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Dvěma fotografiemi připomínáme období nedávno prožitého nouzového stavu.
Na první fotografii rouškovník před Obecním úřadem v Silůvkách. Na druhé fotografii 
sousedské velikonoční hrkání Samuela, Olivera a Vlastimila Vostalových se Štěpánem
a Radkem Kolbertovými (v pozadí) dodržujícími doporučený sociální odstup.
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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané, sousedé,
letos jsme prožili velmi zvláštní jaro ve zvláštním režimu nouzového stavu 

a mimořádných zákazových opatření způsobené tzv. „koronavirovou pandemií“. 
Jsem velmi rád, že se nenaplnily počáteční katastrofické scénáře a nedošlo k ma-
sivnímu plošnému šíření žádných nemocí s následky smrti v populaci ČR. Pro 
většinu z nás byla a je tato situace novou životní zkušeností a každý na ni reago-
val po svém. Já a celý obecní úřad jsme se Vás snažili včas a bez paniky informo-
vat o důležitých vládních nařízeních a zákazech, zajistit základní ochranné pro-
středky a pomáhat potřebným vyřešit, nebo vyjasnit jejich situaci. Děkuji všem 
za ukázněnost, solidaritu a pomoc švadlenkám se šitím roušek pro své blízké, 
sousedy, kamarády a také pro všechny na „obecní rouškovník“. V Silůvkách 
jsme tedy myslím vše zvládli ve zdraví tělesném a snad i duševním. Nyní dochází 
k postupnému uvolňování přijatých opatření a celá společnost se postupně vrací 
k dřívějším návykům a zažitému způsobu života.       

Ale… cítím a myslím si, že přeci jen…. „něco se změnilo“.
Ovšem pracovní život se na obci 

nezastavil ani kvůli těm zvláštním reži-
mům. Naopak, ihned v březnu nastou-
pili brigádníci z řad studentů uzavře-
ných středních škol. Začali svážet dřevo 
a čistit paseky vzniklé těžbou smrko-
vých a borových porostů napadených 
kůrovcem. Díky tomu bylo možno včas 
vysázet 10 tisíc nových dubových saze-
nic. Z těžby obec stále nabízí k prodeji 
kvalitní palivové dřevo za 690 Kč/prm.

Brigádníci také nachystali další pozemek na sázení třešní v sadu Na Kop-
ci a vyčistili staré zarostlé hřiště nedaleko v místě dříve zvaném „Radovánky“. 
Zvládli jsme i jarní a předvelikonoční úklidové akce na hřišti Pod Lipami. Nezá-
visle se do úklidu ve studánkách a v okolí obce zapojili i silůvští skauti, a tak jsme 
vlastně zvládli i letos akci „UKLIDÍME ČESKO, UKLIDÍME SILŮVKY“. Další 
práce a aktivity si můžete všimnout sami, nebo na fotografiích dále ve zpravodaji.

Letošní svatojiřskou vycházku, z Moravského Krumlova pěšky krásným 
údolím řeky Rokytné do Ivančic a pak přes Hlínu domů jste mohli absolvovat 
samostatně, nebo v rodinných skupinkách. V dubnu jsme si symbolicky připo-
mněli 75. výročí konce 2. světové války položením věnců a dodatečně v sobotu 
27. června 2020 v 11.00 hod. přijedou k Památníku osvobození historická vojska 

Starosta obce Zdeněk Prax
na žehnání obecního znaku a vlajky.
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PLATBA FAKTUR ZA VODNÉ A STOČNÉ 2019
A POPLATKŮ 2020

Obecní úřad Silůvky z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezeného po-
hybu osob zrušil termíny výběrů hotovostních plateb, které byly plánované na 
měsíc březen 2020.

Platby za faktury a poplatky zasílejte nejlépe bezhotovostně na účet obce Si-
lůvky.

OÚ Silůvky přijímá již i platby v hotovosti, vždy v pondělí a ve středu od 
10–19 hodin.  

Splatnost poplatků je do 30. června 2020.

k uctění památky padlým.
Táboráky a pálení koronačarodějnic proběhly koncem dubna také individu-

álně.
První povolenou společnou veřejnou akcí byl Atletický čtyřboj pro děti 

7. června 2020.
Nyní se již věnujeme přípravám na chystané akce, které jsou uvedeny na stra-

ně 34.
Z investičních akcí započala další etapa výměny elektrických kabelů a veřej-

ného osvětlení na ulici Pod Lipami, Na Rybníkách, Kopaniny a Úvoz. Po ukon-
čení pokládky kabelů a optiky plánujeme předláždit a upravit většinu chodníků, 
vymezit parkovací místa a ulice více zprůjezdnit. Vzhledem k provedeným vlád-
ním škrtům do rozpočtů obcí budeme zřejmě nuceni ostatní plánované větší 
investice odložit na později. Ale i  těch méně nákladných a udržovacích prací 
máme v zásobníku stále dostatek. Vylepšujeme a doplňujeme vzhled a náplň no-
vých obecních webových stránek www.siluvky.cz. Podívejte se na ně, budeme 
rádi za připomínky k jejich obsahu a dalšímu vylepšení. 

Přeji Vám všem slunečné léto a těším se, že se spolu ve zdraví setkáme na 
nějaké nejbližší zajímavé akci.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky

Obec Silůvky
nabízí kvalitní

palivové dřevo.

Cena 690 Kč/prm
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OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  OBCE  SILŮVKY 
Č. 1/2004 

 „O  PODMÍNKÁCH  CHOVU  ZVÍŘAT
 NA  ÚZEMÍ  OBCE SILŮVKY“

Zastupitelstvo obce Silůvky  se na svém zasedání dne 24.3.2004 usneslo vydat 
podle § 10 a § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Rozsah působnosti 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) je závazná pro všechny chova-
tele následujících druhů zvířat na území obce:
1. Hospodářská zvířata například koně, skot, ovce, kozy, prasata, slepice, krůty, 

kachny, husy, králíci, holubi, včely.
2. Zvířata v zájmovém chovu například psi, kočky, morčata, křečci, myši, zpěva-

ví a obdobní ptáci, želvy, plazi a jiné drobné druhy cizokrajných zvířat.

Článek 2
Výklad základních pojmů

Pro účely této vyhlášky se chovatelem rozumí každá právnická nebo fyzická oso-
ba, která k jakémukoliv účelu, třeba jen přechodně chová, zvíře nebo zvířata. 

