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1890 

o Teplý říjen - studený listopad. 
o Zvolna-Ii lisU v řfjnu opadává, přfští jaro mnohým 

hmyzem a housenkami se vyznamenává. 
o Spadne-Ii v říjnu listí, bude mokrá zima. 
o Čím dříve listl opadne, Um úrodnější přfštl rok. 
o Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne. 

o V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 
o Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 
o Mrazy v říjnu--hezky v lednu; krásný říjen--studený leden. 
o Svatý František zahání lidi do chýšek. (4. 10.) 
o Na svatého Placida slunce ohně nevydá. (5. 10.) 
o Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá. (8. 10.) 
o Po svaté Tereze mráz po střechách leze. (15. 10.) 
o Od sv. Havla nevyhání se kráva. (16. 10.) 

o Po teplém zářf zle se říjen tváří. o Sv. Havel do zelí zajel. 
o Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle o Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá. (17. 10.) 
pěkné a jasné dny potrvají. o Do svatého Lukáše, kdož chceš, ruce volné měj, po 

o Když kříŽOvý pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není svatém Lukáši za ňadraje dej! (18. 10.) 
daleko od sněhu. o Svatá Voršila a Kordula -větry pohnula. (21., 22. 10.) 

o Šimona a Judy- tuhnou na poli hrudy. (28. 10.) 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 
V úterý 18. září 2001 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva 

s následujícím usnesením: 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu obecního rozpočtu na rok 2001 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem pozemku p.č. 339 na ulici 

Kopaninky p. Petru Vápeníkovi 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem pozemku p . č. 219 v ulici Úvoz 

p. Marku Krutišovi 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemků p.č. 913/2 a 913/3 

v osadě Žáček manželům Meduňovým za 25,- Kč/m2 a za náklady spojené 
s jejich prodejem 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení odměny starostovi obce a 
místostarostovi obce 

• STOČNÉ 
V pondělí 22. října 2001 bude probíhat v době 

13.00 hod. - 19.00 hod. na OÚ výběr úhrady 
stočného. Výše stočného je 200,- Kč na osobu/rok. 

• NOVÁ PRACOVNICE OÚ 
Od července 2001 je na Obecním úřadě zaměstnána druhá pracovnice 

paní Ivana Jakšová. 

• UPOZORNĚNí PRO OBČANY 
V poslední době došlo na jižní Moravě ke zvysenému počtu případů 

krádeží v rodinných domcích, kterých se dopouštějí tzv. podomní prodejci. Cizí 
lidé pod různými záminkami se snaží vstoupit do bytů a rodinných domků a 
lákají na starších občanech větší částky peněz. 

Nejčastěji používané legendy jsou: 
• nabídka prodeje hrnců, přikrývek, nožů, příborů a výkup starožitných 

předmětů 
• ohlásí majiteli, že se stal výhercem v soutěži 
• žádají o použití toalety nebo poskytnutí občerstvení z důvodu 

nevolnosti 
Tito cizí lidé se také představují jako pracovníci sociálních úřadů s tím, že 

pro majitele rodinných domů mají k vyplacení finanční prostředky . Následně 
požadují zálohu na zaplacení daně nebo manipulačního poplatku z výhry. 
Obdobné jednání nelze vyloučit ani v souvislosti s výplatami finančních 

prostředků osobám, které budou odškodněny za nucené práce v době 2. 
světové války. 
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V případě nabídky zboží kontaktuje občana skupinka osob. Jeden nebo 
dva předvádějí nabízené zboží, další pozoruje, kde má starší občan uložené 
peníze. Zboží je téměř vždy nabízeno za vyšší cenu, než jaká je jeho skutečná 
hodnota. Když se obě strany dohodnou na obchodu, kupující obvykle 
prodělává. Samozvaný obchodník přímo na místě mívá komplice, který už 
během sjednávání obchodu peníze v domácnosti odcizí. Jindy si "obchodníci" 
domácnost prohlédnou a za několik dní se na místo vracejí pro konkrétní 
cennosti. 

V případě ohlášené výhry je starší občan osloven s tím, že vyhrál větší 
finanční částku, věcnou cenu nebo zájezd. Svou výhru si však může 
vyzvednout jen tehdy, když složí v hotovosti příslušný poplatek nebo daň . 

Převážná část poškozených jsou osaměle žijící starší lidé, zejména na 
vesnicích, kteří vzhledem k pokročilému stáří nejsou schopni adekvátně 
reagovat na jednání "obchodníků". 

