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• Když v červnu severní větry vějí , tu se boulky 
opozdějí. 

• Netleba v červnu o déšť prositi, plíjde, jak začnem 
kositi. 

červen - srpen 2001 

1930 

• O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu . (6. 6.) 
• Pláče-Ii červen a neoschne žitko, v zajících, 

koroptvích bu dem mít lídko. 
• Medardova kápě - čtylicet dní kape. (8.6.) 
• Červen mokrý a studený - bývají žně zkaženy. 
• Často-Ii se v červn u hrom ozývá, kalné léto potom 
přicházívá. 

• Červnové večerní hlmění , ryb a raků nadělení. 
• V červnu-Ii víc sucho než mokro bývá, urodí se 

hojnost dobrého vína. 
• O svatém Barnabáši boulky často straší. (11 . 6.) 
• Prší-Ii na svatého Barnabáše - padají hrozny do 

koše. 
• Je-Ii červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
• Svatý Vít dává trávě pít. (15. 6.) 
• Prší-Ii o sv. Vítu, škodí to žitu . 
• Sází-Ii se na Víta zelí, tak bělí . 
• Na svatého Aloise poseč louku, neboj se! (21. 6.) 
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• Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze, jestli 
je suchý odvézt chceš, do Jána si pospěš . (19. 6.) 

• Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve slinu. (23. 6.) 
• Když o sv. Janu prší, nevydaří se ořešI. (24. 6.) 
• Bylo-Ii počasí před Janem sychravé, bude po Janu 
mírně pršlavé, nebol' svatý Jan chce mít svůj déšl'. 

• Když svatojánská muška pěkně se leskne a svítí , 
bude počasí pěkné a můžeme do přírody na tanec 
jíti. Není-Ii však do svatého Jana viděti, budeme 
v chladnu a dešti seděti. 

• Prší-Ii na Jana Křtitele , pršívá tři dny celé. Je-Ii bez 
deště , bude pěkně ještě . 

• Čím dříve před sv. Janem hřiby rostou, tím dříve 
před vánocemi sněží. 

• Svatý Ivan bývá plačtivý pán . (25. 6.) 
• V červnu rolník ví , jaké bude posvícení, zda bohaté 

či chudé. 
• Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší. 
• Když dne ubývá, horka přibývá. 
• Co červenec neuvaří - srpen nedopeče . 

• Slunce peče - dMI' poteče . 
• Když červenec pěkně hřeje , o vánocích se zima 
zaskvěje . 

• DMI' na Prokopa - zmokne každá kopa. 
• Když mravenci v červenci své kupky zvyšují, zlou 

zimu nám zvěstují. 
• Ženci na pole, včely z pole. 
• Červenec , srpen, září muka, ale potom bude 

mouka. 
• V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši 
oděj se. 

• Svatá Markyta hodila srp do žita. (13. 7.) 
• Zapláče-Ii Marky ta , bude dešl'ů dosyta. 
• Prší-Ii na sv. Markétu , opadají ořechy vlašské a 
ořechy lískové zčervivějí. 

• O svatém Kamilu má slunce největší sílu. (18. 7.) 
• Když prší o Apolináři , dlouho se z lesů paří. (23. 7.) 
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Oesinfjkuie svou pěnou ústo, dóvó 
jim vonnou svěžest a čistí dec·h. 

• Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne 
podzim ; na svatého Jakuba dopoledne léto, 
odpoledne zima. (20. 7.) 

• Pak-Ii na Jakuba slunce svítí , má pak krutá zima 
býtí. (25. 7.) 

• Do Jakuba ze líčko - po Jakubu zelí. 
• Svatá Anna - chladna zrána. (26. 7.) 
• Svatý Vít, kořen štíp, svatý Prokop kořen dokop, 

svatá Markyta hodí srp do žita, svatá Anna srp 
vzala a žala. 

• Co srpen neuvaří , to už září nedopeče. 
• Srpen a únor - tepla a zimy úmor. 
• V srpnu již nelze slunci mnoho věřiti. 
• Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počas í. 
• Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. (10. 8.) 
• Vavřincův déšl' - myší úroda. 
• Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost 

vosy. 
• Srpen má nejkrásnější počasí v roce. 
• Duben, máj a červen víno v sudech suší, srpen, 
září , říjen hospodáře kruší. 

• Velká úroda hub věští bídu. 
• Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují 

stále pěkné počasí. 
• Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 
• Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá 

zima. 
• Srpen zpočátku-Ii hřeje , zima pak se dlouho 
sněhem skvěje . 