Článek 3
Podmínky chovu

Zvířata lze chovat pouze za podmínek stanovených obecně závaznými právními 
předpisy a současně za podmínek, stanovených touto vyhláškou. 

Článek 4
Povinnosti chovatelů

1. Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata a nechávat je bez dozoru na rekre-
ační plochy, cvičiště, dětská hřiště a pískoviště, hřbitov, jakož i další veřejná 

Vzhledem ke skutečnosti, že se množí počet volně pobíhajících psů a v ne-
dávné době došlo také k napadení občana nezajištěným psem, doporučujeme 
všem, důkladně si přečíst Obecně závaznou vyhlášku obce Silůvky č. 1/2004 
„O podmínkách chovu zvířat na území obce Silůvky“ a ji rozšiřující Obecně zá-
vaznou vyhlášku obce Silůvky č. 1/2010. Obě tyto vyhlášky jsou již několik roků 
platné na celém území obce Silůvky a vyzýváme tímto všechny chovatele zvířat, 
kteří tak doposud nečinili, aby se jimi řídili.
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prostranství, která jsou opatřena upozorněním „Zákaz vodění zvířat“. Tento 
zákaz neplatí pro služební psy při výkonu služby a vodící psy osob nevido-
mých.

2. Na veřejných prostranstvích je každý chovatel povinen vést psa na vodítku a 
opatřit jej náhubkem.

3. Ten kdo vede psa, může ve vzdálenosti více než 200 m od nejbližšího místa 
osídlení umožnit psu volný pohyb, musí však zabránit, aby pes hledal nebo 
pronásledoval zvěř nebo se k ní plížil. 

4. Chovatel musí vždy dbát na to, aby jím chované zvíře neznečišťovalo veřejná 
prostranství. V případě, že k znečištění dojde, je chovatel povinen bez zbyteč-
ného odkladu zvířetem způsobenou nečistotu vhodným způsobem odstranit. 

Článek 5
Sankce

1. Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i ukládání opatření k nápravě zjiš-
těných nedostatků provádí Obecní úřad v Silůvkách.

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se posuzuje:
a) v případě fyzické osoby podle zákona o přestupcích v platném znění
b) právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající při výkonu pod-

nikatelské činnosti jako jiný správní delikt podle zákona o obcích v plat-
ném znění.

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení. 

V Silůvkách, dne 24. 3. 2004

Za obec Silůvky

 Ing. Květoslav Kopal    Zdeněk Prax
       místostarosta        starosta

____________________

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SILŮVKY
Č. 1/2010

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Silůvky 
č. 1/2004, o podmínkách chovu zvířat na území obce Silůvky 

 

Zastupitelstvo obce Silůvky se na svém zasedání č. 17 dne 23. 3. 2010 usnese-
ním č. 4 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
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o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

Čl. I.
Obecně závazná vyhláška obce Silůvky č. 1/2004, se mění takto:

Článek 4 odst. 1 s poznámkou pod čarou zní:

„Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata a nechávat je bez dozoru na rekre-
ační plochy, cvičiště, dětská hřiště a pískoviště, jakož i další veřejná prostranství, 
která jsou opatřena upozorněním „Zákaz vodění zvířat“. Tento zákaz neplatí pro 
služební psy při výkonu služby a vodící psy osob nevidomých. Zákaz přinášet 
nebo přivádět zvířata na hřbitov je stanoven ve zvláštním právním předpise.1)“ 

Čl. II.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyhlášení.

 Ing. Květoslav Kopal    Zdeněk Prax
       místostarosta        starosta
_______________
1) čl. 3 odst. 3 Řádu veřejného pohřebiště ze dne  4. června 2003

Změny v obci

Instalace nových sloupů veřejného osvětlení na ulici Anenská, březen–duben 2020.
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Za vydatné pomoci brigádníků proběhlo vyčištění starého zarostlého hřiště
Pod Kopcem. Dříve bylo toto lesní hřišťátko hojně využíváno a byly zde pravidelně
pořádány na konci školního roku Radovánky Mateřské a Obecné školy.
Tento prostor bude osazen několika herními prvky a především v parných letních dnech 
poskytne příjemné prostředí stinného lesního dětského hřiště.
Pro porovnání se současným stavem je zde zařazeno několik černobílých fotografií
z Radovánek, které se na tomto místě konaly 26. června 1949. 
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V areálu sběrného dvora vedle ČOV byl umístěn druhý velkoobjemový kontejner
na papír a kontejner na bio odpad.

Oprava hřbitovní zdi.
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Příprava prostoru pro budoucí instalaci kolumbária na hřbitově v Silůvkách.

Vizualizace návrhu dvou možných variant kolumbária na hřbitově v Silůvkách.
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Osvědčení s uvedenými výsledky úspor, kterými jsme přispěli všichni společně
v obci Silůvky ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Níže je uvedený přehled množství odpadu, který byl v obci Silůvky v roce 
2019 vytříděn a předán k následnému využití. Je zde také objem finančních pro-
středků, které obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované společnosti EKO-
-KOM, a.s.
           množství [tuny]   částka [Kč]
Rok 2019 celkem  65,039   152 963,00
1. čtvrtletí 2019    14,340       30 259,00
2. čtvrtletí 2019    20,014       46 579,00
3. čtvrtletí 2019    17,049       45 721,50
4. čtvrtletí 2019    13,636       30 403,00
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Setkání s mořeplavcem
V úterý 3. března 2020 jsme měli ve škole vzácnou 

návštěvu. Přijel za námi mořeplavec Jiří Denk, který ně-
kolikrát obeplul zeměkouli.  Jeho společnicemi jsou mu v 
posledních letech i jeho manželka a dcera Hanička.

Vyprávěl dětem o své lodi, výpravách, zemích, které 
navštívil, o přepadení pirátů, o zvířatech, které  viděl a 
spoustu dalších zajímavých věcí. Byl to pro nás všechny 
úžasný zážitek. 

Jsme rádi, že se  můžeme  pochlubit, že jsme si povídali s jedním z 20 Čechů, 
který přistál na Antarktidě a na svých výpravách navštívil 98 zemí světa.