Jak této trestné činnosti předcházet? 
• nikoho neznámého nevpouštět do bytu, v případě, že si stěžuje na 

nevolnost, zavolat pohotovost 
• po zástupcích různých institucí požadovat předložení dokladů 
• když už někdo cizí do bytu vejde, je lepší okamžitě pozvat někoho ze 

sousedů nebo příbuzných 
• cizí lidi, a to ani ty, kteří ukázali osobní doklady, nespouštět z očí a 

nenechávat je v bytě o samotě 
• neplatit zálohy za zboží, nabízené zboží řádně prohlédnout, vždy 

požadovat paragon s razítkem firmy 

Konkrétní případy: 
• Dvě ženy přišly do domku 881eté ženy na Znojemsku, uvedly, že jdou ze 

"sociálky" a slíbily ženě finanční podporu 130.000,- Kč. Zároveň uvedly, že musí 
předem zaplatit různé poplatky a vyžádaly od ženy částku 17.000,- Kč. Když 
odcházely, nechaly ženě kufřík se sadou nožů jako dárek a slíbily, že peníze 
následující den přinesou . 

• K domku 851eté ženy na Hodonínsku přišel muž a předal jí dárek k narozeninám 
- sadu příborů v kufříku - za údajnou částku 90.000,- Kč. Slíbil jí i další odměnu -
finanční částku 600.000,- Kč. Za tu ale požadoval daň 60.000,- Kč. Když žena 
přinesla v obálkách 206.000,- Kč, ochotně si chtěl peníze odpočítat a potom si 
odskočil pro počítač do auta. Po jeho odchodu zůstala ženě jen částka 6.000,- Kč 
a příbory . 

• Na Třebíčsku 751eté ženě slíbil neznámý muž výhru v podobě televizoru, 
ledničky, pračky, zájezdu do Karlových Varů a sady nádobí. Na místě dostala dvě 
sady nádobí, za které zaplatila daň ve výši 18.500,- Kč. 

• Na Znojemsku slíbil muž 851eté důchodkyni výhru 190.000,- Kč. Měla za ni 
zaplatit daň 52.000,- Kč. Žena mu předala vkladní knížku, občanský průkaz a 
prozradila mu heslo, aby alespoň polovinu této částky zaplatila (větší úspory 
neměla) . Muž se měl následující den vrátit, dovézt vkladní knížku, doklady, 
peníze i slibovanou sadu příborů . 

• Muž v Brně vylákal na 781eté ženě částku 7.000,- Kč na čerpadlo pro svého syna. 
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• Na Hodonínsku tvrdil muž 791eté ženě , že nabízené příbory jsou pozlaceny. Paní 
muže pozvala do domu. Zde ji muž sdělil, že dále vyhrála částku 360.000,- Kč. 
Chtěl zálohu 64.000,- Kč a dokonce ženě nabídl, že ji pro výhru do banky 
doprovodí. Zároveň se zmínil, že ji přenechá výhru od paní, která již zemřela . 

Důvěřivá žena tedy zaplatila ještě jednu zálohu a muž odešel s částkou 128.000,
Kč. 

• Na Žďársku se z rodinného domku ztratila částka 60.000,- Kč v době , kdy matka 
poškozeného odešla do chléva a nechala otevřené vstupní dveře do domku. Ve 
vesnici krátce před touto událostí chodili po domech prodejci přikrývek a oblečení. 

• Na Zlínsku se nabídli dva muži 491etému majiteli domku, že mu nabrousí nože. 
Jeden z nožířů pracoval a druhý z pokoje odcizil obálku s hotovostí 30.000,- Kč. 
Poškozený si však ztráty okamžitě všiml a pachatele se podařilo zadržet. 

• V Hodoníně oslovil 761etou ženu p řed jejím bytem neznámý muž. Řekl jí, že 
vyhrála pozlacené příbory v hodnotě 90.000,- Kč. Aby však tuto výhru mohla 
převzít , musí ihned zaplatit daň ve výši 45.000,- Kč. Jakmile se tak stane, bude jí 
předána i další hotovost ve výši 450.000,- Kč. Slíbil jí, že peněžitou výhru obdrží 
od něj osobně v nejbližších dnech. Když mu žena sdělila, že má pouze částku 
25.000,- Kč, vzal si ji a řekl , že zbývající část daně ji strhne z peněžité výhry. 
V průběhu rozhovoru muži zazvonil telefon, řekl, že ho odvolal ředitel a odešel. 