• Moc hub srpnových - moc vánic sněhových . 
• Jsou-Ii v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy 

valný. 
• Má-Ii Filip hromy v průvodu , značí brzký dMI' a 

úrodu. (23. 8.) 
• Pěkně-Ii o Bartoloměji , na pěkný podzim máme 
naději. (24. 8.) 

• Bartoloměj svatý odpoledne krátí. 
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• ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 
Ve čtvrtek 28. června 2001 se uskuteční v 19.00 hod. v malém sále 

sokolovny v Silůvkách veřejné zasedání obecního zastupitelstva s tímto 
programem: 
• projednání úpravy obecního rozpočtu na rok 2001 
• projednání investiční akce na čistírně odpadních vod 
• projednání výše stočného na rok 2001 
• různé 
• závěr 

Jednání bude přítomen správce čistírny odpadních vod pan Kubeša, 
který objasní veškeré dotazy související s provozem COV a výši 
stočného v obci Silůvky. Doporučujeme vám, aby jste se ve vlastním 
zájmu tohoto zasedání zúčastnili. 

• PRACOVNí NABíDKA 
Obecní úřad hledá vedoucího pracovní čety v naší obci na plný pracovní 

úvazek. Podmínkou přijetí je zkušenost s vedením kolektivu a řemeslná 
zručnost. 

Případní zájemci obdrží bližší informace každé úterý ve 20.00 hod. na 
Obecním úřadě . 

~
-r-r . 

• POPELNICE .. 'f1. 
Případní zájemci o každotýdenní svoz domovního odpadu 1 II ,\ během letního .období necht' se neprodleně přihlásí v úředních 1 . 

hodinách na OU. 

• SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Obecní úřad Silůvky ve spolupráci s firmou SELlO, spol. s.r.o. zajistil sběr 

a odvoz nebezpečného odpadu. 
Proč? Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů 
ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin . 
Co to je nebezpečný odpad? Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, 
plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barviva a ředidla , 
teploměry , kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční 

prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, 
nádoby se zbytky chemikálií, apod. 

Jelikož platíme paušální poplatek za občana, vyzýváme všechny občany, 
aby tohoto druhu odpadu přinesli co nejvíce. 

Nebezpečné odpady budou odebírány v sobotu 16. června 2001 
v době 13.35 -13.55 hod. před prodejnou potravin p. Hrdličky. 

Tento sběr se netýká sběru a svozu televizorů , ledniček a pneumatik. Sběr 
pneumatik a televizorů se uskuteční v jiném termínu, který se včas dozvíte 
v dostatečném předstihu . 
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• KopíRKA 

OÚ nabízí k prodejí funkční kopírku Toshiba 7610 formátu A3, A4 za 
1000,- Kč. 

• JUBILANTI 
V měsících červnu , červenci a srpnu oslaví své životní jubileum tito následující 
občané 

v měsíci červnu: 

89 let Antonín Hladký 
87 let Alois Kolečkář 
80 let Vlasta Stehlíková 
78 let Štěpán Červinka 
72 let Květoslava Dvořáková 

71 let Ludmila Světlíková 
70 let Jitka Cesarová 
70 let Marie Dobrovodská 

v měsíci červenci: 

81 let Rudolf Nešpůrek 
80 let Tomáš Kratochvíl 
76 let Jan Stehlík 
73 let Anna Hledíková 

v měsíci srpnu: 

87 let Rudolf Jelínek 
82 let Květoslav Dvořák 

82 let Vítězslav Musil 
79 let Mojmír Dvořák 
76 let Blanka Šalplachtová 
75 let Věra Šindelková 
74 let Jarmila Pikolová 
71 let Milan Sehoř 
70 let Jan Škorpík 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a 
dobrou životní pohodu. 

• DIVADELNí PŘEDSTAVENí 
Ochotnický kroužek divadla v přírodě na Hlíně Vás zve na představení 

operetky "Slovácká princezna", které se sehraje v pátek 6. července 2001. 
Při nepřízni počasí se představení odkládá na neděli 8. července 2001. 
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• TROCHU STATISTIKY NIKOMU NEUŠKODí 

V současné době žije v naší obci 700 obyvatel ve 250 domech. 220 domů 
je trvale obydleno, 30 domů je neobydleno. 

V Silůvkách žije 345 mužů a 355 žen . Dětí ve věku do 15 let zde žije 110, 
občanů v produktivním věku 430 a občanů v důchodovém věku 160. 

• VÝVOJ POČTU OBYVATEL A DOMŮ V OBCI SILŮVKY 
V LETECH 1850 - 2001 
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• JíZDNí ŘÁD 
Od neděle 10. června platí nový jízdní řád. Na násled ích stránkách 

najdete vlakový jízdní řád , jehož platnost je od 10. června 2001 do 
14. prosince 2002. 