Mgr. Petra Strádalová

Z
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 1783

Setkání s mořeplavcem, 3. března 2020.
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Setkání s mořeplavcem, 3. března 2020.
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Škola a Covid-19
Na úterý 10. března 2020 dlouho nezapomenu. Ráno začalo jako všechny 

ostatní, učíme se, hrajeme si, povídáme, smějeme se,... Vše se změnilo během 
chvíle, kdy jsem zjistila, že vláda vydává Mimořádné opatření a od druhého dne 
se zavírají školy. Tyto informace byly jen z medií. Je to pravda, co se děje, co mám 
dělat? Začal kolotoč telefonátů, zjišťování informací – nic příjemného. Jak to do-
padlo, všichni víte. Od středy 11. března 2020 byla uzavřena škola a od čtvrtka 
12. března 2020 jsme po dohodě se zřizovatelem uzavřeli i školku. Co bude dál? 
Nikdo z nás nevěděl, jen samé dohady, myšlenky, úvahy, ale především nejistota.

Uvědomily jsme si, že nemůžeme děti nechat doma jen tak a je potřeba, aby 
jsme s nimi byly v kontaktu dál a učily je. Během více než dvou měsíců jsme pro 
ně připravovaly úkoly pravidelně na každý týden, metodiky pro rodiče, audio 
nahrávky, pracovní listy apod. Po čase jsme se také pokusily spustit online výu-
ku, což se nám po určitých nesnázích, zjišťování a učení podařilo. Neměly jsme 
tušení, jak si tyto hodiny vystavět, aby měly smysl a dětem ve výuce pomohly.
Všechno se šilo horkou jehlou, ale pevně doufám, že jsme to všichni společně 
zvládli. 

Nechtěly jsme zapomenout ani na děti ve školce. Paní učitelky si pro ně při-
pravovaly v tématických blocích inspiraci na práci domů včetně pracovních listů, 
námětů na výtvarné práce apod. S předškoláčky se pracovalo na jejich přípravě 
do školy. Materiály jim paní učitelky roznášely přímo domů a děti nám zase své 
výrobky přinášely do školy.

Byla to těžká doba a jsme rády, že alespoň od 18. 5. 2020 a 25. 5. 2020 může-
me být zase spolu ve školce a škole. I když ne všichni a za podmínek, které nám 
moc nevyhovují a dost nás omezují. Děti jsou úžasné a my věříme, že to s nimi 
zvládneme a po prázdninách bude provoz takový, na který jsme zvyklí a vyho-
vuje nám.

Dovolte mi ještě, abych srdečně poděkovala všem rodičům, kteří se stali 
v této nelehké době naší velkou oporou a pomocí. Bez jejich přístupu, ochoty 
a skvělé spolupráce bychom nebyly schopné s dětmi na dálku pracovat a učit je. 
Bylo potřeba si uvědomit, že školní rok neskončil a v září je potřeba pokračovat 
dál a děti vědomosti, základy mít musí.

Bylo to náročné období, které nikdo z nás ještě nikdy nezažil a věřím, že jsme 
se s ním poprali dobře.

Mgr. Petra Strádalová
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– návrat k normálnímu životu
V jakém režimu fungujeme?

11. března 2020 byly vzhledem k epidemiologické 
situaci zakázány akce do 100 osob a děti přestaly chodit 
do škol. Většina skautských oddílů zhodnotila nastalou situaci, nečekala až stát 
zakáže shromažďování v oddílech a na neurčito přerušila své fungování. Náš od-
díl nebyl výjimkou. Za 2 měsíce, tzn. 11. května 2020, se situace zlepšila natolik, 
že jsme mohli obnovit svou činnost. Od té doby jsme opět chodili na schůzky. 

12.–13. června proběhla poslední schůzka. Nyní připravujeme letní stanový 
tábor. Na schůzkách se opět potkáme v září po Zálesácké stezce.

Co se dělo v době zastavení činnosti?
Schůzky i akce byly zrušeny. Úplně jsme však nezaháleli a snažili se tvořit 

skautský program ve formě Odborek z domu. Děti takto mohly a stále mohou 
plnit odbornost Zahradníka, Geografa, Ochránce přírody a Bojovníka proti tru-
domyslnosti (Vlčata a Berušky), nebo Ajťáka, Pěstitele, Geografa, Ekologa, To-
pografa, Meteorologa a Sběratele odpadu (Havrani a Amazonky). 

Výtisky s požadovanými úkoly se nacházely v bedně před klubovnou. Nedáv-
no však bedna zmizela, proto najdete požadavky pouze v elektronické podobě 
na našich webových stránkách www.sokolik.siluvky.cz. Především odbornost 
Sběratel odpadu dosáhla velké oblíbenosti. Vytvořili jsme ji namísto zrušené 
akce Ukliďme Česko. Děti v okolí obce hledaly místa na fotografiích, která ná-
sledně zbavovaly odpadků. Ze strany vedoucích jsme dále přispěli tím, že jsme 
vyčistili Studánky za hřištěm Pod Lipami.

Úklid okolí obce, březen–květen 2020.
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Jak proběhne tábor?
Letní stanový tábor pořádáme již po osmé na stej-

ném místě. Na malé louce asi 1,5 km od obce Ocmani-
ce, na pravém břehu řeky Oslavy. Počty dětí nepřevyšují 
30 a s většinou z nich se vídáme celoročně na schůzkách 
a akcích. Celou dobu jsme věřili, že náš tábor bude moci 
proběhnout. 15. května 2020 nám hygienici s předsta-
vitelé mládežnických organizací dali za pravdu, když se 
dohodli na pravidlech, která se budou na letních táborech dodržovat. Naštěstí 
nedošlo k zbytečným plošným nařízením a tábory se posuzovaly podle typu a 
počtu dětí. Z vytvořeného dokumentu vyplývá, že se tábor může konat. Bude 
třeba dbát na zvýšenou hygienu rukou a pracovních / jídelních ploch a pokud 
se epidemiologická situace nezhorší, budeme se v táboře pohybovat bez roušek 
a vše proběhne v zaběhnutých kolejích. 