Policie uvítá spolupráci občanů při objasňování uvedené trestné činnosti 
- veškeré informace k pohybu podvodných "obchodníků" a jejich 
aktivitách můžete ohlásit na příslušném obvodním oddělení Policie, na 
bezplatnou policejní linku 158 nebo přímo pracovníkům Služby 
kriminální policie na tel. č.: 05/41 522404 nebo 05/41 522865. 

Policie CR, Obvodní oddělení Ivančice 

• JUBILANTI 
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum tito následující občané : 

94 let Terezie Vyskočilová 
89 let Emilie Hlavoňová 
76 let Růžena Urbanová 
73 let Jaroslav Prokůpek 
72 let Marie Červinková 
71 let Josef Čiháček 
70 let Miroslav Soukup 

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

• ŘíJEN 
Říjen je desátý kalendářní měsíc v roce. Český název měsíce pochází od 

jelení říje (souvisí se slovem řváti) . 

Anglicky - October, francouzsky - octobre, latinsky - October, maďarsky -
október, německy - Oktober, polsky - paidziernik, rusky - OKTSl6pb, slovensky 
- október. 
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• Z HISTORIE NAŠí OBCE - SKLEPY 

1956 

Již za Přemyslovců bývaly součástí rodinných domů v zemi vyhloubené 
sklepy. Sklep potřebovala ke svému přežití každá rodina, stejně jako stále živé 
ohniště. 

Během staletí se význam a užívání sklepů měnilo , ale vždy bylo 
nezastupitelné. V takovém sklepě muselo být v létě chladno, v zimě tam 
nesmělo mrznout, ani být příliš vlhko. Neboť uskladněné mléko, maso, zelí, 
víno, zelenina, ale i řepa a brambory vyžadovaly vhodné podmínky buď pro 
krátké, ale mnohdy i pro dlouhodobé uchování v dobrém stavu. 

Sklepy bylo nutno také větrat a zabezpečit proti hlodavcům. Třebaže ne 
všechny tyto sklepy měly tyto vlastnosti, nacházely se původně v každém 
domě, nebo v jeho blízkosti. K některému domu patřilo i více sklepů . Je tomu 
tak vlastně dosud. 

V naší vesnici je několik typů sklepů. V Anenské ulici od J. Brázdila Č. 50 
až po M. Zoufalou Č. 27 a vč. 16 jsou, nebo byly jen mělké, poměrně malé 
klenuté sklepy. To kvůli spodní vodě . Sklep bývalého dvora, nyní v Č. 27 je 
dosud zatopen a nepoužitelný. Na druhé straně ulice od Č. 28 (Škorpík Jan) 
jsou sklepy na dvorech, hlubší, klenuté, jejichž součástí je úzká šíje se 
schodištěm. 

V mnoha případech stojí nad sklepem prešovna, nebo komora a nad ní 
ještě sýpka. Takové 300 roků staré sýpky stojí dosud vč. 29 a Č . 44. Ta 
nejhezčí sýpka s prešovnou a sklepem stála do roku 1980 v Č. 33, byla již 
zbourána. V Č. 34, 35 a 38 bývaly mělké sklepy pod domy. Vč. 39 (Obecní 
úřad) je mělký, klenutý hospodský sklep užíván dosudV domech Č. 43, 44, 45, 
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46, 48 jsou hluboké klenuté sklepy ve dvorech. Do sklepa v domě č. 49 se 
vchází z ulice a je poměrně vlhký. 

Rozvojem vinařství a zemědělství v obci dochází k budování dalších 
sklepů a preshausů a to většinou za dědinou , jelikož polovina domů z těch 
původních 28 neměla k tomu v domě vhodné podmínky. 

Tak bylo kolem roku 1650 obnoveno Pod kaštanem 6 sklepů s preshausy, 
z nichž 4 stojí dosud. Tyto staré sklepy mají pohnuté osudy. Bývaly to nejdříve 
sklepy vinné. Když však v minulém století zniči l révokaz 134 měřic (26,8 ha) 
silůvských vinic, sloužily nadále k uskladnění řepy a brambor. Dva byly 
přestavěny na obytné domy - č. 64 a 109. V preshausu vedle Kubíkových 
bývala kovárna, také se tam cvičívalo, pokud nebyla Orlovna. Slavíkův 
preshaus sloužil jako dílna a kovárna pro JZD Silůvky, nyní jako vinný sklep P. 
Dobrovodského č. 35. V preshausu J. Škorpíka č. 55 bývala za JZD výkupna 
ovoce, hlavně rybízu . 