Jsou zde uvedeny časy odjezdů vlaků, pouze v cílových stanicích časy 
příjezdů. Nejsou zde spěšné vlaky, které v Silůvkách nestaví. 

Vysvětlivky : 'Íl' - dny pracovního klidu 
CD-ev - čísla v kroužku - dny v týdnu. 

Autobusový jízdní řád naleznete bude uveden v příštím čísle Informačního 
listu , neboť v něm ještě dochází k několika změnám. 
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• VLAKOVÝ JíZDNí ŘÁD (Silůvky - Brno hl. n.) platí od 10. 6. 2001 do 14.12.2002 
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• VLAKOVÝ JíZDNí ŘÁD (Brno hl. n. - Silůvky) platí od 10. 6. 2001 do 14. 12. 2002 
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• Z HISTORIE NAŠí OBCE - PATRONKA OBCE 

1 

Nová zvonice sv. Anny (1974) 

Po dlouhých letech 
nezměrného utrpení 
našeho národa byla 
celá země zpusto
šena, vybito dvě tře

tíny jejich obyvatel , 
zničeno celé kulturní 
dědictví národa. Lidé 
byli pOhřbíváni kdeko
liv bez kněze , často 

spáleni , někteří do
konce i za živa. 

J i skřička naděje 

zažehnutá před lety 
sv. Cyrilem a Meto
dějem dosud nevy
hasla a ukázala se být 
světlem naděje pro 
přežilé , kteří viděli své 
vzory ve sv. Václavovi , 
sv. Vojtěchovi, Panně 
Marii , sv. Ludmile, sv. 
Anně a dalších. 

Nezbývalo , než se 
trvale usadit, odhodit 
meč a místo něho se 
chopit pluhu a v potu 
tváře chléb svůj dobý
vati. 

Pod Boží och ra-
nou zvolili si za svoji 

patronku sv. Annu, babičku Kristovu . V jejím jménu započaly obnovy, nejprve 
v duších lidí , následně v domovech. 

Do svého znaku si umístili obyvatelé naší obce radlici a vinařský nůž, 
symboly chleba a vína , těla a krve Kristovy. 

Poté byla v roce 1704 obnovena duchovní správa v Tikovicích, kam byla 
naše Ob3C od nepaměti přifařena . Tam na epištolní straně chrámu sv. Jiří byla 
na bočním o ltáři umístěna soška sv. Anny, patronky Silůvek. 

Od této doby jsou i pro Sil ůvky vedeny farní matriky, občané jsou křtěni , 
sezdáváni s knězem a pohřbíváni do posvěcené země hřbitova. 

Cílevědomý život občanů šířený chrámem v duchu Desatera přinesl brzy 
první ovoce. 
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Z této doby máme nejhezčí lidové kroje, architekturu lidových staveb, 
písně hýřící láskou a radostí ze života, i řadu lidových obyčejů a zvyků . 

Mnohé se změnilo i na polích a pod střechami bílých chaloupek. Chléb 
opět voní na prostřených stolech a místo řinčení mečů se kolem rozléhal jen 
hlas zvonů , aby uvítal nový den, pozval ke stolu a večerním klekáním svolal 
pracující lid do svých domovů. 

Každým rokem, 26. července slaví naše obec svátek sv. Anny, své 
patronky. 

K její cti a chvále byla v roce 1850 postavena na návsi zvonice, v jejímž 
průčelí byla umístěna patronka Silůvek sv. Anna. Zvonice byla v roce 1973 
přestavěna na klidnější a důstojnější místo a také uvnitř vyzdobena 
mramorovou sochou sv. Anny. Původní soška ze staré zvonice byla umístěna 
také na průčelí zvonice nové. Tam byla po 150 letech uctívání občanů 
14. ledna 2001 v noci ze zvonice ukradena. 

U zvonice bývá každého roku na sv. Annu sloužena mše svatá a zároveň 
jsou pořádány "Anenské hody" Součásti hodů je také stavění máje. Je to smrk 
vysoký až 30 metrů jehož kmen je zbaven kůry a vrchol zdobí stárky 
barevnými pentlemi. Kapela spolu se stárky obchází potom v nedělním 
odpoledni vesnici a zvou občany na lidovou veselici pod májou. 

V dřívější době bývalo o hodech na sv. Annu, které bývaly před hospodou 
velmi naspěch, neboť koncem července probíhaly žně a každý se snažil svoji 
úrodu včas sklidit. Někdy dokonce už byly hodové koláče pečeny z mouky 
právě sklizeného zrna. 

