěpánská koruna. Mezi 
těmito oběma znaky byl malý znak vládnoucí Lotrinsko-habsburské dynastie 
obtočený (odshora dolů) těmito řády: Řád zlatého rouna, Vojenský řád Ma-
rie Terezie, Královský uherský řád sv. Štěpána a Císařský řád Leopoldův. Nad 
znakem byla arcivévodská koruna. Zpoza hlavních štítů znaku vychází zlatá 
ratolest, kterou ve spodní část obtáčí stuha s heslem INDIVISIBILITER AC INSE-
PARABILITER. Heraldicky pravým štítonošem, držícím znak Rakouska, byl gryf 
a levým, držící znak Uherska, byl uherský anděl v bílém oděvu.

Oficiální popis Velikého znaku podle Zákona č. 252/1920 Sb. ze dne 
30. března 1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti:

Veliký znak republiky Československé skládá se ze štítu předního a zad-
ního.

Na předním jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve 
skoku v pravo hledící, úst rozžavených, s jazykem vyplazitým, drápy a čelen-
kou, vše zlaté barvy. Zadní štít jest rozdělen na sedm polí třemi vodorovnými 
pruhy tak,že vrchní dva jsou rozpůleny, třetí spodní třikráte dělen. V horním 
pravém poli jest znak slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, z nichž na 
prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší. V levém horním poli jest 
znak Podkarpatské Rusi: štít na zdél rozdělený; v pravém, modrém poli tři zlatá 
břevna, v levém, stříbrném poli stojící červený medvěd v pravo hledící. V pra-
vém spodním poli znak moravský: na modrém štítě v pravo hledící orlice s če-
lenkou stříbrně a červeně šachovaná. V levém středním poli znak slezský: na 
zlatém štítě v pravo hledící černá orlice s čelenkou o červené zbroji se stříbrnou 
pružinou na prsou, zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou 
křížkem. V pravém spodním poli znak Těšínska: na modrém štítě zlatá orlice 
v  pravo hledící. Ve spodním středním poli znak Opavska: štít červeně a  bíle 
rozpůlený. V levém spodním poli znak Ratibořska:štít rozpůlený; v  pravém 
modrém poli zlatá orlice s čelenkou v pravo hledící, levé pole bílé a červeně 
rozpůlené. Po pravé i levé straně štítu stojí zlatý lev dvouocasý s čelenkou ja-
kožto strážce štítu. Pod štítem vine se stuha, na níž se čte heslo: „Pravda vítězí.“

Republika měla v roce 1918 celkem 13,6 milionu obyvatel: 6,8 milionu Čechů, 
tj. 51%, 3,1 milionu Němců – 23,4%, 1,9 milionu Slováků – 14,5%, 750 000 
Maďarů, 460 000 Rusínů aj. menšiny. Z inspirace krajanské americké NR 
Rusínů byla k ČSR v únoru 1919 připojena na Východě Podkarpatská Rus, 
předtím maďarská. Byl to krásný, ale silně zaostalý kraj (rozloha 12 700 km2, 
60 % Rusínů) bez průmyslu a s obyvatelstvem z 50 % negramotným. ČSR této 
autonomní oblasti až do Mnichova všestranně pomáhala.

Provolání
národního výboru

Muži 28. října (Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup,
Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár), skupina pěti československých politiků,

kteří se neúčastnili jednání v Ženevě – vydali 28. října 1918
jako reakci na demonstrace v pražských ulicích jménemNárodního 

výboru provolání o vzniku republiky.
Lide československý!
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil 

dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států svě-
ta. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, 
přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou 
správu svého státu.

Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto oka-
mžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobod-
ných národů.

Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné 
dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se 
žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily 
v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na 
Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do 
země zaslíbené. Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní voj-
sko: Československá legie. Bud‘ si stále vědom, že jsi občanem česko-
slovenského státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška 
Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny velké chvíle 
nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni 
ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě 
vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější ve-
liké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo 
vrhnouti stín na čisté jméno národa.

Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato.
Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. 

Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.
V Praze, dne 28. října 1918.
   Za Národní výbor československý:

Dr. Fr. Soukup v. r., Dr. Vavro Šrobár v. r. Antonín Švehla v. r.,
Jiří Stříbrný v. r. JUDr. Al. Rašín v. r.

Společná fotografie mužů ze Silůvek, kteří narukovali 27. června 1916 do 1. světové války
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28. říjen. Po neúspěchu posledních dvou po-
kusů o záchranu rakousko-uherské říše (žá-
dost o svolání mírové konference na základě 
Wilsonových 14 bodů z února 1918, kterou 
Wilson odmítl, a manifest císaře Karla I., jímž 
se 16. října bezúspěšně obrátil k národům mo-
narchie s návrhem federalizace) bylo zřejmé, 
že habsburská říše má na kahánku.

28. října vyslovila rakouská vláda Andrássyho nótou souhlas 
s  Wilsonovými podmínkami míru. Když bylo oznámení o Andrá-
ssyho nótě vyvěšeno na Václavském náměstí, zareagovali Pražané 
jednoznačně: Rakousko-Uhersko kapitulovalo, Češi jsou svobodní. 
Na ulicích zavlály červenobílé prapory a trikolory, občané strhávali 
z čepic vojáků nenáviděné odznaky, štíty s dvouhlavými orly se oci-
taly na dlažbě. Již dopoledne se vydali dva politici Švehla a Soukup 
(spolu s Rašínem, Stříbrným a Šrobárem vstoupí do dějin jako „mu-
žové 28. října“), k převzetí Obilního úřadu, aby zabránili odvozu obilí 
z Prahy na frontu. Když se vraceli, dověděli se o kapitulaci Rakousko-
-Uherska. V poledne proto svolali předsednictvo Národního výboru, 
jež rozhodlo, aby čtyři vyslaní zástupci odešli jednat na místodržitel-
ství. Švehla, Rašín, Soukup a Stříbrný zde narazili na viceprezidenta 
Kosinu, kterého brzy přesvědčili, že Andrássyho nóta znamená konec 
říše. Po odpoledních komplikacích, kdy se chvíli zdálo, že proti ra-
dujícícm se občanům zasáhnou vojáci, se nakonec dali i generálové 
Zanantoni a Kestřanek přesvědčit, že by nebylo rozumné, aby armáda 
podnikla něco proti vůli Národního výboru.

100 let Pošty českých skautů
Praha se 28. října 1918 

probouzí do mlhavého stude-
ného rána, ale čerstvý vánek 
slibuje, že se bude cosi dít. 
A  opravdu, poté, co telegraf 
vyťukal zprávu, že Rakousko-
-Uhersko přijalo podmínky 
prezidenta Wilsona, rakous-
ko-uherský ministr zahraničí 
Andrássy požádal o separární 
mír a uznal práva Čechů na se-
beurčení, byla v Praze vyhlášena samostatnost. Avšak akci je nutné 
koordinovat a předání vlády zabezpečit. Odpolední noviny vydáva-
jí zprávu Junáci! Volám vás vykonati povinnost!, kterou na pomoc 
nové republice vyhlásil vrchní vůdce skautů A. B. Svojsík, následnou 
skautskou službu pro nový stát spolu s ním řídí starosta spolku Junák 
J. Rössler-Ořovský...

Nejslavnější částí skautské pomoci byla kurýrní služba, kterou 
konala asi stovka skautů a několik skautek. Skauti v kroji a  s  legiti-
mací v ruce měli přístup na všechna důležitá místa. Kurýři doručo-
vali okamžitě pěšky, tramvají, na kolech i motocyklech důležité zásil-
ky a vzkazy. Opatřovali je modrými 10 haléřovými nebo červenými 
20  haléřovými známkami, razítky a podpisem kurýra, přičemž tyto 
doručení mají několik primátů. Jednalo 
se o vůbec první československé znám-
ky v poštovním styku, šlo o první znám-
ky, kde se objevuje český lev a zároveň to 
byly první známky na světě se skautskou 
tématikou!

dvojtřídní škola obecná
v silůvkách

školní rok 1917–1918
Školní rok započal vzýváním Ducha sv. ve 

farním chrámu Páně v Tikovicích dne 16. září 
1917.

Počátkem školního roku navštěvovalo 
školu zdejší:
v I. třídě  32 chlapců  + 26 děvčat  = 58 dětí
ve II. třídě  24 chlapců  + 26 děvčat  = 50 dětí
úhrnem   56 chlapců  + 52 děvčat  = 108 dětí

Učitelský sbor sestával počátkem školního roku z nadučitele 
Václava Hládka, z katechety Jindřicha Konečného, administráto-
ra fary v Tikovicích. Působil před tím v Líšni u Brna a jest rodákem 
z Bosonoh u Brna. Třetím členem učitelského sboru jest industriální 
učitelka Josefa Cvečková. Zatímní učitel Alexander Červenka konal 
vojenskou službu na poli válečném.

Vyučování bylo polodenní.
Výnosem c. k. zemské rady školní ze dne 6. října 1917 čís. 25.271 

dodáno všem školám číslo časopisu „Mladé Rakousko“, kterýžto časo-
pis sloužiti má k prohloubení lásky k domovu a vlasteneckému smýš-
lení.

Výnosem předsednictva moravské zemské školní rady ze dne 
13. října 1917 čís. 2554 nařízena ve dnech 16., 17. a 20. října 1917 vše-
obecná sbírka prádla.

C. k. okresní hejtmanství v Brně přípisem ze dne 23. října 1917 
čís. 1092 vyzývá ku sbírkám ve prospěch „Fondu k udržování vá-
lečných hrobů v Rakousku“. – Uspořádána sbírka žactvem o svátku 
Všech svatých před branou hřbitovní. Výsledek této sbírky v obnosu 
9 K 80 h odeslán poštovní pokázkou okresnímu hejtmanství do Brna.

Výnosem c. k. zemské rady školní ze dne 31. října 1917 čís. 25.875 
dovoleno pořádati dne 3. prosince 1917 sedmý Dětský den. Pro různé 
jiné sbírky válečné sbírka o dni tomto konána nebyla.

Předsednictvo zemské školní rady výnosem ze dne 6. listopadu 
1917 čís. 3242 vybízí učitelstvo k součinnosti na VII. válečné půjčce. 
Správce školy vykonal příslušné kroky ve prospěch této půjčky.