Tábor se uskuteční v původním termínu, tzn.:
4.–18. července 2020 pro Vlčata a Berušky (1.–4. třída) a

2.–18. července 2020 pro Havrany a Amazonky (5.–8. třída).
Aktuálně je přihlášených 23 dětí, celková kapacita tábora je 29 dětí, tedy není 

v tuto chvíli ještě zcela naplněna.
Pokud máte zájem přihlásit své dítě na tábor, napište mi mail na

ali.konecny@gmail.com nebo zavolejte (735 867 952).
14. června 2020 proběhla schůzka pro rodiče, kde jsme řešili většinu organi-

začních záležitostí, tak se prosím informujte u ostatních rodičů nebo některého 
z vedoucích. Více informací najdete na našich webových stránkách. 

Zůstaňte zdraví a veselí!

Aleš Konečný – Ali

Úklid okolí obce, březen–květen 2020.
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Řez a roubování ovocných stromů
Včera odpoledne jsem byl v Silůvkách ostříhat stromy. Dle domluvy jsem 

odebral rouby i ze staré hrušně u obecního úřadu a rovnou narouboval do stro-
mořadí za hřbitovem. Pár roubů jsem si i vzal a hrušeň namnožím.

Jinak jsem za hřbitovem narouboval jednu třešeň tou Skalkou a v sadě jsem 
vrchní dvě třešně narouboval tou velkou starou třešní, co je vedle a pod tím jsou 
dvě třešně naroubovány Skalkou.

Snad se tedy vše ujme. Pokud ne, příští rok to uskutečníme znovu.
Každopádně na podzim budu mít tu Skalku namnoženou, takže případně 

můžeme pak sázet rovnou celý strom.
Jinak všechny stromy vypadají dobře a čekají na rozpuk. Jen u dvou keřů 

za hřbitovem (mezi těmi jeřáby) chybí oplocenky. Možná uletěly. Keříky jsou 
trochu okousané, ale žijí. Každopádně by to chtělo alespoň nějak provizorně 
ochránit. Během května/června bych se zase zastavil (abych zkontroloval rouby 
a tentokrát budu mít snad více času) a mohl bych dovézt pletivo.

První zálivku naplánujte na konec března/začátek dubna. Dle počasí.
Pohodový začátek jara přeje

Dominik Grohmann, 5. března 2020

Loni vysazené ovocné stromy a keře se krásně zazelenaly.

V sobotu 24. října 2020 se bude konat 2. ročník
společného sázení třešňového sadu Na Kopci

ve spolupráci s Dominikem Grohmannem.
Pozvánku na tuto akci naleznete v příštím čísle zpravodaje.
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Atletický čtyřboj
Ani náročné disciplíny jako je běh na krátkou a dlouhou vzdálenost, hod 

kriketovým míčkem nebo granátem a skok do dálky, neodlákal naše malé spor-
tovce. S velkým úsilím a nadšením si vybojovali diplomy, medaile a věcné dary.

Dětský den probíhal v neděli 7. června 2020 na hřišti Pod Lipami při sluneč-
ném počasí za účastí 52 sportovců.

Akci společně pořádaly místní organizace Jednota Orel, TJ Sokol, Skautský 
oddíl Sokolík, Sbor dobrovolných hasičů, Obec Silůvky a Beta Ursus Orientee-
ring.

Místní hasiči předvedli a zapojili děti do různých ukázek. Děti i rodiče si 
domů odnesli spoustu zážitků. Děkujeme všem za pomoc a  podporu v této době.

Blanka Altmanová

Atletický čtyřboj, 7. června 2020.
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Atletický čtyřboj, 7. června 2020.
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Atletický čtyřboj, 7. června 2020.
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Výsledky Atletického čtyřboje konaného 7. června 2020
Nejmladší (ročník 2015 a mladší)

jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m
1. Vyskočilová Stela 511 11,9 105 3,45 0:43,3
2. Kolovrat Ondřej 237 14,3 117 5,80 0:50,8
3. Maláč Max 199 14,3 98 3,18 0:50,2
4. Heikenwälder Jan 155 14,9 99 4,04 0:52,2
5. Elsner Tobiáš 122 15,3 96 3,76 0:57,7
6. Řeháková Kristýna 36 17,3 76 3,29 1:04,9
7. Vincourová Sofie 23 16,7 64 3,30 0:56,4
8. Zoufalý Vítek 19 44,5 70 1,18 1:10,3
9. Elsnerová Josefína 12 18,6 66 1,89 1:05,6

10. Dobrovolný Adam 0 20,1 58 2,00 1:11,5
10. Korber David 0 20,1 57 1,74 0:55,9
10. Rosí Rozálie 0 20,7 30 1,30 1:06,1

Žákyně (ročník 2013–2014)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m

1. Weidenhöfer Viktorie 1048 10,5 178 9,08 0:36,4
2. Lugrová Elizabet 230 13,6 93 5,25 0:50,7

Žáci (ročník 2013–2014)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m

1. Šenkýř David 1492 8,6 231 17,41 0:29,0
2. Kozáček Jan 1107 9,4 209 9,77 0:32,5
3. Konicar Ota 989 9,8 226 10,08 0:35,2
4. Štěpánek Jáchym 848 10,3 165 13,38 0:34,9
5. Kudrna Jakub 700 11,2 199 5,27 0:37,1
6. Korber Adam 279 12,2 108 7,14 0:45,8

Žákyně (ročník 2011–2012)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Heikenwälderová Lucie 1977 8,7 266 17,39 1:04,3
2. Svobodová Michaela 1396 9,7 220 12,38 1:18,2
3. Hlavoňová Monika 1303 9,4 166 11,30 1:19,2
4. Kluková Sára 1279 9,7 158 10,97 1:16,5
5. Krejčiříková Zuzana 1274 9,7 183 9,20 1:18,8

6. Rosí Emílie 1207 10,5 170 8,98 1:14,2

7. Chalupová Barbora 1116 10,2 167 10,31 1:22,7

8. Cesarová Kristýna 1023 10,4 136 12,69 1:24,6
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Žáci (ročník 2011–2012)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Gottwald Matyáš 1674 8,4 278 17,35 1:05,3
2. Šebor Vojtěch 1620 8,7 251 20,54 1:04,9
3. Vorel Jakub 1207 9,4 228 13,30 1:14,6
4. Kolovrat Tomáš 1157 9,6 215 14,45 1:15,1

Žákyně (ročník 2009–2010)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Dvořáková Eva 1556 10,5 198 9,67 1:05,9
2. Reboková Michaela 1458 10,9 221 14,70 1:13,9
3. Imrichová Ema 1373 11,4 219 13,46 1:13,5
4. Rosí Julie 1246 10,9 206 9,89 1:21,3
5. Skálová Magda 775 11,8 183 9,99 1:44,6