V současnosti probíhají žně úplně jinak. Nejsou již záležitostí celé vesnice 
a mnoho lidí ani neví, kolik obilí se letos urodilo. Řady mandelů již nezdobí 
okolní pole a ve stodolách. dávno umlkly zvuky cepů . 

Tradice však zůstává živá. Po sv. Anně byla v roce 1990 pojmenována 
hlavní starobylá ulice v centru obce. 

Na hody se sjíždějí rodáci a příbuzní, aby v kruhu svých rodin vzpomněli 
všeho dobrého i zlého, co s sebou život přináší v průběhu času . 

Nechť je nám naše patronka sv. Anna stále světlým vzorem a velkou 
nadějí. Pod její ochranou vzhůru k naplnění šťastného a spokojeného života 
všech spoluobčanů Silůvek . 

Neiús porn ěiší stáložárná, kamna 
ORIG lHAL MUSGRAVE 
"n', pro byty, ~koly, sály atd. 

Pfednosti :!:::ě: .. ~~vga~I::~::':::::t:!:~I~::~ 
B.ht; "ber • "III sllad. lakol I nlkeréh pfi.luln.III. 

SI.:.I s,orU, NUSCRIYE a NElEOR , ,O"é. p,""de.l. 

ŽeleZlttsllfl n OlCnn 1JH no 
UBI"oo/JtlJoll • , no/J111~1t ZD. 

J---~--

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk Škorpík 
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Základní kámen rozhledny 

Model nové rozhledny 

První návštěvníc í 

SLAVNOSTNí POKLEP ZÁKLADNíHO KAMENE ROZHLEDNY· HLíNA, neděle 27. 5. 2001 
Rozhledna bude postavena ze dřeva v nadmořské výšce 449 m.n .m. , její základna bude mít velikost 4x4 metry, výška horní 
vyh lídkové terasy bude 20 metrů nad zemí. Před rozh lednou budou zastřešené lavíčky a stolky. Cena stavby je 1 000000,· Kč 
Se stavbou by se mělo začí t v příštím roce a dokončení stavby je naplánováno na podzim příštího roku. 
Stavbu provádí Klub českých turistů. 
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• . Z HISTORIE NAŠí OBCE - ŠKOLA 

v 

Skola. 

Školní budova z roku 1874 (1930) 

Slouží ke cti tehdejšího zastupitelstva obce , že pouhé dva roky od zrušení 
nevolnictví r. 1783 si zřizuje obec školu, jako jedna z prvních obcí v okolí. 

Do této doby nikdo v obci neuměl číst ani psát. Veškeré nutné zápisy 
hotovi! pan farář a k tomu účelu pověření panští písaři. Občan se jen podepsal 
třemi křížky. 

Avšo;k každý ovládal ze své praxe profesi, kterou k běžnému životu 
potřeboval. Lidé tehdy věděli málo o všem, zatímco dnes víme všechno o 
ničem. 

Škola byla jednotřídní s bytem učitele a stávala u kaple sv. Jana, mezi 
domem Č. 5 a cestou do Tikovic. Měla Č. 57. 

Na nynějším místě stojí od roku 1874 a má Č . 81. 
Ve školní pamětní knize k roku 1802 se jmenuje prlJem učitele. Od 

každého souseda ročně: (bylo jich 38), 1/8 míry žita , od obce pak 21
/ 2 míry žita. 

Z každého školního dítka pecen chleba, 1/8 míry hrachu nebo čočky a 18 
krejcarů na topivo. 

Školního platu měl týdně: z jednoho dítka z první třídy 1 krejcar, 2 krejcary 
z dítka ve druhé třídě. O Vánocích a o hodech od souseda po koláči , od obce 
ještě 3 sáhy dřeva koncem října. Učitel také užíval dvou zahrádek při škole a 
kus pole na Kopaninkách. 

O Velikonocích roku 1847 stará škola Č. 57 a 8 okolních domů vyhořela. 
Prvním učitelem ve škole v Silůvkách byl Václav Mašek z Konice. Učil zde 

v letech 1783 - 1799. Mimo něho zde déle působili: Jan Molva 1809 - 1836, 
Matěj v alenta 1836 - 1881 (tj. 45 roků). Měl v jednotřídce 70 až 112 dětí. Po 
něm nastoupil již do nové školy Č. 81 Viktor Kamil Jeřábek , který popsal 
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tehdejší poměry v obci v kníze "Idyla staníce Třešňůvské ." On také narouboval 
na ZahumeničkácR první meruňky v obci, z nichž několik ještě roste . 