Výnosem téhož předsednictva ze dne 19. listopadu 1917 
čís. 3789, aby za příčinou prvého výročí úmrtí císaře Františka Jose-
fa I. bylo žactvu umožněno účastenství na smutečních službách bo-
žích v den úmrtí.

C. k. zemská školní rada výnosem ze dne 29. prosince 1917 
čís. 28.047 o změně formuláře školní matriky.

C. k. zemská školní rada výnosem ze dne 12. února 1918 čís. 4006 
o nouzi o papír a opatření za účelem šetření Využitkování sešitů psa-
cích a kreslicích.

Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 10. února 1918 čís. 935 
o zamezování každé změny učebnic ve školách zavedených.

C. k. zemská školní rada výnosem ze dne 14. května 1918 čís. 
12.136 o zavedení platebních listů pro výplatu učitelských platů.

Výnosem téhož úřadu ze dne 9. května 1918 čís. 12096 o přibrání 
učitelských sil ku zjištění osetých pozemků.

Součinnost učitelstva při osmé válečné půjčce stanovena výno-
sem předsednictva c. k. moravské zemské školní rady ze dne 22. květ-
na 1918 čís. 1457.

C. k. zemská školní rada výnosem ze dne 23. května 1918 čís. 
13.483 o zaopatření otopu školního v letních měsících.

Školní rok zakončen dne 15. července 1918 slavnými službami 
božími ve farním chrámu Páně v Tikovicích.

Koncem školního roku navštěvovalo školu zdejší:
v I. třídě  32 chlapců  + 26 děvčat  = 58 dětí
ve II. třídě 21 chlapců  + 25 děvčat  = 46 dětí
úhrnem   53 chlapců  + 51 děvčat  = 104 dětí

V Silůvkách dne 15. července 1918
Václav Hládek, správce školy

_______________

školní rok 1917–1918 – i. třída
1. oddělení chlapců
Ferdinand Cesar (101), Jiří Červinka (96), Václav Dobrovodský (33), Petr 
Dvořák (43), František Fráňa (80), Jaromír Holík (105), Karel Hron (79), 
Karel Hudaň (92), Jakub Jandek (9), František Nepejchal (8), Ladislav 
Praks (62), Cyrill Sládek (26), Vincenc Štěrba (37), Jan Vyskočil  (45), 
Jaroslav Záděra (29), František Záděra (59)

1. oddělení dívek
Albína Beránková (76), Helena Dobrovodská (25) – †21. 12. 1917, 
Anežka Fráňová (80), Anastázie Hánělová (8), Anastázie 
Hledíková  (91), Růžena Kubíková (90), Gertruda Minaříková  (118), 
Marie Nešpůrková (14), Růžena Nosková (77), Františka Nováková (82), 
Anděla Pipalová (53), Alžběta Severová (100), Vincencie Urbanová

2. oddělení chlapců
Antonín Cesar (101), František Dobrovodský (33), Josef Dvořák (57), 
Ferdinand Hökl (95), František Trenz, Ondřej Kadaňka (64), Václav 
Navrátil (87), František Praks (73), Josef Severa (100), Jan Škorpík (17), 
Arnošt Urban (116), Josef Vačkař (1), František Vašulín (10), František 
Záděra (29), Josef Záděra (18), Josef Zoufalý (27)

2. oddělení dívek
Anna Červinková (96), Anna Dobrovodská (25), Ludmila 
Hládková  (81), Božena Hledíková, Marie Holíková (105), Anastázie 
Hronová (79), Anna Nešpůrková (14), Františka Nosková (77), Marie 
Slavíková (38), Anna Škorpíková (39), Marie Škorpíková (22), Ludmila 
Vačkařová (1), Žofie Vašulínová, Albína Záděrová (21)

Václav Hládek – správce školy, třídní učitel
Josefina Cvečková – učitelka ručních prací

Jindřich Konečný – učitel náboženství

Začátky
československé republiky byly tvrdé

Nový stát čekala řada dramat. Musel se o samostatnost doslova 
poprat. Němečtí poslanci z Čech vyhlásili 29. října zřízení samostat-
né provincie Deutschböhmen (od Orlických hor až po Cheb, Liberec 
hlavním městem), vzápětí zastupitelé moravských a slezských Něm-
ců přišli s provincií Sudetenland (centrum Opava), na jižní Moravě 
vznikla Deutshsüdmähren (Znojmo) a šumavští Němci ustavili pro-
vincii Böhmerwaldgau (od Českého Krumlova k Prachaticím). Od-
tržení těchto území by z čs. státu učinilo zmrzačenou trosku. Pokus 
provincie vyhladovět nestačil. Bylo nutno je vojensky obsadit. Akce 
začala koncem listopadu obsazením Mostu, během prosince násle-
dovaly Liberec, Znojmo, Opava. Do konce roku 1918 byla německá 
iredenta zlikvidována. Byly desítky obětí, nejvíce v Kadani.

Vznikl také ostrý územní spor s Polskem o průmyslové Těšín-
sko a strategickou železnici Bohumín-Košice. Šlo o pásmo 9 soudních 
okresů s více než 400 000 obyvateli několika etnik. V tzv. sedmidenní 
válce v lednu 1919 bylo území obsazeno čs. jednotkami (na české stra-
ně 37 obětí), ale rozhraničení se událo až pod kontrolou velmocí (ČSR 
připadl mj. ostravský, frýdecký a bohumínský soudní okres).

Nejdramatičtější zápas byl sveden o Slovensko. Když V. Šrobár, 
pověřený správou země, v únoru 1919 vstoupil do Bratislavy, vypuklo 
proti nové vládě povstání. Maďaři, kteří ve válce přišli o více než po-
lovinu území, se s takovou ztrátou nemohli smířit. Co hůře, do věcí 
se vložila bolševická armáda Maďarské republiky a obsadila v květnu 
přes polovinu východního Slovenska. Boje si vyžádaly mnoho obětí. 
Konflikt v létě 1919 zastavilo až ultimátum mocností Dohody.

Pak už mohl v šest hodin večer vydat Národní výbor první zá-
kon, jenž dostal jméno Zákon ze dne 28. října o zřízení samostatného 
státu československého. Stálo v něm: „Samostatný stát československý 
vstoupil v život... Národní výbor jménem československého národa 
jako výkonný státní svrchovaný orgán nařizuje:
Čl. I. Státní formu československého státu určí Národní shromáždění 
ve srozumění s Československou národní radou v Paříži jako orgáno-
vé jednomyslnné vůle národa...
Čl. II. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají 
prozatím v platnosti.
Čl. III. Všechny úřady samosprávné, státní, župní, ústavy státní, zem-
ské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru...“

Národní výbor tedy převzal funkci jakési prozatímní vlády; vlá-
dl pomocí dekretů, jež měly platnost zákonů. Když se 29. října vrátil 
z Vídně místodržitel hrabě Coudenhove, byl zadržen hned na nádraží 
sokolskou hlídkou a odveden do budovy místodržitelství. Odpoledne 
se spojil s Vídní, a když nedostal slib žádané vojenské podpory, podal 
demisi a odešel na dovolenou.

Zbývalo ještě vyřešit další konflikt s generálem Kestřankem, kte-
rý chtěl v Praze vyhlásit stanné právo; když však nenašel mezi vojáky 
nikoho, kdo by byl ochoten pro upadající monarchii ještě nasadit ži-
vot, rezignoval i on. 30. října česká věc definitivně zvítězila. Rakousko 
se vzdalo zbytků naděje, že by ještě mohlo udržet Čechy ve svazku 
habsburské říše.

31. října to potvrdil císař Karel, když zrušil rakouskou vojenskou 
moc svolením, aby se vojska dala k dispozici Národním radám.

vZnikla československá rePublika
Žáci Obecné školy v Silůvkách s literní učitelkou Antonií Čechovou před vraty hasičské zbrojnice, 1920

Silůvky v období vzniku republiky2



školní rok 1918–1919
Počátek školního roku

Školní rok započal vzýváním Ducha 
sv. ve farním chrámu Páně v Tikovicích 
dne 16. září 1918.
Počet žáků

Počátkem školního roku navštěvovalo školu zdejší:
v I. třídě  30 chlapců  + 28 děvčat  = 58 dětí
ve II. třídě  23 chlapců  + 27 děvčat  = 50 dětí
úhrnem   53 chlapců  + 55 děvčat  = 108 dětí
Učitelský sbor

Učitelský sbor sestával počátkem školního roku z nadučitele 
Václava Hládka, z katechety Jindřicha Konečného, administrátora 
fary v Tikovicích. Třetím členem učitelského sboru jest industriální 
učitelka Josefa Cvečková. Zatímní učitel Alexander Červenka konal 
službu vojenskou na poli válečném.

Vyučování bylo polodenní.
Drahotní přídavek na rok 1918

Přípisem c. k. zemské školní rady oznámeno, že zemským výbo-
rem povolen drahotní přídavek pro učitele škol obecných a měšťan-
ských na rok 1918.

Pro nadučitele Václava Hládka vyměřen přídavek tento dle 
IV. třídy na 3528 K, pro zatímního učitele Alexandra Červenku na 
972 K.
Sbírka na válečné hroby

Výbor pro péči o válečné hroby v Rakousku žádá pořádání sbírek 
pro udržování válečných hrobů. Žactvo zdejší školy uspořádalo sbírku 
takovou 1. listopadu 1918 při průvodu obyvatelstva zdejšího na místní 
hřbitov a výsledek její v obnosu 52 K 38 h odeslán poštou okresnímu 
hejtmanství do Brna.
Prohlášení republiky Československé

Významný akt pro náš stát přinesl den 28. října 1918. Prohlá-
šena republika Československá. K této náležejí země: Čechy, Mora-
va, Slezsko a Slovensko. Veliké a hlučné oslavy uspořádány na počest 
této významné události. Presidentem této republiky prohlášen Tomáš 
Masaryk. Tento jest rodákem moravským z Hodonína, kde narodil 
se roku 1850 z rodičů chudobných.
Účast žáků při náboženských úkonech

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 25. listo-
padu 1918 čís. 214 oznamuje se, že účast žáků při náboženských cvi-
čeních (úkonech) jest dobrovolná a vystříhati jest se všelikého nátlaku 
na dítky v této příčině.
Zavedení „Seznamů platebních“

Výnosem zemské školní rady ze dne 11. prosince 1918 čís. 30.908 
zavedeny místo dosavadních kvitancí na výplaty učitelských platů 
„Seznamy platební.“
Příjezd presidenta Masaryka do vlasti

V sobotu 21. prosince 1918 uspořádána po celé naší republi-
ce oslava příjezdu presidenta Masaryka do vlasti. Na všech školách 
bylo téhož dne prázdno. Na zdejší škole shromáždilo se žactvo obou 
tříd v budově školní, kde mu správce školy před ověnčeným obrazem 
presidentovým slavnostním způsobem vysvětlil význam příjezdu Ma-
sarykova do vlasti. Budova školní byla toho dne i zevně přiměřeně 
ozdobena.