Žáci (ročník 2009–2010)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Kluka Matěj 1463 10,3 256 18,90 1:06,4
2. Chalupa Matěj 1140 11,3 249 17,36 1:15,1
3. Imramovský David 1051 11,1 231 8,00 1:15,4
4. Pospíšil Matěj 877 11,6 225 16,87 1:26,8

Žákyně mladší (ročník 2007–2008)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 600 m

1. Gottwaldová Aneta 2103 9,2 320 14,23 2:18,1
2. Dvořáková Nela 2072 9,4 333 15,45 2:21,5
3. Slavíková Barbora 2029 9,3 289 28,12 2:38,2
4. Teplá Zuzana 1797 9,7 284 20,62 2:40,7

Žáci mladší (ročník 2007–2008)
jméno body 60 m skok daleký hod granátem 600 m

1. Dvořák Vojtěch 2439 8,5 396 37,59 2:02,3
2. Panáč Jan 2095 9,2 346 36,00 2:10,5

Žákyně starší (ročník 2005–2006)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 600 m

1. Fialová Klaudie 1843 9,7 260 26,74 2:41,1
2. Tomkovičová Leontýna 1370 10,6 250 21,37 3:06,4

Žáci starší (ročník 2005–2006)
jméno body 60 m skok daleký hod granátem 600 m

1. Skála Vítězslav 1971 8,9 391 24,79 2:17,9
2. Teplý Jan 1752 8,9 326 24,46 2:26,9

Dorostenky (ročník 2003–2004)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 600 m

1. Kluková Anna 1672 10,1 215 35,70 3:01,1
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Zemská vlajka Moravy
Možná jste si všimli, že na budově Obecního úřadu v Silůvkách vlají celoroč-

ně 3 vlajky. Vedle státní vlajky a vlajky se znakem naší obce je to i Zemská vlajka 
Moravy. Tuto vlajku vyvěšuje většina obcí nejen na Moravě, ale také některé obce 
ve Slezsku, na Slovensku a v Čechách. A to především u příležitosti svátku dne 
5. července kdy slavíme příchod slovanských věrozvěstů, patronů Moravy, sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Cílem je připomínka Moravy jako základního kamene naší státnosti, jejího 
významu v dějinách našich zemí, bohatých tradic, nezaměnitelné kultury, histo-
rie a přírodních krás.
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Hlavním motivem moravské vlajky je žluto-červeně šachovaná orlice na 
modrém štítu, kterou ve svém znaku mohou Moravané užívat již od roku 1462, 
a to na základě erbovního privilegia císaře Bedřicha III. Štít s orlicí je vložen do 
středu vodorovné bikolóry, jež se skládá ze žlutého a červeného pruhu stejné 
šířky. Tyto heraldické barvy, odvozené z tinktur orlice, sloužily k reprezentaci 
zemských stavů již v období renesance a baroka.

Žluto-červený prapor vyvěšoval Moravský zemský sněm při svých zasedá-
ních a jiných slavnostních ceremoniích. Na jaře revolučního roku 1848 sehrál 
významnou politickou roli při obhajobě zemské autonomie a národního smíru. 
Verzi praporu se znakem uprostřed zmiňuje spisovatel Josef František Karas ve 
svém románu „Tonoucí hvězda mořská“ z roku 1925, ve kterém líčí události roku 
1848 na malém moravském městě.

– Orel, respektive dravý pták, hrál u starých Moravanů velmi významnou ná-
božensko-rituální roli. Nejprve perdonifikoval vládu nebe a sluneční božstvo, 
později křesťanského Boha. Nákončí velkomoravských opasků nesou vyobra-
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zení obřadu vypouštění 
dravce „přinášejícího 
království“, nebo orlice 
bránící kříž. Podle le-
gend měli šachovanou 
orlici na svém erbu i 
praporu již mýtičtí za-
kladatelé a králové Mo-
ravy – Marcomanus, 
Moravus i Marobud.

– Od 13. století byla zna-
kem Moravy bílo-čer-
veně šachovaná orlice 
na modrém štítu, jejíž 
vzor byl bájně odvozen 
z chorvatského erbu. V 
roce 1462 byla císařem 
bílá tinktura kostek na 
žádost Moravanů pový-
šena na žlutou, neboli 
zlatou.

– Žlutá či zlatá předsta-
vuje slunce. Ohlas so-
lárního kultu nachází-
me ještě v 15. století v 
moravském zemském 
právu, kde byla zacho-
vána starobylá sluneční 
přísaha, při níž se přísa-
hající postavil proti slunci a pronesl přísežnou formuli. Žluto-červené stuhy 
či jiné slunné jinotaje velebí lesk stavů i vlasti např. na slunečních hodinách z 
roku 1728 na staré zemské sněmovně v Brně. Zlatý praporec bohyně Athény na 
nástropní fresce z roku 1735 tamtéž odkazuje na moravskou barvu získanou 
udatností.

– Červená vlajka symbolizuje oheň vlasteneckého zápalu.
– Modrá barva štítu znázorňuje oblohu. Nutno uvést, že modrá nebyla nikdy 

součástí oficiálních zemských barev. Zemská vláda na tuto skutečnost během 
19. století několikrát poukazovala.

– Vlajka celosvětově reprezentuje moravskou identitu.

Vlajka na budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
na Žerotínově náměstí v Brně.

Vlajka na budově Obecního úřadu v Silůvkách.
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Příprava nástěnného kalendáře obce Silůvky na rok 2021
Místní malíř pan Jiří Zoufalý dokončil sadu 13 obrazů na svůj sedmý nástěn-

ný kalendář. Tím dosáhl počet jím namalovaných obrazů s motivy naší obce 
na 91. Na souboru těchto obrazů pod společným názvem „Kapky benzínu ve 
vzpomínkách“ autor zachycuje dopravní prostředky (automobily a motocykly) 
místních obyvatel v minulosti. To vše se siluetami místních budov v pozadí do-
plněné po okrajích typickými znaky pro jednotlivé měsíce roku.

Z dokončených obrazů jsem začal připravovat nástěnný kalendář na rok 
2021, který graficky naváže na kalendáře předchozí a vytvoří tak s nimi opět 
jednotný soubor.