Po něm nastoupil první místní učitel Václav Hládek v roce 1887. Za něj 
byla škcla roku 1900 rozšířena na dvoutřídní. K přízemní škole bylo přistaveno 
první patro. Tohoto roku bylo v 1. třídě 54 a ve 2. třídě 48 žáků. První třídu učil 
Václav Hládek, druhou p. Růžena Kočí z Hrušova. Pan farář vyučoval 

náboženství. 
Školní rok býval zahájen ve farním chrámu sv. Jiří v Tikovicích vzýváním 

ducha svatého. Tamtéž se vydávalo vysvědčení. Za učitele Václava Hládka 
došlo k několika významným událostem. V roce 1888 byla postavena silnice 
do Tikovic. U školy je od tohoto roku místo brodu a dřevěné lávky přes potok 
nový most. Od roku 1898 je nová měna. Místo zlatých je koruna. 1 zlatý = 2 
koruny. Učitelé jsou odměňováni v korunách. Dosavadní způsob odměny 
padá. Je zřízena funkce řídícího školy. Učitel Václav Hládek byl povýšen na 
řídícího . Měl plat 1 200 korun ročně. Učitelka 336 korun ročně. Tedy 1 korunu 
stálého platu za jeden odpracovaný den, bez ohledu na počet žáků. Nemohla 
si to vynachválit. 

V tomto roce byla zřízena školní zahrada v místech dnešního hřiště "Pod 
lípami" - to bylo pro chlapce. Učitelkou ručních prací pro děvčata byla Josefa 
Cvečková. 

V roce 1905-6 bylo ve třídách 57 chlapců a 67 děvčat, 3 nechodili. 
Od roku 1906 byly zavedeny dvouměsíční prázdniny, které trvaly od 

15. července do 15. září. V tomto roce je také zřízena čtyřčlenná školní rada, 
ve které jsou zastoupeni: učitel , farář, starosta a rolník. 

Kaple sv. Jana, v pozadí stará škola z roku 1784. (1972) 
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V roce 1908 nastoupilo do tříd 68 chlapců a 60 děvčat. Píše se kamínkem 
na tabulky. 2. prosince 1908 je ve škole velká oslava k 60. výročí panování 
Jeho Apoštolského Veličenstva a Boží milosti , Císaře Františka Josefa I. 

V sobotu 6. července byl školní výlet na šachtu do Zbýšova, pěšky na celý 
den. Tam děti viděly, jak umounění havíři s lampičkami vyfárali z podzemí, kde 
dobývali černé uhlí. 

V červenci roku 1914 vypukla 1. světová válka. Muži do 42 roků jsou 
odvedeni, dětem z vyšších ročníků jsou povolovány úlevy na práce doma. 
Jsou první padlí, mezi nimi také učitel František Tesař. Žáci , kteří měli tátu na 
frontě, prožívali v lavicích smutné dny, mnozí také trpěli hladem. 

V roce 1918 skončila válka a 28 . října je vyhlášena Československá 
republika. Výnosem ministerstva školství se oznamuje, že účast žáků na 
náboženských úkonech je dobrovolná. 

5. dubna 1919 je zasázena u školy lípa svobody. Od roku 1919 je 
vysvědčení rozdáváno ve škole. Počínaje školním rokem 1919-20 jsou 
prázdniny od 30. června do 1. září , na škole je zaveden tělocvik. 

V roce 1921 -22 bylo celkem 136 žáků a do školy se chodí do 14 roků . 

11. září 1921 je odhalena na škole busta J. A. Komenského. 
V roce 1924 odešla učitelka ručních prací Josefa Cvečková, která zde 

působila celých 36 roků. 
Od roku 1926 je ve škole elektrické osvětlení. 
Roku 1927-28 nastoupilo do tříd 58 chlapců a 42 dívek. Z nich je 

69 římskokatolického vyznání, 16 evangelického vyznání, 3 československého 
vyznání. Do ručních prací chodí 32 děvčat. 

V roce 1929 je ve škole zřízena třetí třída a nový kabinet. Dosud chodily 
všechny děti jen do obecné školy v Silůvkách . 

Od roku 1930 je povinné navštěvovat 6., 7. a 8. školní ročník v měšťanské 
škole v Dolních Kounicích . 

Ve školním roce 1930-31 je v naší škole: 
1. třída 20 chlapců , 4 děvčata - 24 dětí. 
2. třída 24 chlapců , 32 děvčat - 56 dětí 
3. třída 17 chlapců , 17 děvčat - 34 dětí 
Měšťanskou školu v Dolních Kounicích navštěvuje 11 chlapců a 12 dívek. 

Vyšší školu 1 chlapec. 
V roce 1936 je stanovena mateřská dovolená učitelek na 3 měsíce . 