Kromě těchto 6 sklepů bylo "Pod kaštanem" vybudováno v minulosti ještě 
dalších 9 sklepů : Obecní, Kubíkův č. 104, Zoufalův č. 27, Škorpíkovi č . 46 dva, 
Škorpíkův č . 55, Nešpůrkův č . 19, Jakšův č. 51 a Záděrův č. 50, ten je od roku 
1902 zasypán . Těchto 9 sklepů je jenom vyhloubeno v zemi, je zaklenuta šíje 
a vlastní sklep není nijak vyztužen a drží díky soudržnosti zeminy, ve které 
jsou vyhloubeny. 

Dalších 7 sklepů bylo vyhloubeno v úvoze za dědinou při cestě ke Hlíně, 
v dnešní Nádražní ulici. 4 sklepy na Prachatičkách , 5 sklepů v "Úvoze" naproti 
domu č . 101. 3 sklepy na Trávníkách , tam dokonce ve skále, 3 u cesty 
k Tikovicím, na dnešní Sokolské ulici. 

Těchto 27 sklepů za vesnicí sloužilo našim zemědělcům převážně 
k uskladnění brambor a řepy v době jejich soukromého hospodaření. Jejich 
příznivé klima umožňuje uchovat skladované produkty stále čerstvé, téměř do 
nové sklizně . 

Nesmíme také opomenout, že mnohé z uvedených sklepů během válek a 
násilností minulých dob poskytly úkryt vesničanům a odvrátily ztrátu jejich 
hrdla. Sklepy v té době vypadaly zcela jinak. Jejich okolí bylo zarostlé křovím a 
vchody do sklepů byly jen úzké a dobře ukryté. 

Poslední sklepy tohoto typu hloubili: Tomáš Ptáček na Záhumenicích 
(sklep je zasypán), Arnošt Zechmeister na Prachatičkách (sklep je zasypán), 
Jan Vyskočil pod Kopcem a Pavel Fiala na Prachatičkách. 

V roce 1763 bylo v Silůvkách užíváno 62 sklepů. 35 pod domy, 27 za 
vesnicí. 

Z těchto 62 sklepů byl zrušen obecní sklep před domem č. 42 (Hronovi), 
sloužil též jako obecní šatlava. Zasypán byl sklep ve dvoře domu č. 43, 
zasypán v č . 55 při asanaci domu. Ze dvou sklepů byly zřízeny lednice. 
Přestavbou domů v Anenské ulici zaniklo rovněž několik sklepů, např. v domě. 
č.35 . 

Od roku 1910 se začínají budovat sklepy zcela jiného typu . Přímo pod 
obytnými domy. Jsou zděné, mají podobu místností. Slouží k uskladnění uhlí, 
dřeva, ale také zeleniny, ovoce a zavařenin . Také jsou v nich umístěny kotle 
ústředního topení, vodárny, rozvody tepla a vody i domovní odpady. 
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Většina sklepů této nedílné součásti lidského bydlení slouží dosud. I přes 
zcela rozdílný způsob hospodaření a bydlení než před staletími, nacházejí 
sklepy i v současné době své nezastupitelné uplatnění. 

Sklepy, tyto nenápadné stavby skryté pod zemí spojené s věky mnoha 
vzpomínkami, kdy zemědělci rok co rok po jejich schodech nosili stovky pytlů 
brambor a jejich potomci v současné době zjišťují, že právě z pátého schodu 
je to nejlépe vychlazené a nejvíce chutnající a občerstvující české pivo. 

• SUVENÝR PO PADESÁTI LETECH 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk $korpík 

1938 

Koncem srpna tohoto roku jsem se zúčastnil oslavy devadesátých 
narozenin své tety v Brně, no a poté jsem se rozhodl, že svým sestřičkám 
připravím překvapení - navštívíme Silůvky, kde jsme na poště prožili radostná 
léta svého dětství a mládí. Bylo to přijato s nadšením, jenže Silůvky připravily 
překvapení i nám - dostaly se nám do rukou "Informační listy pro obyvatele 
obce Silůvky", kde jsme v dubnovém čísle na titulním listě objevili obrázek 
pošty přesně z doby, kdy náš tatínek, Karel Smejkal, byl na tuto poštu 
ustanoven jako poštmistr. 