Kalendář bude veřejně všem zájemcům představen v sobotu 28. listopadu 
2020 při konání Vánočního jarmarku s rozsvícením vánočního stromu.

Bližší informace se dozvíte v pozvánce, kterou naleznete v příštím (podzim-
ním zářijovém) čísle našeho zpravodaje.

Radek Neužil

S tímto obrazem zachycujícím motorismus v ulicích naší obce v minulosti se setkáme
v připravovaném kalendáři v měsíci červenci.
Jiří Zoufalý, olej na sololitu, 2020, (50 x 40 cm).



Informační list obce Silůvky, léto 2020

27

SILŮVKY VČERA A DNES XX

dříve Sulejovice, Sulovice, ně-
mecky Siluwka, ves 9,5 km východně 
Ivančic, 287 m nad mořem, katastr. a 
polit. obec 6 km2 rozlohy. Leží v dolině 
a vede k ní od roku 1888 spojovací sil-
nice okresní od Štikovic k Moravským 
Bránicům a od roku 1901 ku želez-
niční stanici. Části osady slovou: „na 
Trávníkách“, na Spodním a Horním 
konci“ a „na Bahně“.

Mívaly 46/64 lánu neboli 433 m.1) 

polí; roku 1749 měly v 584 kusech 
3836/8 m. polí orných, 296/8 m. dílem 
pustých dílem ladem ležících, 107/8 m. 
zahrad, luk po 8 vozech sena, 1436/8 m. 
vinic a 36 m. lesa.

Domů s počátku XVII. století bylo 
28, z nichž po třicetileté válce bylo 17 
pustých ještě roku 1656. Roku 1674 
bylo starých pustých rolí 724/8 m. a 

1) m. – míra (měřice), 1 m. = 1918,214 
m2 = 19,2 aru = 0,192 ha

SILŮVKY
vinic 224/8 m. v Lískové Hoře a 374/8 
m. v Novosadech. Roku 1790 bylo zde 
57 domů, 281 obyvatel; roku 1890 92 
domů, 506 obyvatel, katolíků, Čechů; 
roku 1900 109 domů, 545 obyvatel, 
katolíků, z nich 5 Němců, ostatní Če-
chové.

Domy stojí většinou těsně vedle 
sebe, průčelím do ulice. Žundrů bylo 
málo; zahrádky před domy jsou místy 
dosud.

Silůvky náležely kapitole sv. Petra v 
Brně do roku 1387, kdy je odstoupila 
klášteru Kounickému za farní desátek 
v Poleradicích. Od té doby zůstaly při 
klášteře do opuštění jeho roku 1528. 
Toho roku král Ferdinand I nejprve 
zastavil statky klášterní, mezi nimi též 
Sulovice lesy a rybníky, a potom roku 
1537 dědičně prodal Jiřímu Žabkovi z 
Limberka. Ale již syn jeho Burian Žab-
ka prodal roku 1566 pustou ves Sulo-

V období let 1897–2002 vyšlo 68 svazků tzv. staré řady Vlastivědy moravské. 
Jako 10. svazek této řady vydal v roce 1904 Musejní spolek v Brně I. díl místopisu 
Brněnského kraje pod názvem Ivančický okres. Tento díl napsal Augustin Krato-
chvíl, kaplan v Popovicích a věnoval jej památce buditele, spisovatele a ctihodného 
kněze B. M. Kuldy, rodáka královského kdysi města Ivančic atd.

Domnívám se, že se jedná o jednu z nejlépe zpracovaných historií jednotlivých 
obcí, ze kterých vycházejí všechny historie obcí zpracované v pozdějších letech.

V této knize nalezneme na stranách 325–328 kapitolu věnovanou obci Silůvky. 
Rád bych tedy zde tuto skvělou kapitolu sepsanou před 116 lety zveřejnil.

Radek Neužil
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vice s jinými ještě osadami Albrechto-
vi Černohorskému  z Boskovic, jehož 
bratr a dědic Jan prodal vše to roku 
1574 Františkovi hraběti Thurnovi. 
Pozůstalí synové hraběte rozdělili se 
pak o statky jeho. Od roku 1622 jsou 
Silůvky opět u panství Kounického.

V XV. století a později připomíná 
se tu svobodný dvůr. V letech 1406–
1416 držel jej Habart ze Sulejovic, jenž 
i jinde měl statky,2) a kolem roku 1490 
Martin Sulejovský, od něhož koupil 
klášter Kounický na hranicích Sule-
jovských a Prštických místo na rybník, 
jejž daroval Janovi Lechvickému ze Zá-
střizl. — Roku 1618 prodal dvůr spolu 
s 2 vinohrady Kozlovským a Chňapa-
řovským za 1500 zlatých Matyáš Glo-
vacký Janu Jiřímu Humpoleckému z 
Rybenska a na Osovém. Tento rozdělil 
jej dvěma dcerám, Magdaleně Terezii 
a Marii Eufemii. Magdalena Terezie, 
manželka Maximiliana Bukůvky z Bu-
kůvky a na Červené Lhotě, postoupila 
dne 20. dubna 1670 svůj dědičný podíl 
na dvoře a vinohradech v Silůvkách za 
125 zlatých své sestře Marii Eufemii, 
provdané Žalkovské. Ovdovělá Marie 
Eufemie pojala za chotě barona Ga-
ymanna, po jehož smrti koupil od ní 
25. července 1688 dvůr v Silůvkách (2 
lány) Ferdinand kníže z Ditrichštejna 
za 1000 zlatých, a téhož ještě roku pro-
dal 1 lán z něho Adamovi Schwarzovi 

2) V půhonných knihách je zmínka 
v letech 1415–1418 o Kunce (Kunhutě) ze 
Sulejovic, jejíž manžel byl Hanuš z Vedrovic, 
a roku 1481 o Václavu Rybníčkovi mladším ze 
Sulejovic, tehdy již zemřelém.
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z Černých. Roku 1750 byl již dvůr roz-
dělen ve 4 půllány; nyní jsou z něho 4 
čtvrtlány (čp. 27, 28, 29 a 59).

Horenská registra neb knihy zalo-
žila tu vrchnost roku 1666. Jet v nich 
předepsáno, co náleží zachovávati 
spravedlivým soudcům; Poslouchej, 
rozuměj, rozumějic rozvažuj, rozvažu-
jic rozsuzuj. Registra aneb knihy obec-
ní založeny jsou roku 1689.3)

Jaké povinnosti měli do roku 1775 
zdejší poddaní viz u Dolních Kounic.