Od 1. prosince 1938 odchází řídící Musil do penze a za něj nastupuje 
Bedřich Cehl , který učí 1. třídu. 2. třídu Marie Havránková a 3. třídu tř. učitel 
Vladimír Bílý. Náboženství katolické vyučuje farář Vladimír Čapka, 
náboženství evangelické diakon Josef Procházka. 

Za období protektorátu se vyučovala také němčina. Byla povinná od 1. 
ročníku , 4 až 8 hodin týdně . V zimě bývaly uhelné prázdniny. Ve válce, při 
houkání sirén se žactvo muselo schovávat do sklepa "Pod kaštanem". 

Knihy ze školní knihovny, které připomínaly slavnou minulost národa 
musely být odeslány ke zničení. 
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Po osvobození naší 
obce v době od 19. 4. 
do 7. 5. 1945 byla ve 
škole vojenská nemoc
nice. Školní zařízení 
bylo vystěhováno. Vy
učování bylo obnoveno 
až v polovině května . 

Od Nového roku 
1946 je zřízena mateř
ská škola, do které se 
přihlásilo 48 dětí. Vyu
čuje p. Helena Mičán
ková z Brna . 

Na obecné škole 
jsou dvě třídy: 

1. třídu učí p. Vladimír 
Bílý - 38 žáků 
2. třídu učí p. Karel 
Přibyla - 34 žáků. 

Ruční práce vyu
čuje Jarmila Vítková. 

6., 7. a 8. ročník 

odešel do měšťanské 
školy v Dolních Kouni
cích. 

1. září 1949 je zří
zena zákonem "Ná
rodní škola". Katolické 

Pohled od staré školy na náves. (1973) náboženství místo ze-
mřelého Vladimíra 

Čapka učí páter Bárta a evangelické náboženství učí vojenský farář major 
Pavel Janeček. 

V roce 1950 je do školy zaveden vodovod a zřízena nová jímka. 

Od roku 1950 slaví školy povinně 1. máj. Jsou nové vyučovací osnovy, 
kříže ze tříd jsou odstraněny , vznikají organizace pionýrů a svazáků. Do školy 
přišel poprvé místo Ježíška o Vánocích Děda Mráz. 5. června 1950 jdou žáci 
poprvé na pole hledat mandelinku. 

Od roku 1954 se oslovuje ve škole "soudruhu" a jsou zavedeny nové školní 
učebnice. Ve škole nyní učí: 2. třídu ředitel Vladimír Bílý a 1. třídu učitelka 
Marie Dobrovodská. Na škole je 92 žáků. Mateřská škola je zrušena. 

Už se neslaví původní církevní svátky, ale nové - např. Říjnová revoluce 
apod. V roce 1958 bylo v obci založeno JZD a žáci stále častěji chodí na 
brigády, hlavně na brambory. 

15 



Informační list, Č. 6 - 8 (28 - 30) - červen - srpen 2001 

V lednu 1961 onemocněl ředitel Vladimír Bílý a místo něj byla přijata Marie 
Paarová z Ořechova . Od roku 1962 přechází 5. ročník ze Silůvek do 
Ořechova . Od roku 1963 se slaví 1. máj místo v Dolních Kounicích 
v Ořechově . 

Během roku 1970 se provádí generální oprava školy. Nové stropy , nová 
okna, elektři na, omítky. Práce provádí OSP Ivančice . Po dobu oprav 'se učilo 
na směny v kulturním domě (v Orlovně). 

O prázdninách v roce 1973 je ve škole zavedeno ústřední topení a škola je 
vymalována. 

14. ledna 1974 měl pohřeb Vladimír Bílý, který učil na škole v Silůvkách 30 
let. Zažil během svého působení 4 různé režimy. Svobodnou Masarykovu 
republiku, Protektorát Čechy a Morava, Benešovu republiku po válce a totalitní 
komunismus po únoru 1948. 

Od roku 1976 je v platnosti nová školská soustava. Od tohoto roku jsme 
také spojeni s obcí Prštice pod jeden Místní národní výbor. 

Z naší školy za 218 roků jejího trvání vyšly stovky, ba tisíce občanů 
vybavených vědomostmi pro praktický život. Což nelze říci o období totalitního 
režimu. 

Naše země potřebuje vzdělané a schopné občany v rámci úspěšného 
uplatnění v Evropě. 

Přejme naší škole, aby její dobrá tradice zůstala i do budoucna zachována. 

• ČERVEN 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk Škorpík 

Červen je šestý kalendářní měsíc v roce . Původ názvu je vysvětlován různě , od 
červenání ovoce přes červy , kteří v tomto čase působí škody na stromech a ovoci , po 
souvislost s hmyzem červcem, který se používal v minulosti k barvení látek. 