Dovolená učiteli Červenkovi
Okresní rada školní výnosem ze dne 11. ledna 1919 čís. 841/31 

udělila zat. učiteli Alexandru Červenkovi dovolenou z příčin zdravot-
ních do konce ledna 1919.
Drahotní přídavek na rok 1919

Zákonem ze dne 29. ledna 1919 vydán zákon o drahotním pří-
davku učitelstvu na rok 1919. – Nadučitel obdrží dle zákona toho 
5100 K, zatímní učitel Červenka 1212 K.
Počátek celodenního vyučování

Počátkem února 1919 vrátil se zatímní učitel Červenka z dovole-
né a začalo celodenní vyučování v obou třídách.
Hmotné učitelstvu za války

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 21. úno-
ra 1919 čís. 521 vyzvány správy škol, aby zjištěny byly všechny hmotné 
škody, jež učitelstvu vládou rakousko-uherskou za války jakýmkoliv 
způsobem byly učiněny a oznámilo je podrobně vypočteny úřadům 
školním.

Ze školy zdejší podáno oznámení utrpených škod učiteli Alexan-
dru Červenkovi – obnosu 538 K.
Vydání kovových korun do oběhu

Presidium ministerstva školství a národní osvěty výnosem 
ze dne 11. března 1919 čís. 840 vyzývá správy škol a učitelstvo, aby 
působilo, by kovové koruny, které obyvatelstvo snad uschovány má, 
vydalo ven do boje za hospodářské osamostatnění naší vlasti. – Uspo-
řádána zde přednáška pro lid v té příčině.
Den stromový – „Lípa svobody“

Výnosem zemské školní rady ze dne 5. dubna 1919 čís. 8916 vy-
zývá se učitelstvo ku pořádání „Dne stromového.“

Slavnost tato konána na zdejší škole v neděli odpoledne, přičemž 
jednota Sokol vsadila „Lípu svobody“ poblíž budovy školní. Případný 
proslov přednesl při též příležitosti profesor Žižka z vyšší průmyslové 
školy v Brně.
Soupis knihoven

Výnosem téhož úřadu školního ze dne 4. dubna 1919 čís. 8778 
vyzvány sbory učitelské, aby proveden byl soupis veřejných a spolko-
vých knihoven.
Prázdniny ve školním roce

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 12. břez-
na 1919 čís. 6861 stanoveny prázdniny na školách ve školním roce. 
Ruší se prázdniny dne 4. listopadu, 27. dubna a 9. května. Naproti 
tomu stanoví se za prázdné dny: 28. říjen a 1. květen. – V den Ko-
menského 28. března a v den Husův 6. července věnovány budou prv-
ní dvě vyučovací hodiny vhodné školní slavnosti. Ostatní prázdniny 
ve školním roce (vánoční, velikonoční, svatodušní, pololetní atd.) zů-
stávají v platnosti podle dosavadních předpisů.
Pěstování slovenštiny

Výnosem téhož úřadu ze dne 30. dubna 1919 čís. 4872 vybízí 
se učitelstvo ku pěstování slovenštiny a slovenské vlastivědy.
Sbírky na České srdce

Výnosem zemské školní rady ze dne 12. června 1919 čís. 13.739 
o sbírkách ve školách ve prospěch Českého srdce uspořádána na zdejší 
škole sbírka.
Volba obecního výboru

V neděli 13. července 1919 vykonány ve všech obcích volby 
do obecních zastupitelstev. V obci zdejší voleno 15 členů. Zvoleni:
  1. Ferdinand Dobrovodský, dělník na dráze, strana nár. socialistů
  2. Matěj Fráňa, dělník na dráze, strana národních socialistů
  3. Jan Hledík, dělník na dráze, strana národních socialistů
  4. Matěj Hodovský, rolník, strana lidová
  5. Ondřej Hron, dělník na dráze, strana národních socialistů
  6. František Jakš, rolník, strana agrární
  7. Jan Kubík, dělník na dráze, strana národních socialistů
  8. Antonín Praks, domkař, strana národních socialistů
  9. Tomáš Ptáček, rolník, strana agrární
10. František Pipal, rolník,  strana lidová
11. František Rapouch, dělník na dráze, strana národních socialistů
12. Albín Slavík, rolník, strana lidová
13. Josef Škorpík, obchodník, strana lidová
14. Vincenc Urban, dělník na dráze, strana národních socialistů
15. Ignác Zoufalý, rolník, strana lidová
Volba obecního představenstva

V sobotu dne 9. srpna 1919 vykonána za přítomnosti úředníka 
okresního hejtmanství v Brně volba obecního představenstva. Zvolen 
starostou František Rapouch, jeho náměstkem Josef Škorpík, radními 
Jan Kubík a Albín Slavík.
Volba místní školní rady

Dne 16. srpna 1919 vykonána obecním výborem volba místní 
školní rady. Zvoleni za členy: František Fráňa – rolník, Albín Slavík – 
rolník. Za náhradníky Josef Škorpík – rolník a Václav Vačkař – dom-
kař. Ve schůzi místní školní rady zvolen František Fráňa předsedou 
a Albín Slavík místopředsedou. Složena jest nyní místní školní rada 
v Silůvkách následovně: František Fráňa – předseda, Albín Slavík – 
místopředseda, Václav Hládek – nadučitel, P. František Beránek – fa-
rář v Tikovicích. Náhradníci Josef Škorpík a Václav Vačkař.
Ukončení školního roku

Školní rok ukončen dne 28. června 1919 rozdáním Školních 
zpráv a napomenutím, jak by se žactvo o prázdninách chovati mělo. 
Závěrečných bohoslužeb nebylo.
Počet žactva koncem školního roku

Koncem školního roku 1918–1919 navštěvovalo školu zdejší:
v I. třídě  29 chlapců  + 28 děvčat  = 57 dětí
ve II. třídě  20 chlapců  + 27 děvčat  = 47 dětí
úhrnem   49 chlapců  + 55 děvčat  = 104 dětí

V Silůvkách dne 31. srpna 1919 Václav Hládek, správce školy

školní rok 1917–1918 – ii. třída

1. oddělení chlapců
Matěj Dvořák (43), František Fráňa (54), František Háněl (8), Karel 
Hökl (95), František Holík (105), Antonín Praks (73), Jan Praks (62), 
Jan Slavík (38), Václav Vačkař (1), Matěj Vašulín (10), Jan Záděra (21), 
Jaromír Záděra (59)

1. oddělení dívek
Františka Hronová (79), Marie Jakšová (51), Štěpánka Kubíková (90), 
Anna Navrátilová (87), Eleonora Navrátilová (87), Anna 
Nováková  (82), Božena Pipalová (53), Antonie Sládková (26), Marie 
Škorpíková (17), Marie Škorpíková (28), Ludmila Škorpíková (22), 
Terezie Vašulínová (15), Helena Záděrová (18), Marie Zoufalá (27)

2. oddělení chlapců
Josef Beránek (57), František Dobrovodský (25), František Dvořák (43), 
Václav Dvořák (43), Matěj Hökl (95), František Kadaňka (64), Jan 
Praks (73), Jaromír Praks (62), Václav Sládek (26), Vincenc Urban (41), 
Jan Vašulín (10), Jan Záděra (59)

2. oddělení dívek
Helena Beránková (76), Terezie Čapková (4), Marie Dobrovodská (25), 
Anna Fráňová (54), Marie Ivenzová (117), Anna Jandeková (9), Marie 
Kozlová (78), Růžena Navrátilová (87), Johana Rapouchová (99), 
Františka Stoklásková (61), Anna Vašulínová (15) 

Václav Hládek – správce školy, třídní učitel
Josefina Cvečková – učitelka ručních prací

Jindřich Konečný – učitel náboženství

školní rok 1918–1919 – i. třída
1. oddělení chlapců
Julius Cesar (101), Václav Dobrovodský (33), Josef Dvořák (43), Josef 
Háněl (8), Jaromír Holík (105), František Hudaň (92), Jan Novák (82), 
Cyrill Sládek (26), Ludvík Štěrba (37), Bohumil Urban (115), Josef 
Záděra (21)

1. oddělení dívek
Karolína Cesarová (101), Františka Hledíková (91), Alžběta 
Jakšová (51), Růžena Kubíková (90), Marie Nešpůrková (14), Anděla 
Pipalová (53), Božena Praksová (73), Marie Růžičková (12), Alžběta 
Severová (100), Ludmila Slavíková (38), Růžena Stoklásková (61), 
Anděla Škorpíková (22), Emilie Štefanová (74), Marie Vašulínová (10)

2. oddělení chlapců
Ferdinand Cesar (101), Jiří Červinka (96), František Dobrovodský (33), 
Petr Dvořák (43), František Fráňa (80), Karel Hron (79), Karel Hudaň (92), 
František Ivenz (117), Jakub Jandek (9), Václav Navrátil (87), František 
Nepejchal (64), Ladislav Praks (62), Vincenc Štěrba (37), Arnošt 
Urban  (116), František Vašulín (10), Jan Vyskočil  (45), František 
Záděra  (29), František Záděra (59), Jaroslav Záděra (29), Josef 
Zoufalý (27)

2. oddělení dívek
Albína Beránková (76), Anna Dobrovodská (25), Anežka Fráňová (80), 
Anastázie Hánělová (8), Anastázie Hledíková  (91), Marie 
Holíková (105), Anastázie Hronová (79), Gertruda Minaříková  (118), 
Anna Nešpůrková (14), Růžena Nosková (77), Františka 
Nováková  (82), Marie Škorpíková (22), Vincencie Urbanová  (41), 
Ludmila Vačkařová (1), 