A vzpomínky se začaly odkudsi z hlubin zapomnění vynořovat. Tehdy, 
v roce 1938, jsem se já, čtyřletý klučina, přestěhoval se svými rodiči z rušné 
Olomouce do poklidné vesničky nedaleko Brna, kam to tatínka táhlo, protože 
se v blízkých Bratčicích narodil. Dodnes si matně vzpomínám, jak jsme šli po 
silnici od nádraží, kde byla tehdy hospoda "U Smržů" dolů kolem holičství 
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Arnošta Urbana, pod kaštanem kolem obecní pastoušky a dalšího holiče Ličky 
a kolem hospody "U Škorpíků", minuli jsme řeznictví u pana Šalplachty a 
pekařství Čeňka Štěrby, pokračoval i jsme kolem pumpy před Pipalovými a 
blízko za obchodem Alberta Hledíka jsme uviděli krásný dům s valbovou 
střechou , s vikýřem a před ním překrásný pomník s bustami Tomáše Garrigua 
Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. To bylo něco pro 
našeho tatínka, vlastence tělem i duší, vždyť mě, svého prvního syna, 
pojmenoval právě po Štefánikovi! 

A dny se měnily v týdny, týdny v měsíce, měsíce v léta. Začal jsem 
chodit do školy k panu řídícímu Cehlovi, který mě uči l i hrát na housle. Potom 
nás uči l pan učitel Přibyla a konečně přísný a náročný pan učitel Bílý, u 
kterého jsme museli občas i poklesnout do podřepu s napřaženými pažemi, 
když jsme něco vyvedli . To bylo tvrdé opatření , ale jinak byl pan učitel a 
později ředitel Bílý absolutní autorita, milovník přírody a velký ornitolog. 

Vzpomínám i na mobilizaci v roce 1939, to u nás na poště nějaký čas 
pobývali i naši vojáci a pomáhali tatínkovi betonovat dvůr. Ale všechno brzy 
skončilo , nastal Protektorát a tatínek s bolestí a slzami zakopával knihy o 
Masarykovi a Benešovi do země, aby nevydával v nebezpečí sebe i nás. 

Pět let po mém narození přišla na svět Libuška, a když jí bylo šest, 
přešla Silůvkami fronta . Před poštou vybuchl granát, který strhl část střechy a 
my jsme přes celou vesnici utíkali za střelby a svištění kulek do sklepa pod 
kaštanem. Dočkali jsme se i radosti z osvobození a prožívali jsme i všechny ty 
šťastné i trpké události následujících let. 

V roce 1949 se nám narodily dvě sestřičky, dvojčata , Věrka a Luďka. Je 
to k nevíře, ale jedna se narodila v Silůvkách a druhá, Luďka, v Ivančicích. 
Doktor Sychra si nevěděl rady a tak v průběhu porodu maminku odvezl do 
nemocnice. Moc tenkrát nechybělo a mohlo to dopadnout velice zle. 

Na poště, kde naši bydleli až do důchodového věku, se žilo velice 
skromně. Po celá ta léta jsme nosili vodu v kýblech od pumpy u Pipalů , na 
vaření i na praní. Maminka prala na valše, až po vybudování obecní prádelny 
za potokem prala tam. Topili jsme uhlím nebo pilinami, nakupovali u Hledíků 
naproti. Ale i přes skromné živobytí jsme si občas pochutnali na zabíjačce, 
kterou nám v zimě dobří lidé nosívali - kousek masa, jitrnička , jelítko, no a 
přece nezapomenutelná silůvská "prdelánka". Miniaturní "hodové" buchtičky 
voněly zase jinak - po vanilce a badyánu. A sliny se sbíhaly. To bylo skutečně 
mistrovské kulinářské dílo! Doporučuji vyvážet je do států EU, silůvská 
pokladna se jistě brzy naplní samými "euro"! 

V době mého mládí si pamatuji, jak se chodilo každou nedě l i do kostela 
v Tikovicích, v zimě, v létě. Babičky byly zamotané ve vlňácích a ať bylo venku 
jakkoliv, nedělní mši nikdy nevynechaly. Potom po válce se nějaký čas chodilo 
na bohoslužby do Orlovny, o což se zasloužil bývalý pan starosta Hodovský. 
Paní Nováčková hrála na harmonium, bývalo tam krásně, slavnostně a kázání 
P. Švédy z Ivančic byla vynikající, dodnes si pamatuji , jak hluboký dojem 
vyvolávala. 