Anglicky - June, francouzsky - juin, latinsky - lunius, maďarsky - június, 
německy - Juni , polsky - czerwiec, rusky - L-1IOHb , slovensky - jún. 

• ČERVENEC 
Červenec je sedmý kalendářní měsíc v roce. Původ názvu je obdobný jako u 

června . K tomuto měsíci se váže nejméně pranostik z celého roku . 
Anglicky - July, francouzsky - juillet, latinsky - lulius, maďarsky - július, 

německy - Juli , polsky -lipiec, rusky - L-1lOnb, slovensky - júl. 

• SRPEN 
Srpen je osmý kalendářní měsíc v roce . Název je odvozen podle srpu, který byl 

v tomto období zapotřebí při žních, nebo z litevského slovesa sirpsti - zráti. 
Anglicky - August, francouzsky - aout, latinsky - Augustus, maďarsky -

augusztus, německy - August, polsky - sierpieň , rusky - asrycT, slovensky - august. 
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• VÝSLEDKY ORELSKÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ 
Muži: 1. Orel Silůvky "A" 

2. Orel Ořechov 
3. Orel Starý Lískovec 

Žáci : 1. Orel Silůvky "A" 
2. Orel Bohunice 
3. Orel Starý Lískovec 

Silůvky měly v mužské kategorii zastoupení 3 mužstev. Mužstvo Orel Silůvky "A" 
nastoupilo takřka ve stejném složení, ve kterém nastupuje v celoročních turnajích 
v malé kopanéVe skupině jsme hráli s mužstvy: 

Orel Silůvky - Orel Rakšice 2: 1 
Orel Silůvky - Orel Starý Lískovec "B" 1: 1 
S malými problémy jsme postoupili do finále turnaje, kde jsme se utkali 

s mužstvem Orel Ořechov , tento zápas jsme vyhráli nejtěsnějším výsledkem 1 :0. 
Celý turnaj byl výborně organizován a první tři družstva v každé kotegorii obdržela 

diplomy a věcné ceny. 

• MALÁ KOPANÁ 

Turnaj na hřišti: Stadion Slavoj Senorady 

3. kolo - 5. 5. 20.01 
Kovocentrum Silůvky - Fe Bratčice 5:2 

Branky: Záděra Kamil 3 
Kouřil Lubomír 1 
Bezchleba Rudolf 1 

Bratčice jsou velmi dobrý soupeř a tak jsme 
nastoupili k utkání s respektem. Naše mužstvo 
hrálo velmi dobře a v první polovině zápasu se 
ujalo vedení 2:1. Po přestávce už začal být soupeř nervózní a my jsme toho využili a 
zvýšili skóre. 

Kovocentrum Silůvky - Slavoj Senorady 1:6 

Branky: KĎlbl Pavel 1 

Náš soupeř nás zaskočil tvrdou a agresivní hrou. Za toto utkání jsme se do šancí 
dostávali jen zřídka , soupeř nás k ničemu vážnému nepustil a dobrou kombinační 
hrou nás suverénně přehrál. 

Kovocentrum Silůvky - Bobor Hrubšice 3:2 

Branky: KĎlbl Pavel 2 
Záděra Kamil 1 

Tento zápas nezačal dobře a po chybě jsme prohrávali 1 :0. Do šancí nás soupeř 
nepouštěl , vše zastavoval na půli hři ště kde nás mnohokrát fauloval. To se mu ale 
nevyplatilo a se třech dobře zahraných situací jsme dali branky a utkání otočili ve 
svůj prospěch. 
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Turnaj na hřišti: Rebešovice 
4. kolo - 19. 5. 2001 

Kovocentrum Silůvky - Nona Nebovidy 

Hosté z Nebovid se k turnaji nedostavili. 

5:0 (kontumačně) 

Kovocentrum Silůvky - Fe Omice 4:1 

Branky: Záděra Kamil 2 
Kouřil Lubomír 1 
Stehlík Petr 1 

Utkání začalo opatrně a dlouho se udržoval nerozhodný výsledek. Omice i přes 
jasný výsledek měli velkou řadu šancí, ale náš brankář se v tomto utkání 
vyznamenal. Byl pokořen až z pokutového kopu. 

Kovocentrum Silůvky - Rebešovice 2:2 

Branky: Kouřil Lubomír 2 

V utkání asi se stejně silným soupeřen se nám poměrně dařilo. Dvakrát jsme se 
dostali do vedení. O vítězství jsme přišli až samých okamžicích zápasu. I tak naše 
mužstvo bylo spokojeno s celkem spravedlivou remízou. 