Václav Hládek – správce školy, třídní učitel
Alexander Červenka, učitel

Josefina Cvečková – učitelka ručních prací
Jindřich Konečný – učitel náboženství

_______________

školní rok 1918–1919 – ii. třída
1. oddělení chlapců
Antonín Cesar (101), Josef Dvořák (57), Ferdinand Hökl (95), 
Karel Hökl  (95), Ondřej Kadaňka (64), František Praks (73), Josef 
Severa (100), Jan Slavík (38), Jan Škorpík (17), Josef Vačkař (1), Matěj 
Vašulín (10), Jaromír Záděra (59)

1. oddělení dívek
Anna Červinková (96), Ludmila Hládková (81), Božena Hledíková (91), 
Marie Jakšová (51), Eleonora Navrátilová (87), Františka Nosková (77), 
Amálie Pertličková, Božena Pipalová (53), Antonie Sládková (26), 
Marie Slavíková (38), Žofie Vašulínová (15), Albína Záděrová (21), 
Helena Záděrová (18), Marie Zoufalá (27)

2. oddělení chlapců
Josef Beránek (57), František Dvořák (43), Matěj Dvořák (43), 
František Háněl (8), František Holík (105), Matěj Hökl (95), František 
Kadaňka (64), Antonín Praks (73), Jan Praks (73), Václav Sládek (26), 
Vincenc Urban (41)

2. oddělení dívek
Helena Beránková (76), Terezie Čapková (4), Marie Dobrovodská (25), 
Františka Hronová (79), Štěpánka Kubíková (90), Anna 
Navrátilová (87), Růžena Navrátilová (87), Anna Nováková (82), Aloisie 
Petrličková, Johana Rapouchová (99), Ludmila Škorpíková  (22), 
Marie Škorpíková (28), Anna Vašulínová (15), Terezie Vašulínová (15), 
Františka Zoufalá (27)

Václav Hládek – správce školy, třídní učitel
Josefina Cvečková – učitelka ručních prací

Jindřich Konečný – učitel náboženství

dvojtřídní škola obecná v silůvkách založeno 1783

Správce školy Václav Hládek na rodinné fotografii s manželkou a dětmi
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Společné foto sboru dobrovolných hasičů v Silůvkách 1906
Tato fotografie byla pořízena za stodolou domu čp. 18 na Trávníkach. Hasičské skladiště bylo v této době v obecní kůlně za mlatem obuvníka Jakuba Sládka, 
Sokolská čp. 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, ?, 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

Světová válka
V letech 1914–1918 řádila 

světová válka a tím trpěl náš sbor, 
neboť každým rokem odešlo více 
bratrů za novým povoláním. Od-
chodem bratří byl sbor tak seslaben, 
že nemohl ničeho pořádati, neboť 
musel každý rok několikráte dopl-
ňovati 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 násle-
dující bratři:

   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.

sbor dobrovolných hasičů v silůvkách založeno 1897

_______________

Protokol sepsaný o schůzi výboru
sboru dobrovolných hasičů v Silůvkách dne 5. ledna 1918
1. Ohlášení divadelní hry okrsku Sokola - hra „Otec“.
2. Ujednání valné hromady na den 20. ledna 1918, oznámení členům 

oběžníkem.
3. Promluveno o zaplacení pojištění a zbytek peněz uložen do záložny.
4. Promluveno o nájmu pozemku za skladištěm, oznámeno p. Františ-

ku Škorpíkovi, by se dostavil do valné hromady na utovnání věci té.
Promluveno o tisknutí legitimačních lístků a knihy členů, umlu-

veno 100 kusů lístků a novou knihu členů.
Tím skončeno a protokol podepsán.
        

Tomáš Rýpal, náčelník
     František Jakš, předseda

_______________

Protokol sepsaný o valné hromadě
sboru dobrovolných hasičů v Silůvkách dne 20. ledna 1918
1. Zahájení valné hromady br. předsedou Františkem Jakšem za účasti 

27 členů.
2. Přečtení protokolu od poslední valné hromady. žádných vysvětlení 

nebylo žádáno, přikročeno k dalšímu.
3. Pokladníkem přečtena zpráva za roky 1916–1917. Usneseno všemi 

členy, by revizoři Ondřej Hron a Václav Záděra prozkoumali účty 
a podali vysvětlení do výborové schůze, kterou můžou sami svolati. 

Prozkoumání účtů dodají na vyzvání písemně.
4. Rozdělení členských legitimací a žádáno br. Fráňou, by členové 

za lístek zaplatili poplatek 20 haléřů. Přítomnými členy schváleno.
5. Volné návrhy, předneseno br. předsedou Františkem Jakšem o po-

zemku za skladištěm. Ujednáno přítomnými členy, by se pozemek 
pronajal na dobu neurčitou, pakli sbor místo pro svou potřebu 
bude potřebovati, musí ohlásiti nájemci předem. Ale pouze tehdy, 
pokud nevzejde následkem výpovědi nájemci škoda. Cena nájem-
ného za  rok 1917 byla zaplacena Františkem Škorpíkem ve výši 
10 K.

Další ujednání nebylo domluveno pod tou záminkou, že byla na-
vržena velká cena a tak si sbor pozemek ponechá.

6. Podána žádost k obecnímu výboru. O podporu zasláno písemně.
7. Tím skončeno a protokol podepsán.
8. Dodatek:

Br. Josef Škorpík, obchodník, podává návrh, aby mu byl prona-
jat pozemek místo Františka Škorpíka. Nabízí nájemné 8 K, což mu 
valná hromada schvaluje za stejných podmínek, jako bylo umluveno 
v bodě 5.

František Jakš, předseda
Matěj Fráňa, t. č. jednatel

Tomáš Rýpal, Karel Vašulín, Matěj Mikolášek, Antonín Pipal
_______________

Protokol sepsaný o schůzi výboru
sboru dobrovolných hasičů v Silůvkách
a Tělocvičné jednoty Sokola v Silůvkách dne 20. května 1918

Zpráva z dětského divadla „Honza v zakletém zámku“
Příjem    Vydání        37,80
odpolední   94,70  TJ Sokol        90
večerní  223  Sbor dobrov. hasičů   90
dary    11  Českému srdci        90
Příjem  328 K 70 h Matici         10
    Rezervní fond       10,90
    Vydání      328 K 70 h

Protokol skončen a podepsán přítomnými
František Jakš, předseda

Matěj Fráňa, t. č. jednatel
Tomáš Rýpal, Matěj Mikolášek, Antonín Pipal, Karel Vašulín

_______________

Převrat
28. října 1918 byla skončena světová válka a tím byl českosloven-

ský národ osvobozen, neb byla prohlášena Československá republi-
ka. 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 ob-
čanstvo a hasičský sbor. V uspořádaném průvodě byla provolávána 
sláva republice a panu presidentu T. G. Masarykovi, který má největší 
zásluhu o osvobození českého národa.

_______________

Protokol sepsaný o schůzi výboru
sboru dobrovolných hasičů v Silůvkách
a Tělocvičné jednoty Sokola v Silůvkách dne 5. listopadu 1918

Zpráva z divadla pořádaného dne 27. října 1918 „Květy v bouři“
Příjem 271 K 54 h  Vydání       72,66
    Rezervní fond            8,88
    Sbor dobrov. hasičů  90
    TJ Sokol     100
    Vydání     271 K 54 h

Tělocvičná jednota Sokol oznámila o pořádání slavnostního 
průvodu 7. listopadu 1918 v 19.00 hodin. Domluveno výborem sboru 
dobrovolných hasičů, že se členové sboru zúčastní ve stejnokrojích.

Br. Matěj Fráňa oznamuje výboru, že František Urban ze Silůvek 
přistupuje za přispívajícího člena.

František Jakš, předseda
Tomáš Pipal, Matěj Mikolášek, Antonín Pipal, Karel Vašulín

_______________

Protokol sepsaný o schůzi výboru
sboru dobrovolných hasičů v Silůvkách
a Tělocvičné jednoty Sokola v Silůvkách dne 20. listopadu 1918
1. Zpráva z divadla pořádaného dne 10. listopadu 1918 – opakována 

hra „Květy v bouři“
Příjem  204 K 40 h  Vydání      27,70
    Rezervní fond       8,70
    Sbor dobrov. hasičů  68
    TJ Sokol     100
    Vydání     204 K 40 h
2. Promluveno o uložení prášku ve skladišti od zdejší záložny a ujed-

náno, by byl žádán obnos 50 K za nájem z místa.
3. Pojednáno o valné hromadě a usnesena na den 19. ledna 1919 s ná-

sledujícím programem: 1. Zahájení valné hromady, 2. Čtení pro-
tokolu, 3. Zpráva jednatele a pokladníka, 4. Rozdělení legitimací, 
5. Volba hodnostářů, 6. Volné návrhy.

Oznámení valné hromady členům, obecním sluhou vybubnováním.
4. Ohlášeno výboru o zaplacení dluhu na hasičské skladiště, který za-

platila obec dne 12. ledna 1919. Obnos 1330 K jako dluh a úrok 
za rok 1918–1919. Dlužní úpisy má obec sama v uschování.

Br. Tomáš Ptáček oznamuje výboru, že zaplatí obnos 100 K pro sbor 
za společnou zeď hasičského skladiště, výbor ponechává rozhodnu-
tí do valné hromady.

5. Přečteno nařízení župy č. 16 z roku 1918 o vyhlášce, ve které župa 
zakazuje nošení jakýchkoliv medailí. Župa dále vyzývá všechny 
jednoty, aby konaly valnou hromadu v lednu 1919 a aby byli ve val-
né hromadě zvoleni 3 župní delegáti do valné hromady župní, která 
se bude konat 9. února 1919. Vyzývá též všechny jednoty, aby se 
chopily práce. Zimní školy, cvičení signálu, prohlídky skladišť, ná-
řadí, opravy a požární prohlídky domů.

Tomáš Pipal, náčelník   František Jakš, předseda
Antonín Praks    Matěj Fráňa, zapisovate

Válečná přikázání pro školní dítky, vydaná c. k. moravskou zemskou
školní radou, 1917
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Slavnostní svěcení nového hasičského skladiště 9. června 1912 velebným panem Josefem Hodovským.