Toho roku 17 půlláníků platilo o 
sv. Jiří a o sv. Václavu 1 zlatý 3 krej-
cary, dávalo 42 vajec a robotovalo se 
2 koňmi 1 den týdně aneb pěšky 3 
dny, o žních celý týden; 24 čtvrtlání-
ků4) kromě platu 31 krejcarů a 21 vajec 
vypomáhali 11/2 dne pěší robotou a o 
žitných žních 3 dny, kdežto domkaři 
(16) byli sice dávek osvobozeni, ale 
přece ročně pracovali na panském po 
52 dnech.

Obec místo vinného desátku zapla-
tila ročně 10 zlatých 50 krejcarů, po-
bečného 7 zlatých a kotelného 1 zlatý 
30 krejcarů.

V půhoně z roku 1508 praví se o 
Silůvkách, že od starodávna patří k 
farnosti Hlínské; jiný však půhon toho 
roku obsahuje žalobu Štikovského fa-
ráře Benedikta na klášter Kounický ze 
400 hř. pro svévolné přifaření Silůvek 
3) D. z. Brn. tisk VII. 537, IX. 357, 420. 
Půh. knihy I. 332, 360, 401, II. 16, 229, 331, 
334, III. 31, V. 291, 398, 206. Ř. Volného Die 
Markgrafschaft Mähren II., 2, str. 411, 416, 
433. Kounický zámecký archiv.
4) Půlláník si vyplatil 5 zlatých, čtvrtlá-
ník 21/2 zlatých roční činže.

ke Kounicícm, jakož i pro odnětí de-
sátku z této vsi. Roku 1562 bratrský 
kněz z Kounic Jan Hořepnický, jenž 
po zániku katolické duchovní zprávy 
ve Štikovicích spravoval i tuto farnost, 
žaloval tehdejšího majitele Prštického 
panství Buriana Žabku z Limberka za 
200 kop grošů pro odnětí obilného de-
sátku ze Štikovic a Prštic a vinného de-
sátku ze Silůvek. Náhradou obdržel 30 
kop grošů. Od roku 1689 do roku 1704 
náležely Silůvky v duchovní správě k 
Ořechovu; od tohoto roku jsou stále u 
Štikovic5) a byly sem i přiškoleny.

Štikovskému faráři dávali od roku 
1724 po sv. Martinu „pode jménem 
desátku“ půlláníci po 2 měrách žita 

5) Ř. Volného Kirchl. Top. II. 1., str. 38 a 
II. 2., str. 443–444, 456.
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a ovsa, půl m. pšenice (vše na velkou 
míru) a 1 kuře; čtvrtláníci po míře žita 
a ovsa a čtvrt m. pšenice. O vánocích 
dostával ještě farář 2 zl. stř. a od roku 
1803 též desátek z vína. Desátek vy-
koupili osadníci z půllánu za 111 zl. 10 
kr. a ze čtvrtlánu za 55 zl. 35 kr. stř.

V obci jest kaplička z roku 1850 a 
jiná menší s 3 obrazy dovedně na dře-
vě malovanými. Prostřední obraz má 
letopočet 1764.

V obvodě obce ještě je kaplička sv. 
Jana Nepomuckého a 5 křížů.

Silůvečtí pochovávají do Štikovic. 
Jen za cholery roku 1831 pochováva-
li za osadou v místě zvaném „na Kr-
chůvku“.

Roku 1783 vystavěla si obec školu 
(čp. 57); na nynějším místě stojí od 
roku 1874 a byla roku 1900 rozšířena 
na dvoutřídní. V pamětní knize školní 
jmenuje se k roku 1802 příjem učite-
lův: Od každého souseda (bylo jich 38) 
ročně 1/8 míry žita; z obecní pokladny 
21/2 m. žita; z každého školního dítka 
pecen chleba, 1/8 m. hrachu nebo čoč-
ky a 18 krejcarů na topivo; z dítka cha-
lupníkova dávalo se místo čočky neb 
hrachu 1/8 m. žita, ostatek jako ze sou-
sedského. Školního platu z dítka měl 
týdně 1 krejcar z I. třídy a 2 krejcary 
z II. třídy, o vánocích a o hodech od 
sousedstva po koláči, od obce 3 sáhy 
dříví koncem října; pak ještě užíval 2 
zahrádek při škole a kusu pole.

Prvním učitelem byl Václav Mašek 
z Konice (1783–1799). Mimo něho zde 
déle působili: Jan Molva (1809–1836), 
Matěj Valenta (1836–1881), Viktor 

Jeřábek (1881–1887), spisovatel, nyní 
nadučitel v Pršticích, Ferdinand Bed-
nář (1887–1893), od roku 1893 Václav 
Hládek.

Pamětní knihy školní jsou dvě: jed-
na založená učitelem Janem Molvou, 
druhá roku 1901 nadučitelem Václa-
vem Hládkem.

Knihovnu školní (roku 1902 o 198 
svazcích), učitelskou (85 svazků) a 
obecní (69 svazků) založil roku 1887 
učitel Viktor Jeřábek.

Roku 1902 bylo ve 2 třídách 112 
školních dětí.

Před zrušením roboty spravoval 
obec rychtář, purkmistr a 2 konšelé; 
nyní starosta, 2 radní a 6 členů výboru.

Nejstarší obecní pečeť má nápis (s 
otiskem negativním) DIEDINA SIL-
VVKI 1642 a znakem radlici a kosíř.

Obec má hostinec čp. 39, pastouš-
ku čp. 41 a cihelnu. Celkem je v obci 
polí 312,7 ha, zahrad 6,7 ha, pastvin 
89,3 ha, lesů 176,6 ha. Hlavní trati jsou 
3. V nich slovou (pole) Záhumenice, 
Rybníky, na Kopci, Mazóchy, Nebo-
sady, Zadní a Přední louky, Padělky, 
Zahrádky, u Lóznpelca, Polouděly, 
Okluky, Slinky, Lísková hora, Slíny, 
Kopaniny, Dobřinské, Holečky, Hor-
ky, Nivy, Vévozy, Hložky, Tikovské, 
Příčky, Široké u kříže, Volův kopec; 
(louky) Hájek, Řež, Kajmonka, Hon-
zovy líchy, Kraví důl, Velké líchy, Slí-
ny, Polouděla, Kopaniny, Dobřinský, 
Holečky; (zalesněné kopce) Babí hora, 
nad Rybníkem, Štikov neboli nad Za-
hrádkami, Kotlapky, Výhon, Horky.