Turnaj na hřišti: Prštice 
5. kolo - 3. 6. 2001 

Kovocentrum Silůvky - Fe Plaz Ketkaz Ketkovice 5:0 (kontumačně) 

Kovocentrum Silůvky - Fe Blajkec Modřice 2:1 

Branky: Záděra Kamil 2 

Na tomto turnaji se poprvé sešlo celé mužstvo. První polovinu utkání jsme zvládli 
na výbornou. vedení 2:0 jsme lehce kontrolovali. Ve druhé půli zápasu jsme měli 
velké množství šancí, které zůstaly neproměněny K závěru utkání jsme sice gól 
dostali, ale vedení jsme s přehledem udrželi. 

Kovocentrum Silůvky - SK Prštice 4:3 

Branky: Záděra Luboš 2 
Záděra Kamil 1 
K61bl Pavel 1 

Prštice hrály ze začátku utkání lépe, ale postupem času jsme přebrali iniciativu a 
zvítězili jsme. 

Tento turnaj nám vyšel a pěkně jsme zakončili sezónu. Třikrát jsme prohrávali , 
ale zápas pro nás skončil vítězně. 

Tabulka na další stránce je po předposledním čtvrtém kole soutěže. Závěrečná 
tabulka vyjde v příštím čísle Informačního listu. 
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Mužstvo poč.záp. výhry remízy prohry skóre body 
1. Pohroma Ivančice 25 20 3 2 162:48 63 
2. Jantar Ivančice 25 19 1 5 97:61 58 
3. FC Slavoj Senorady 26 18 1 7 108:58 55 
4. Paus Oslavany 25 13 3 9 70:75 42 
5. FC Rokytná 25 12 4 9 62:62 40 
6. FC Bratčice 25 11 6 8 60:43 39 
7. Kovocentrum Silůvky 25 9 9 7 59:45 36 
8. SK Prštice 25 8 8 9 53:49 32 
9. FC Blajkec Modřice 25 9 3 13 56:74 30 

10. FC Plaz Ketkaz Ketkovice 25 9 1 15 68:98 28 
11. TJ Rebešovice 25 8 4 13 45:84 28 
12. BMA Oslavany 26 8 3 15 83:98 27 
13. Sparta Ivančice 26 7 3 16 48:90 24 
14. FC Omice 25 7 2 16 65:104 23 
15. FC Bobor Hrubšice 25 3 3 19 43:94 12 

Kamil Záděra 

Držíte v rukou letošní 6 . - 8. (celkově 28. - 30.) číslo Informačního listu pro 
obyvatele obce Silůvky. Tento Informační list vychází v nákladu 270 výtisků a je již 
třetí rok dodáván zdarma do všech domácností v naší obci. Každá domácnost tímto 
způsobem obdržela již 220 stran textu s rozličnými informacemi. Byl bych rád , 
kdybyste mě sdělili jakékoliv náměty , návrhy, kritiky i připomínky pro další čísla a přál 
bych si , abyste byli aktivnější při vymýšlení příspěvků do tohoto Informačního listu. 

Chci i nadále v tomto Informačním listu pokračovat se zveřejňováním starých 
pohledů a zajímavých fotografií naší obce nebo jejího nejbližšího okolí (i když kvalita 
tisku není vždy nejlepší). Proto Vás chci všechny požádat, aby jste se doma pořádně 
podívali , jestli nemáte doma nějaké zajímavé fotografie a řekli mě o tom. Zapůjčené 
materiály vám druhý den (po jejich naskenování) osobně vrátím. 

Na moji poslední žádost v lednovém čísle Informačního listu o zapůjčení starých 
fotografií zareagovali dva lidé. Moc jim touto cestou děkuji a doufám že se najde 
ještě alespoň někdo třetí. Nebo, že by nikdo z vás doma vůbec nic neměl? 

Příští číslo Informačního listu vydám po prázdninách , v měsíci září. 
Radek Neužil 

ČLENOVÉ OBECNíHO ZASTUPITELSTVA VÁM 
VŠEM pŘEJí PĚKNÉ SLUNEČNÉ LÉTO A 

PŘíJEMNĚ STRÁVENÉ DOVOLENÉ 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 05/47225 127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 8. 2001. 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu 
adresujte na: radek@porthos.geogr.muni.cz 

19 



20 

Informační list, č. 6 - 8 (28 - 30) - červen - srpen 2001 

Staršovstvo 

českobratrského evangelického sboru v Silůvkách 

zve 

ke slavnostnímu shromáždění 

u příležitosti 

80. VÝRočí ZALOŽENí SBORU 
v neděli dne 17. června 2001 v 8.30 hod. 

bohoslužby s Večeří Páně 

senior Pavel Kašpar 

přijme slib nově zvoleného staršovstva 

po shromáždění společný rozhovor 
spojený s občerstvením 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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