Protokol sepsaný o valné hromadě
sboru dobrovolných hasičů v Silůvkách dne 19. ledna 1919
1. Zahájení valné hromady br. předsedou Františkem Jakšem.
2. Čtení protokolu od poslední valné hromady. Jelikož nebylo žádných 

nabídek na podrobné vysvětlení, přikročeno k dalšímu jednání.
3. Čtení zprávy pokladníka. Další vysvětlení o účtu jednoty za období 

let 1910–1917 podal br. Ondřej Hron. Od každého roku přečten 
příjem a vydání a hotovost koncem roku. Další vysvětlení podají 
prohližitelé účtu do členské schůze.

4. Br. Matějem Fráňou přečteny stanovy sboru a vysvětlen obsah sta-
nov.

5. Přikročeno k volbám. Přítomnými 47 členy bylo domluveno, že vol-
by proběhly ústně a zvoleni byli:

František Jakš starosta
František Pipal náčelník
Vincenc Štěrba I. podnáčelník
Matěj Fráňa  II. podnáčelník
Eduard Záděra výbor
Matěj Hodovský výbor
Ignác Zoufalý výbor
Antonín Praks náhradník do výboru
Jan Hledík  náhradník do výboru
Jan Mikolášek prohližitel účtu
Tomáš Škorpík prohližitel účtu
František Jakš delegát do župní valné hromady
František Pipal delegát do župní valné hromady
Antonín Pipal delegát do župní valné hromady

6. Volné návrhy:
I. Předneseno z dřívějšího protokolu č. 4 odstavec o společné zdi 

jako náhradu sboru 100 K od Tomáše Ptáčka. Většina přítomných 
s tímto souhlasila.

II. Návrh ohledně hasičského skladiště, by zůstalo ve správě sboru 
až do příští valné hromady na rok 1920. Jak se změní poměry, ze 
kterých má část členů obavy, aby z toho nevzešly pro sbor nějaké 
následky.

III. Promluveno s br. Janem Hledíkem o příspěvcích a podotknuto, 
že na příspěvcích jest dosti velká suma nedoplatku. Br. Ondřej 
Hron podotkl, že nedoplatek činí 153 K. Br. Matěj Fráňa navrhl, 
aby byly tyto příspěvky vymoženy do 14 dnů a dlužící členové 

tělocvičná jednota sokol silůvky založeno 1910
Světová válka otřásla každým čes-

kým člověkem svou hrůzou a zarazila 
mnohé hospodářské podniky a spolko-
vý život. Sokolské jednoty při pronásle-
dování českých předáků jakoby rázem 
zmizely ze světa; liknaví členové se ne-
chtěli najednou ani hlásit, že jsou členy 
Sokola, aby nebyli úřady stíháni třeba 
jen pro českou spravedlivou věc.

Tak to také vypadalo v naší jednotě. Pro nečinnost v tak kritické 
době nescházelo mnoho, aby nás úřady nerozpustily. Velkou záslu-
hu v tomto kritickém období zasluhuje především výbor, který udr-
žoval alespoň své pravidelné spolkové schůze. V průběhu roku 1917 
uspořádala Tělocvičná jednota Sokol 10 výborových schůzí, 4 členské 
a 4 schůze společné se Sborem dobrovolných hasičů.

Tak se táhl strach až do 31. května, do provolání českých spiso-
vatelů. Od tohoto provolání liknaví bratři teprve chápali, co je to lid 
český a jak je silný, když chce něčeho docílit. Bratři začínají pravidelně 
cvičit a ode dne ke dni nálada v jednotě roste. Za nepřítomnosti br. ná-
čelníka vedl cvičení teprve z dorostu a dosud pro členstvo nedospělý 
br. Jan Cesar. Kdo se podíval před 31. květnem do naší jednoty, nikdy 
by neřekl, že jednota může pořádati za nějaký rok veřejné vystoupení. 
A přece ještě ten samý rok dne 26. srpna 1917 usnesla se jednota uspo-
řádati veřejné cvičení. I když nebyl tento podnik propracován, jak by 
měl býti, ale byl proto pořádán, aby se všichni česky smýšlející z celého 
okolí sešli a po tříletém mlčení pookřáli.

Valná hromada odbývala se 6. ledna 1918 v hostinci u Škorpíků 
za účasti 24 bratří.

Župní delegát byl bratr Vaníček. Při této poslední válečné valné 
schůzi dovolil si jistý silůvský občan vyhrožovati bratru starostovi po-
sláním na frontu. Bratr starosta ze schůze odešel, pověřiv jejím říze-
ním župního delegáta.

Starostou zvolen byl bratr Jan Hledík, místostarostou Jan Kubík, 
jednatelem bratr František Stehlík, náčelníkem bratr František Cesar, 
vzdělavatelem Alois Kupka, pokladníkem Tomáš Sládek, Václav Pipal 
novinářem, František Rapouch archivářem, Antonín Stehlík knihov-
níkem, František Urban hospodářem, Václav Vačkař, Tomáš Beránek, 
Metoděj Štefan a Jaroslav Fiala.

Za člena jednoty se přihlašuje bratr Matěj Fráňa. Činnost jedno-
ty se probouzí, bratři začínají cvičit. Sehrálo se opět jedno divadlo pro 
České srdce a výtěžek z téhož i se sbírkou potravin odeslán ústředí. 
Probouzejí se již i ženské složky. Sestra Julie Záděrová začíná cvičit 
žákyně. Posléze cvičí i dorost. Knihovna dána do pořádku. V jedné 
schůzi podán návrh na založení fondu pro postavení tělocvičny a pro-
vedení sbírky. 

Na župní besedě v Brně cvičí 3 naše sestry.
Pro stálé nesváry s p. hostinským rozchází se Sokol s obecním 

hostincem a stěhuje se po druhé do lisovny bratra Františka Fráni.
V těchto válečných dobách bujely v obci a dokonce i mezi bra-

trstvem různé nešvary. V jedné schůzi kárají se členové, kteří chodí 
sousedům na uzené a slepice. Také jedno „znamení doby“.

V této hmotné i mravní bídě posiluje nás jediná myšlenka, že blí-
ží se doba, kdy svrženy budou staleté okovy a my budeme moci volně 
vydechnouti, že naplní se prorocká slova velikého učitele Jana Amose 
Komenského: „Vláda věcí tvých se zas do rukou tvých navrátí ó lide 
český.“

V neděli 27. ledna 1918 svolal br. Kupka veškerý dorost a uspo-
řádal přednášku na téma „Co jest Sokolstvo.

Plakát zvoucí na „Sokolskou besedu“ pořádanou Tělocvičnou jednotou
Sokol Silůvky 22. září 1918 na hřišti Pod lipami

dostanou písemně upomínku i se sumou svého dluhu. Dále Matěj 
Fráňa žádá zvolené bratry, aby se chopili práce jak hodnostáři, tak 
i činovníci. Br. František Praks připomenul, že jenom přičiněním 
všech sil je možno docílit úspěchu.

Tím skončeno a protokol podepsán
Matěj Fráňa, jednatel

Lidové noviny, ročník XXII, číslo 251, 11. září 1914

30. ledna 1918 byla uspořádána přednáška pro členstvo na téma 
„Jaký má být Sokol“.

Řešil se problém, že když je cvičení, tak členstvo navštěvuje více 
hostinec a hraní karet a cvičení se zanedbává. Oproti tomu cvičení žen 
navštěvuje pravidelně 10–11 cvičenek v každé cvičební hodině.

Výbor jednoty objednal 10 kusů umělecky provedených obrazů 
„Amnestovaní čeští poslanci v roku 1917“. Mezi členstvem byl o od-
kup těchto obrazů takový zájem, že se jich objednalo ještě dalších 
10 kusů.

František Urban daroval jednotě 10 K z veselky.
24. února 1918 byla uspořádána pro děti odpolední Pohádková 

besídka a na večer divadelní představení. Nacvičení divadla si vzal na 
starost br. Hegler.

Julie Záděrová dostala na starost zřízení ženského dorostu a žac-
tva. Ženský odbor pilně cvičil, pravidelně navštěvovalo každou cvi-
čební hodinu 10–11 sester. Proto 1. března 1918 napomenul br. vzdě-
lavatel bratry následujícími slovy. Když pohlédneme od nového roku, 
kolik jsme udělali za 2 měsíce práce, řeknu předem, že nejsem spo-
kojen s naší činností. Zpočátku byla návštěva cvičebních hodin dosti 
slušná, pak klesala a dnes jsme na tom snad ještě hůře než loni. Bratři, 
kteří by mohli navštěvovat cvičení mají dost volného času a přece do 
cvičení nejdou. Proč? Schází jim dobrá vůle, schází jim to, co činí So-
kola teprve Sokolem – pocit k povinnosti Jednotě. Bratři, kolikráte 

jsem k vám mluvil, kolikráte jsem kladl důraz na to, že nutno jest vští-
piti se dobře v paměť, že Sokol není spolkem jako jiné spolky, že Sokol 
jest něco vyššího posvěceného láskou k vlasti a národu zasvěceného 
k práci, pro naši vlast a pro náš národ. Kdo chce být dobrým Sokolem, 
ten musí milovat svou Jednotu a s láskou pro ni pracovat. Bratři slibo-
vali jste, že budete chodit do cvičení, až se vám opraví nářadí, nářadí 
bylo opraveno a vše nadarmo. Bratři, kdy ozve se ve vás konečně ten 
pocit povinnosti, který jest ozdobou každého dobrého Sokola?

Tělocvičná jednota Sokol v Radosticích si objednala kokosovou 
žíněnku z Prahy a bude jim zaslána do Silůvek na nádraží. Zde si ji 
přijdeme prohlédnout co jest to za zboží a pak přikročíme k naší ob-
jednávce, protože žíněnku nutně potřebujeme.

Do naší jednoty se přihlásila jako činná členka Štěpánka Jakšová. 
Výborem je přijata s tou podmínkou, že musí během 6 měsíců projít 
zkouškou v naší jednotě a potom teprve jí bude 1. srpna 1918 vydána 
legitimace.

Br. Stoklásek navrhl, aby do cvičení dorostu pravidelně dochá-
zel vždy jeden přispívající člen, který by pokaždé dorost napomenul, 
jak se má chovat. Dobrovolně se přihlásili tito bratři: Franěk, Antonín 
Stehlík, Ondřej Hron, Jan Hledík, Václav Vačkař, František Rapouch, 
Alois Kupka a Matěj Fráňa.

Br. Sládek oznámil, že každý člen, který nepřijde za měsíc ales-
poň jedenkrát do cvičení, bude z naší jednoty vyloučen.