V každé z hlavních tratí jsou ovoc-
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né stromy. Živí se Silůvečtí dosud 
ovocnářstvím.

U Silůvek jest potok s 2 proudy: 
jeden teče z obecní louky „Bejčiny“, 
druhý od „Karhánka“ (z Prštického 
lesa).

Rybníky bývaly v místech, kde se 
říká „pod Horkami“ a „na Bahně“.

Je zde záložna Raiffeisenova z roku 
1898 a Spolek dobrovolných hasičů z 
roku 1897.

Zdejší řemeslníci náleželi cechovně 
do Dolních Kounic.

Přes 100 let mají rodné domy: ro-
dina Vašulínova, Fráňova, Škorpíkova, 

Záděrova, Zoufalých, Mikoláškova, 
Slavíkova a Pazourkova.

Krupobitím utrpěla obec hlavně 
roku 1812, cholerou roku 1831, větším 
požárem roku 1847 (shořela i škola), 
velikou neúrodou roku 1875.

Nalezené zde starožitnosti daroval 
Dr. František Dvorský Františkovu 
zemskému museu.

Od roku 1870 jest na kopci u osady 
stanice společnosti rakousko-uherské 
státní dráhy s telegrafním úřadem, v 
obci samé od téhož roku c. k. poštovní 
úřad.

Tvé stávající bohatství ducha tkví
v bohatství či chudobě ducha tvé minulosti.

Do Ivančic a jeho krásného okolí. 
Péčí Českého svazu pro povznesení 
návštěvy cizinců v Brně zaveden byl 
letos zábavní vlak také do Kounic—
Ivančic, aby umožněna byla návštěva 
také tohoto krásného kraje. Žel, vla-
ků těchto je dosud málo používáno, 
hodně v nepoměru ke krásám kraje, 
pro něž jsou určeny. Ivančický kraj má 
mnoho půvabů a krás, stojí rozhodně 
za návštěvu starobylé Ivančice, také do 
Kounic výlet je vděčný. Ivančice jsou 

v horlivých přípravách ke krajinské 
výstavě, která se bude konati letos v 
létě, okolí města je krásné, zájezd do 
něj působí velmi osvěživě. A což Stře-
lice, Silůvka a okolí jejich? Kraj tento 
byl dosud turisticky zanedbáván, pro-
tože spojení s ním nebylo pro turisty 
vhodně upraveno. Tato závada je nyní 
odstraněna, proto — hojně do Ivančic 
a jeho krásného okolí!

Moravská orlice, 26. 5. 1913,
č. 118, r. 51

Vražda? Včera o polednách byl 
nalezen kovář a zkoušený podkovář 
pan Josef Vyskočil ze Silůvky v „háj-
ku“ mrtev, střelen jsa do hlavy, maje 
dýmku a pušku vedle sebe ležeti. Vyšel 
předvčírem asi po 4. hodině odpoled-
ne na „čekanou“, a byl marně do noci 

od svých lidí hledán. Má se za to, že 
byl střelen pytláky. Věc se vyšetřuje. 
Byl to muž v nejlepších letech, ryzí po-
vahy a hledaný ve vůkolí podkovář.

Moravská orlice, 1. 7. 1892,
s. 4, č. 1, r. 30
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Účastí na těchto akcích berete na vědomí, že zde může být pořizován videozáznam
nebo fotografie, které budou následně použity pro účely zpravodajství a na webu.

Závěrečné slovo
Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
právě jste dočetli 2. číslo 20. ročníku našeho zpravodaje.
Na konci minulého čísla byl bohatý seznam kulturních, společenských a sportovních 

akcí, které se měly v naší obci v následujícím období jarních měsíců konat. Došlo však 
k nečekanému zvratu ovlivněnému celosvětovou koronavirovou nákazou a v tomto období 
se zcela změnil život nás všech.

Doufám, že bude již jen lépe a že se naše životy začnou navracet do běžných kolejí. 
Važme si nyní každé akce, na které se budeme moct společně setkat bez zákazů, nařízení 
a omezení a především všichni zcela zdraví.

Hezké léto vám všem                                                     Radek Neužil – místostarosta obce

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
červen 2020
• Noc sokoloven – pátek 19. června 2020, od 18.00 hod., sokolovna Silůvky. Přijďte 

pobýt v sokolovně ve skvělé partě.

červenec 2020
• Tady je Krakonošovo (Kácení hodové máje) – středa 22. července 2020, sraz v 16.00 

hod. u autobusové čekárny na návsi. Stárci srdečně zvou zejména silné a udatné chla-
píky.

• Héééj rup! (Stavění hodové máje) – pátek 24. července 2020, od 17.00 hod. za soko-
lovnou v Silůvkách. Občerstvení zajištěno. Všechny srdečně zvou stárci.

• Anenské hody, – sobota 25. července 2020, k tanci a poslechu hraje DH Svatobořá-
ci. Průvod stárků obcí od 14.00 hod. Večerní zábava od 20.00 hod. v sále sokolovny. 
Všechny srdečně zvou stárci a TJ Sokol Silůvky.

• Hodová mše, – neděle 26. července 2020, 10.30 hod. prostranství na návsi před zvo-
nicí sv. Anny.

srpen 2020
• 7. silůvský pivní mikrofestival – sobota 22. srpna 2020, od 15.00 hod. za sokolovnou 

v Silůvkách. Přijďte ochutnat vzorky z mnoha známých i neznámých minipivovarů. Za 
deště se akce uskuteční v sále sokolovny.

září 2020
• Sokolský zájezd – sobota 26. září 2020, pořádá TJ Sokol Silůvky. Pro zdatnější turisty 

pěší okruh Rokytnice v Orlických horách – tvrz Hanička – Rokytnice v Orlických ho-
rách. Pro méně zdatné turisty Rokytnice v Orlických horách, poté přejezd autobusem 
do Vamberka, zde prohlídka města, Muzeum krajky apod.

Anenské hody a Pivní mikrofestival se uskuteční dle vývoje situace
s uvolňováním bezpečnostních omezení.
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