Na výborové schůzi jednoty konané 18. května 1918 se řešilo po-
stavení 4 metry vysoké Husovy mohyly na cvičišti Pod Lipami. Stavba 
se nakonec odložila, protože pole pro sběr kamení na stavbu byla ose-
tá. Tento den bylo přestěhováno cvičební nářadí do lisovny br. Fráně 
na ulici Prachatičky.

Bylo rozhodnuto nechat vytisknout stanovy jednoty, aby je ob-
držel každý člen.

Na stavební fond Malá sbírka se vybralo 25 K.
26. května 1918 sehrála jednota divadelní hru Honza v zakletém 

zámku.
K 11. červnu 1918 bylo do cvičebních hodin zařazeno 10 mužů, 

12 dorostenců, 9 žáků, 11 žen a 25 žákyň. Z jednoty měli být vylouče-
ni Emanuel Zoufalý a Julius Pipal za krádež slepic a Matěj Čapek za 
nedodržování sokolských povinností. Tyto prohřešky jim byly odpuš-
těny s tím, že víckrát takovou věc neudělají.

Jednota opravila na vlastní náklady cestu vedoucí ke cvičišti Pod 
lipami a podél ní vysadila ovocné stromy. Bylo to kvůli přípravám na 
10 leté trvání jednoty a s tím spojené veřejné cvičení na cvičišti Pod 
lipami.
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Společné foto účastníků ze Silůvek na VII. Všesokolském sletu v Praze v roce 1920,
stojící zadní řada zleva: František Jakš, ?, ?, Josef Škorpík č. p. 55, Josef Prax, ?,
stojící prostřední řada zleva: Matěj Čapek, ?, Tomáš Škorpík č. p. 46, Tomáš Sládek č. p. 120, Tomáš Ptáček č. p. 49, Josef Prax č. p. 62, Anežka Hronová, ?,
sedící zleva: Marta Hronová (Škorpíková) č. p. 22, ?, Marie Virglová (Urbanová) č. p. 153, František Cesar č. p. 158,
Ondřej Hron č. p. 4, Matěj Fráňa č. p. 80, Žofie Vlková (Pazourková) č. p. 88, Julie Trenzová (Záděrová) č. p. 44 (122),
Anastázie Fialová (Kubíková) č. p. 159,
sedící na zemi uprostřed: Václav Jakš č. p. 51 (169).

Zápis o první výborové schůzi Tělocvičné jednoty Sokol Silůvky
v samostatném Československu, 2. listopadu 1918

Shromáždění na památku upálení Mistra Jana Husa – 300 osob.
21. července 1918 uspořádala jednota Stolový večírek, během 

kterého proběhlo 5 tělocvičných vystoupení, 3 recitace a 8 vystoupení 
hudebních.
Příjem    Vydání
101 vstupenek 202 K  povolení    6 K 50 h
cukroví    95 K 42 h hudba  21 K
čaj    90 K 60 h svíčky           40 h
dar br. Vačkař     2 K  čajová esence   6 K 60 h
příjem celkem 390 K 02 h 1 l vína    9 K 60 h
    karbid  10 K
    vydání celkem 54 K 10 h

Z čistého příjmu 335 K 92 h bylo usneseno darovat na Národní 
divadlo v Brně 300 K a 35 K 92 h ponecháno na stavební fond pro 
postavení naší tělocvičny.

13. srpna 1918 bylo ve výborové schůzi jednoty oznámeno, že 
jako dorostenec před světovou válkou byl mezi námi František Sládek. 
Přišla zpráva, že se již více nevrátí do své vlasti a do naší jednoty, ne-
boť zahynul utonutím daleko u Černého moře v Tiraspolu. Povstáním 
a minutou ticha mu byla vzdána čest.

O vstup do jednoty požádala Helena Hudáňová - bude přijata po 
šestiměsíční zkušební době a potom dostane legitimaci.

Jednota zakoupila kokosovou žíněnku a nechala vyrobit kladinu 
pro cvičení ženských složek.

22. září 1918 uspořádala jednota tělocvičnou besedu na cvičišti 
Pod lipami, během které se prodávaly poukázky na cihly na stavbu 
vlastní sokolovny. Účast na této akci byla 800 osob.

Na staré hody 27. října 1918 odehrála jednota divadelní před-
stavení Květy v bouři. Toto představení bylo opakováno 10. a 26. lis-
topadu  1918. V pokladně u každého divadelního představení seděl 
jeden člen Tělocvičné jednoty Sokol a jeden člen Sboru dobrovolných 
hasičů.

Před tím uspořádala jednota noční tajnou vycházku.
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Poděkování Českého srdce Tělocvičné jednotě Sokol Silůvky za sbírku
na trpící děti uspořádanou po obci od 1. listopadu 1918

K připomenutí 298. výročí bitvy na Bílé hoře zapálila jednota 
hranici na Širokých, kam se šlo společně v krojích v průvodu s hud-
bou. Cestou se zpívaly písně Hej Slované, Na přední stráži, Lví silou, 
Měla jsem milého Sokolíka. Při zapalování hranice se zpívaly písně 
Kde domov můj, Hranice vzplála, Spi Havlíčku. Na zpáteční cestě po-
tom písně Hej Slované a Pryč s tyrany.

Bylo navrhnuto, že jednota zakoupí lípy a osadí s nimi prostor 
kolem cvičiště pod lipami.

Starosta jednoty Jan Hledík v členské schůzi jednoty konané 
5.  listopadu 1918 v hostinci přivítal za zpěvu písně Kde domov můj 
bratry, kteří se do naší jednoty vrátili z války. Touto písní byly zakon-
čovány všechny schůze konané jednotou.

Pokladník jednoty oznámil, že má jednota na stavebním fondu 
k postavení vlastní sokolovny již 2255 K.

Br. Hegler navrhl, že členové hrající karty si musejí odepnout 
členské odznaky jednoty. Taktéž i ti, kteří jsou opilí.

Do jednoty byli nově přijati tito členové: Jan Kadaňka, Jan 
Nešpůrek, Jan Dvořák, Bedřich Záděr, František Dostalý, Paulíček 
a Anna Záděrová. Nebyl přijat Jan Stehlík, který již v minulosti bez 
vysvětlení z jednoty jednou vystoupil.

Při pohřbu p. Vyskočilové se v hostinci Na Verandě vybralo 
6 K 50 h, které se připsaly na stavební fond jednoty.

Starosta jednoty Jan Hledík oznámil 29. listopadu 1918 ve výbo-
rové schůzi jednoty, že se v obecním konala přednáška, při níž se zvolil 
desetičlenný vyživovací výbor.

Bratr Emanuel Zoufalý poškodil na Hlíně cizí majetek, proto byl 
povolán do výborové schůze, aby svoje chování vysvětlil. Bylo to již 
potřetí v krátké době a při nedostatečném vysvětlení a pravidelném 
nechození do cvičení mu hrozilo vyloučení z jednoty.

Jednota dostala účet ve výši 76 K za rozbitá okna v sále hostince 
při divadelním představení. Polovinu této částky zaplatil po domluvě 
hostinský.

Jednota nechala vyrobit 100 kusů legitimací pro nové členy 

do budoucna.
5. prosince 1918 bylo v členské schůzi jednoty rozhodnuto, 

že  bratři ve věku do 25 roků musí docházet pravidelně do cvičení 
a když třikrát nepřijdou, budou vyloučeni. Také dorost se nechoval 
tak jak měl - pokřikoval na bratry i na bratra náčelníka.

Br. František Rapouch provedl stavební práce paní Julii Smržové  
a jelikož za práci nic nechtěl, paní Smržová věnovala na stavební fond 
jednoty částku 100 K.

Na Štěpána sehrál divadelní kroužek jednoty dětské představení 
Pan Johanes a na Silvestra pásmo veselých výstupů a jednoaktovou 
hru.

12. ledna 1919 se konala řádná valna hromada Tělocvičné jedno-
ty Sokol za účasti 44 bratří, 12 sester a 2 hostů z řad dorostu.

Jednatel František Stehlík vzpomenul na rok 1918. Tento rok by 
měl být všude zapsán zlatým písmem. Neb 28. října 1918 se rozletě-
la českým krajem radostná zvěst, která pronikla všude, i do té neza-
padlejší chalupy. A naplňujíc oči každého poctivého občana blahými 
slzami. Jsme svobodní, jsme volní! Ať žije Československá republika.

Koncem roku 1918 čítal stav členstva jednoty 48 bratrů a 21 se-
ster.

V průběhu roku 1918 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Si-
lůvky 1 řádnou valnou hromadu, 13 výborových schůzí, 11 členských 
schůzí, tělocvičný večírek, tělocvičnou besedu, po celý rok pravidelné 
cvičení mužů, žen, dorostenců, dorostenek, žáků a žaček.

Konaly se 2 přednášky o Mistru Janu Husovi a bitvě na Bílé hoře, 
19 proslovů – Korunovace Václava I., založení Sokola Pražského, Vý-
ročí narozenin Svatopluka Čecha, Na stráž, O charekteru, Památné 
dny v měsíci březnu, Eduard Grégr, Jan Podlipný, 50. výročí Národní-
ho divadla v Praze, Defenestrace, O povinnostech dorostenců, O lásce 
k bližnímu, Poprava na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621, Miroslav 
Tyrš, Organizace sokolské a hlavní zásady sokolské vytrvalosti, O po-
vinnostech řádného Sokola, President Masaryk.

Účetnictví TJ Sokol Silůvky za rok 1918



„bez sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo československa!“
T. G. Masaryk

Připomínáme si výročí 100 let od vzniku samostatného státu Če-
chů a Slováků, 28. 10. 1918. Vzniknul po 300 letech nerovnoprávného 
postavení a germanizačního tlaku v tehdejším Rakousko-Uhersku. 
Cesta k národnímu osvobození byla těžká a úspěch byl výsledkem:
- domácího odboje českých politiků
- politické činnosti Československé národní rady se sídlem v Paříži
- boje československých legionářů na ruské, francouzské a italské 

frontě proti Rakousko-Uhersku a Německu.
Domácí politici nejprve usilovali o dosažení rovnoprávnosti Če-

chů s Rakušany a Maďary v rámci Rakouska-Uherska. Když byli mno-
hokrát zklamáni a viděli, že cestou jednání ničeho nedosáhnou, začali 
bojovat za samostatný stát.

T. G. Masaryk a E. Beneš na počátku války v roce 1914 emigro-
vali, aby mohli v zahraničí politicky pracovat a jednat se spojenci, 
Francií, Anglií, Itálií a USA. Založili Československou národní radu 
se sídlem v Paříži, předsedou byl T. G. Masaryk, členové E. Beneš 
a M. R. Štefanik. Těžiště Benešovy a Štefanikovy práce bylo v Paříži, 
Masaryk cestoval po Anglii, Rusku a USA, kde jednal s politiky a při-
pravoval situaci pro vznik samostatného státu Čechů a Slováků po 
skončení války. V roce 1917 odjel do Ruska, kde pobýval u čs. legií, 
na jaře 1918 odjel do USA, kde jednal s prezidentem Wilsonem, se 
kterým se znal a prosazoval utvoření samostatného československého 
státu.

Velký význam pro vznik ČSR měl boj československých legií. 
Zejména vlivem vítězné bitvy u Zborova 2. 7. 1917 stoupnul meziná-
rodní ohlas boje Čechů a Slováků za svobodu. U Zborova vystoupi-
li legionáři poprvé jako samostatný střelecký pluk o síle 3 500 mužů 
a odvážným útokem se během několika hodin přehnali přes tři opev-
něné rakousko-německé linie, pronikli do hloubky 5 km, zajali přes 
3 000 vojáků a ukořistili hodně vojenského materiálu. Útoku přihlíželi 
i zahraniční vojenští pozorovatelé a shodně uváděli, že takový způsob 
statečného boje ještě nikde neviděli.

Československá národní rada v Paříži byla uznána spojenci jako 
zákonná představitelka Čechů a Slováků a o československých legiích 
se již nemluvilo jako o dobrovolnících, ale o skvěle vycvičeném česko-

slovenském vojsku.
V československých legiích bylo hodně sokolů, legie byly or-

ganizovány v sokolském duchu a podle sokolských řádů. Oslovovali 
se „bratře“, zdravili se „Nazdar“, velení a názvosloví bylo sokolské. 
M. Tyrš měl myšlenku národního vojska tvořeného sokoly, pro pří-
pad, že by to bylo nutné. Legie tento jeho záměr naplnily. Řada Čechů 
rukovala do války s úmyslem přeběhnout a brali sebou sokolské legiti-
mace s důvěrou, že jim to v zajetí pomůže k zařazení do českosloven-
ských jednotek.

Příliv českých a slovenských zajatců a přeběhlíků do legií sílil, 
na konci roku 1918 měly čs. legie celkem asi 90 000 vojáků: v Rus-
ku 60 000 (z toho 4 112 padlo), ve Francii 9 600 (z nich 650 padlo), 
a v Itálii asi 20 000 (z nich 350 padlo). Značný ohlas vedle Zborova 
měly i vítězné boje roty Nazdar u Terronu ve Francii a boje na italské 
frontě u jezera Lago di Garda.

Koncem války, 16. 10. 1918, ve snaze zachránit ještě rakouskou 
monarchii, vydal císař Karel Habsburk federalizační manifest, ve kte-
rém sliboval federální uspořádání národních států. Češi měli mít ná-
rodní stát bez pohraničí a Slováci měli zůstat beze změny ve svazku 
s Maďary. Na tento manifest reagovala Wilsonova nóta z 18. 10. 1918, 
kde bylo uvedeno, že mezi Čechoslováky a říší Německou a Rakous-
ko-Uherskou je stav válečný a Československá národní rada je válčící 
vláda. Rakousko v odpovědi tento stav uznali a čeští politici považo-
vali Wilsonovu nótu a rakouskou odpověď jako kapitulaci Rakousko-
-Uherska a 28. 10. 1918 vyhlásili samostatný stát a ustavili Revoluční 
národní shromáždění, které zvolilo T. G. Masaryka prezidentem ČSR. 
Byla ustanovena první československá vláda v čele s Karlem Kramá-
řem. Ministrem zahraničí se stal Edvard Beneš, ministrem války Mi-
lan Rastislav Štefánik (tragicky zahynul 4. 5. 1919 při návratu do vlasti 
při přistávacím manévru v Bratislavě), ministr financí Rašín, ministr 
pro Slovensko Šrobár, ministr vnitra Švehla, ministr pošt a železnic 
Stříbrný a ministr spravedlnosti Soukup. Toto uznání Čechoslováků 
jako válčící strany bylo dílem československých legií a diplomatického 
jednání Masaryka se státy Dohody, zejména s USA.

Sokol financoval domácí i zahraniční odboj. Po vyhlášení Čes-

koslovenské republiky nastoupili sokolové společně se skauty a DTJ 
„Národní stráže“ jako pořádkové hlídky do ulic v Praze a dalších ob-
cích, odzbrojovali rakouské vojenské posádky a zabránili drancování 
a sabotážím. Do příchodu legionářů domů konali strážní službu na 
celém území republiky, i na Slovensku. Zmobilizovaní sokolové byli 
jádrem tvořící se české armády. ČSR měla v době vzniku 13,5 mil. 
obyvatel, Češi 51 %, Slováci 14 %, Němci 23 %, Poláci 0,6 %, Maďaři 
5,7 % a Rusíni 3,4 %. Hranice ČSR byly potvrzeny při jednání ve Ver-
sailles.

Do bojů v 1. světové válce zasáhli i silůvští občané a někteří 
z nich položili své životy za svou budoucí vlast: Z řad sokolů padl v 
r. 1915 Jakub Vítamvás, v r. 1916 učitel František Tesař (bývalý jed-
natel Sokola), Ladislav Ptáček a v Rusku padl Josef Dvořák. V r. 1917 
zahynul poručík pěchoty František Sládek a při vykonávání železniční 
služby Jan Kubík. Dále položili životy František Háněl, Tomáš Pikola, 
Rudolf Smrž, Jan Vítamvás a Alois Záděra. Čest jejich památce.

Dle dochovaných záznamů byl dne 7. 11. 1918 „uspořádán zdejší 
Tělocvičnou jednotou Sokol v Silůvkách hudební průvod vesnicí, kte-
rého se zúčastnilo veškeré občanstvo a hasičský sbor. V uspořádaném 
průvodě byla provolávána sláva republice a panu prezidentu T. G. Ma-
sarykovi, který má největší zásluhu o osvobození českého národa.“
Prezident T. G. Masaryk hodnotil roli Sokola takto:
- „Sokolské ideály se osvědčily“.
- „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“
- „Vedle tradic husitských a táborských byla to idea sokolská, která 

nás vedla a disciplina i řád sokolský, který jednotlivci znali a které 
se jim staly druhou přirozeností. Toto sokolství se vlilo v naši vítěz-
nou armádu.“

E. Beneš o Sokole řekl:
- „Vzestup našeho národa si nelze představit bez Sokola, bez sokolské 

myšlenky. Pevnou víru v demokracii, v rovnost národní a občan-
skou, ve věrnost národa a lidu, dávala nám idea sokolská.“

I po rozdělení Československé republiky od 1. 1. 1993 zůstá-
vá 28. říjen naším hlavním státním svátkem. Kdyby nebylo 28. října 
1918, nebylo by dnešní České republiky.

Upravený text přednesený Františkem Jakšem
u Památníku osvobození v Silůvkách 28. 10. 2008

vZnik československé rePubliky a sokol
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Obálka knihy Viktora Kamila Jeřábka „Idyla staničky třešňůvské“, popisující 
život na železniční stanici v Silůvkách a v přilehlé obci.
Vydalo Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze v roce 1919

Družstvo dorostenek a dorostenců ze Silůvek na VII. všesokolském sletu v Praze v roce 1920

Během roku se konalo 10 předčítání: Význam tělesného cvičení 
a o ženách, O župách amerických, Povinnosti Sokolstva, Sedba so-
kolská, Národ přísahal, Rovnost bratrství, Karel Havlíček Borovský, 
O vděku spolkovém, Jan Roháč z Dubé, Zrušení roboty.

Proběhly rozpravy na tato témata: O věcech sokolských, O tělo-
cvičnách, O organizaci sokolské a zakladatelích Sokola.

A několik dalších akcí: Pohádková hodinka, Přátelský večer, So-
kolská beseda, Tajná noční vycházka, zapáleny hranice na památku 
Mistra Jana Husa a na výročí bitvy na Bílé hoře.

Jednota během roku 1918 sehrála divadelní hry Pojď na mé srd-
ce (sehráno opakovaně), Honza v zakletém zámku (sehráno opakova-
ně), Květy v bouři (sehráno opakovaně), Pan Johanes a veselé pásmo 
na Silvestra.

Knihovna Tělocvičné jednoty Sokol Silůvky obsahuje na konci 
roku 1918 celkem 96 knih. Půjčeno v průběhu roku 57 knih od 32 
vypůjčitelů. Zakoupena byla 1 národní čítanka a 2 další, 14 knih bylo 
jednotě darováno. V knihovně je i 14 technických svazků – půjčily se 4 
od 3 vypůjčitelů.

Do dalšího období byli do výboru jednoty zvoleni tito členové:
František Rapouch – starosta, František Cesar – místostarosta, Fran-
tišek Stehlík – jednatel, Tomáš Sládek – náčelník, Julie Záděrová – 
náčelnice, František Hegler – vzdělavatel, Ondřej Hron – pokladník, 
Václav Záděra – knihovník, Methoděj Štefan – novinář, Vincenc Štěr-
ba – archivář, František Urban – hospodář, Matěj Fráňa – člen výboru, 
Jaroslav Kubík – člen výboru, Václav Vačkař – náhradník, Ferdinand 
Dobrovodský – náhradník, Tomáš Sládek – delegát do župy, Františka 
Záděrová – delegátka do župy. Všichni svoje funkce přijali.

Po vzniku republiky se v obci začínají zakládat i další organizace a politické 
strany. A tak v roce 1919 byla v obci založena druhá tělocvičná organizace – 
Jednota Orel Silůvky. Její činnost byla přerušena v roce 1948 a obnovena
v roce 1991.
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Památník osvoboZení v silůvkách

Od postavení Památníku a jeho slavnostního odhalení uplynulo 
14. srpna 2018 již 80 roků.

Informace o Památníku jsem začal shromažďovat poté, kdy 
několik spoluobčanů, se kterými jsem zavedl řeč na blížící se výročí 
tvrdilo, že Památník je jen symbolem minulého režimu a jeho minu-
lost spojovali pouze s lampiónovými průvody a proslovy s politickým 
podtextem o výročích VŘSR a osvobození obce. Minulost Památníku 
je však mnohem bohatší a toto je pouze jedna z jeho kapitol.

Při příležitosti dvacátého výročí trvání Československé republi-
ky v roce 1938 bylo obecním zastupitelstvem obce Silůvky a zástupci 
všech spolků v obci usneseno zbudovat Památník osvobození jako 
důstojnou oslavu tohoto významného výročí. Pro zbudování a zdárné 
dokončení Památníku byl obecním zastupitelstvem jednohlasně usta-
ven zvláštní komitét, který měl celou akci na starosti a byl zmocněn ke 
všemu, co považoval za vhodné a účelné při celé realizaci.

Tento sedmičlenný komitét byl sestaven z následujících osob, 
jimž vděčíme za vznik památníku:
- Matěj Fráňa, za místní osvětovou komisi, který byl jmenován po-

kladníkem celé akce
- Rudolf Smrž, za místní školní radu, který byl jmenován předsedou 

celé akce
- Vladimír Nosek, za klub sociálních demokratů obecního zastupitel-

stva, který byl jmenován jednatelem celé akce
- Josef Pikola, za klub národních socialistů obecního zastupitelstva
- Vladimír Pipal, za klub lidových členů obecního zastupitelstva
- Václav Zoufalý za klub republikánů obecního zastupitelstva
- Jaroslav Škorpík, bez zvláštního určení s pověření obecního zastu-

pitelstva.
Poté byla uspořádána sbírka po obci, která vynesla 28  000  Kč 

a  bylo zrealizováno provedení stavby silnice, kanalizace a celková 
úprava tohoto prostranství u tehdejší budovy poštovního úřadu, jenž 
byla při této příležitosti také opravena. To vše bylo zadáno staviteli 
Párovi z Ořechoviček za celkovou částku 31 369,25 Kč. Tyto výlohy 
uhradila obec z přebytků řádného rozpočtového hospodaření v letech 
1938 a 1939.

Autor návrhu i realizace Památníku osvobození v Silůvkách 
je sochař Jan Vítězslav Dušek z Tábora (1891–1966). Tento, na svou 
dobu významný sochař měl od roku 1922 v Táboře postaven velký 
moderní sochařský ateliér a prováděl zde návrhy a realizace nejrůz-
nějších soch, bust, medailí, památníků a pamětních desek zejména 
pro oblast jižních Čech.

Když jsem s paní Marií Šechtlovou, která zemřela 5.  července 
2008 a s tímto sochařem se velmi dobře znala, majitelkou muzea fo-
tografie Šechtl a Voseček v Táboře a vynikající fotografkou, autorkou 
mnoha obrazových publikací konzultoval koncem dubna 2008 někte-
ré doplňující informace týkající se autora našeho Památníku osvobo-
zení, poskytla nám do obrazového alba obce velmi ochotně fotografii 
autora Památníku. Muzeu fotografie v Táboře byly na oplátku poskyt-
nuty fotografie současného stavu Památníku. Paní Šechtlová, byla pře-
kvapena, neboť tento Památník je zatím asi nejvzdálenějším zacho-
vaným dílem sochaře Duška a navíc v poměrně malé obci. Většinou 
si takováto větší díla od něho objednávala města. Nebyla to totiž vůbec 
levná záležitost, získat Památník v této době a od tak známého autora.

Pro porovnání hodnoty celého díla jsem se pokusil pouze ilu-
strativně porovnat obecní rozpočet a hodnotu Památníku v roce 
1938 s rozpočtem obce v roce 2007 a jak asi by v tomto poměru vy-
šla hodnota díla dnes. Ale to je pouze teorie. V roce 1938 činil roční 
rozpočet obce 73 267 Kč a veškeré náklady na Památník, tj. úprava 
okolí a samotná realizace Památníku činily 74 369,25 Kč, tj. 101,5 % 
ročního rozpočtu obce. To znamená, že pokud byly v roce 2007 cel-
kové roční příjmy obecního rozpočtu 6 826 109,63 Kč, odpovídá tato 
stavba dnešní investici 6 928 501,28 Kč a k tomu můžeme ještě přidat 
192 701 Kč na udržovací fond. To je na dnešní dobu zcela neskutečné, 
aby byla obecním zastupitelstvem zvolena sedmičlenná skupina osob, 
která by na takovýto účel měla možnost utratit více než roční rozpočet 
obce. Z toho je patrné, jak moc to pro naše předky znamenalo.

Ale teď již zpět k našemu Památníku. Sochař Jan Vítězslav Du-
šek zhotovil Památník osvobození za celkovou částku 43 000 Kč. Pa-
mátník osvobození byl slavnostně odhalen obcí Silůvky dne 14. srp-
na 1938. Celá obec byla v tento den slavnostně vyzdobena prapory, 
podobiznami význačných osob a květinami. Slavnosti se zúčastnilo 
mnoho občanů z obce i ze širokého okolí za účasti krojovaných spolků 
a vojenské hudby z Brna. Po dopoledním koncertu a odpolední slav-
nosti se konaly v sokolovně a orlovně taneční zábavy. Oba sály byly 
doslova přeplněny. Po zaplacení všech výloh se stavbou souvisejících 
zůstal finanční přebytek 2 072,10 Kč. Z tohoto přebytku zřídila obec 
v roce 1938 zvláštní fond pro udržování Památníku a jeho nejbližší 
okolí, který byl uložen u Spořitelního a záloženského spolku v Silův-
kách. Je škoda, že tento udržovací fond v období 2. světové války zcela 
zanikl.

Původní podoba Památníku v roce 1938 obsahovala nám do-
dnes známou bronzovou bustu Tomáše Garriqua Masaryka, vedle něj 
po levé straně bronzové plakety Milana Rastislava Štefánika a Edvarda 
Beneše a úpně nahoře heslo „Pravda vítězí“ umístěné mezi roky 1918 
a 1938. Toto heslo v latině „Veritas vincit“ doprovází hlavu státu již 
od 30. března 1920, kdy byla uzákoněna a má své kořeny nejen v hu-
sitství, ale má už i svůj biblický původ. Dále pod nápisem „Hrdinům 
i obětovaným“ byla umístěna pamětní deska se seznamem osmi obětí 
1. světové války a před Pomníkem v roce 1938 vysazena lípa.

Přes období protektorátu byla tajně sejmuta busta Tomáše Ga-
rriqua Masaryka a pamětní plakety Milana Rastislava Štefánika a Ed-
varda Beneše.

5. května 1946 proběhlo slavnostní odhalení opraveného Památ-
níku poškozeného válečnými událostmi (můžete si všimnout stop po 
výbuchu munice na Památníku, což mu dodává zvláštní kolorit a zbyt-
ku dělostřeleckého granátu umístěného vpravo od pomníku). Památ-
ník byl doplněn o pamětní desku obětí druhé světové války, která v 
ruském a českém jazyce vzpomíná 24 vojáků Rudé armády padlých 
během osvobozovacích bojů ve dnech 18.–24. dubna 1945 na katastru 
naší obce. Zpět na Památník byla vrácena busta Tomáše Garriqua Ma-
saryka a pamětní plaketa Edvarda Beneše. Milana Rastislava Štefánika 
vystřídal na několik let Josif Vissarionovič Stalin. Původní pamětní 
deska s oběťmi 1. světové války byla také vyměněna za novou, pod 
občany padlé v 1. světové válce přibyli místní občané, jenž zahynuli 
během 2. světové války – 2 občané, oběti okupačního teroru pod nad-
pisem „Umučení“ a 4 občané, účastníci odboje pod nadpisem „Padlí“. 
Poslední změnou bylo, že rok 1938 napravo od hesla „Pravda vítězí“ 
byl nahrazen novým rokem 1945, který je zde dodnes. Tohoto slav-
nostního odhalení Památníku se zúčastnilo přes 800 osob a vojenská 
hudba za osobního řízení štábního kapitána Bočka, která po skončení 
slavnosti hrála při lidové veselici, jenž se konala v sokolovně i orlovně 
do pozdních nočních hodin. Celá akce proběhla také za účasti čestné 
vojenské stráže, zástupců Zemského národního výboru, Okresního 
národního výboru, zástupců Svazu osvobozených politických vězňů 
a všech organizací a spolků v obci působících. Před Památníkem byla 

vysazena nová lípa, neboť ta původní z roku 1938 byla výbuchem při 
osvobozování obce zcela zničena.

25. dubna 1948 proběhlo u Památníku slavnostní uložení urny 
neznámého sovětského důstojníka, který byl 23. dubna 1948 v brněn-
ském krematoriu zpopelněn poté, co byl exhumován na poli v místě 
zvaném Šlapanské. Poplatky za urnu činily pro obec 718 Kč.

V dalších letech byly odstraněny plakety Josifa Vissarionoviče 
Stalina a Edvarda Beneše a dodnes zde po nich zůstalo prázdné místo. 
V roce 1968 byla vysazena lípa za Památníkem a na nějaký čas byla 
uschována busta Tomáše Garriqua Masaryka.

Od této chvíle dodnes se vzhled Památníku již vůbec nezměnil. 
Je zajímavostí, že busta Tomáše Garriqua Masaryka vydržela na Pa-
mátníku desítky let i v dobách tomuto politikovi ne příliš nakloně-
ných.

V květnových dnech roku 1976 si u tohoto Památníku zavzpo-
mínal i tehdejší účastník osvobozovacích bojů naší obce pan Jakov 
Danielovič Zak z Rostova na Donu.

Vzhled okolí Památníku osvobození je díky zastupitelstvu a za-
městnancům Obecního úřadu, kteří o toto významné pietní místo 
naší obce řádně pečují ve vzorném pořádku, což si náš Památník zcela 
jistě zaslouží.

Upravený text přednesený Radkem Neužilem
u Památníku osvobození v Silůvkách 28. 10. 2008

Původní podoba Památníku osvobození v obci Silůvky, 1938

Původní podoba prostranství v okolí Památníku osvobození v sousedství Poštovního úřadu, 1938

Autor návrhu i realizace Památníku osvobození v Silůvkách
– sochař Jan Vítězslav Dušek z Tábora (1891–1966)
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