Tenkrát jsem byl kluk, student, a myšlenka, že i já jednou budu tatínkem 
a dědečkem a dokonce pamětníkem událostí před více než padesáti lety, by 
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mi připadla dost komická. Ale je to tak, život se pozvolna naplňuje a přijde i 
doba, kdy bude naplněný až po okraj a nastane chvíle loučení. 

Že všechno má svůj konec, to si vždycky velice živě připomeneme při 
návštěvě hřbitůvku v Silůvkách. Tolik známých a nám milých tváří z té dávné 
doby se na nás dívá už jenom z kamenných náhrobků. Ano, tam jsme jako 
tenkrát před léty, skutečně doma. Procházíme od j ednoho pomníku 
k druhému, známá jména ožívají ve vzpomínkách a my, jako děti pana 
poštmistra a paní listonošky, přesně víme, kde kdo bydlel. Z paměti se 
vynořují tváře i popisná čísla domů a je nám jako kdysi dávno, dávno, před půl 
stoletím .. . 

Tatínek sloužil silůvským občanům jako poštmistr od roku 1938 do roku 
1965, tedy bezmála třicet let. Jeho sen mít vlastní domek se však nikdy 
nesplnil. Jak by také mohl z úřednického platu při čtyřech dětech! A tak, když 
naši odešli do důchodu , prodali k tatínkově veliké lítosti zahradu "Pod lípami" 
v proluce mezi domy naproti modlitebně a koupili si družstevní byt v Havířově , 

kde už nemuseli chodit pro vodu k pumpě ani každý den zatápět v kamnech . 
Svá poslední léta prožili uprostřed svých dětí, v pohodě a míru. Tatínek zemřel 
v 82 letech v roce 1984 a maminka Klára ve stejném věku v roce 1991 . Oba 
odpočívají na hřbitově v Havířově . 

Když jsem byl v Silůvkách , zašel jsem i do obchodu v budově bývalé 
pošty, kde jsme tolik let bydleli. Stoupl jsem si do kouta a chvíli sledoval 
kupující. Bylo to zvláštní. Nikdo si mě nevšiml, nikdo mě nepoznal. A jak by 
také mohl! Vždyt' ti co nakupovali, byli tak o dvacet let mladší než já. A přece -
tam, kde jsou dnes rozmístěny potraviny a nádobí a zelenina, tam kdysi 
tatínek úřadoval, a my jsme tam bydleli , hráli si , učili se, jedli i spali. Připadalo 
mi to podivné. A náš dvorek se slepicemi a králíky a zahrádka, kterou tatínek 
s takovou láskou ošetřoval , to už je všechno pryč, to je minulost, nenávratná a 
ztracená, žijící jenom ve vzpomínkách . Umyli jsme se v nich jako ve studánce 
a vracíme se domů jako po koupeli. Jenom Libuščino přání ještě jednou 
v životě vidět ty pravé s ilůvské hody na vlastní oči, se už asi nikdy nesplní. 

Ale ta půvabná vesnička, plná poezie, která je nám tak blízká a milá, žije 
dál svým novým životem. Jsou zde lidé, které jsme neznali a kteří tenkrát ani 
nebyli na světě . A píší další kapitoly nikdy nekončící historie, popisují dosud 
čisté listy svých životů svým vlastním jedinečným příběhem . A přijde doba, kdy 
i oni budou vzpomínat a vážit své dny a konfrontovat skutečnost se svým 
snem. Rozpoznají v zrcadle, který jim nastaví jejich zralý věk, své mladistvé 
ideály? 

Setkání s dětstvím je vždycky něčím skoro zázračným . Má blahodárný a 
uzdravující účinek. Přenáší člověka do doby, kdy mu bylo dobře , kdy přímo 
fyzicky vnímal maminčinu něhu a otcovu starostlivost, kdy se jeho život ještě 
nedotčený zlem podobal jarnímu osení. Právě to cítíme, když navštívíme 
Silůvky. Jsou pro nás lékem, radostí i osvěžením. Přejeme všem občanům 
vaší krásné obce vše dobré, spokojenost, pohodu, vzájemnou úctu a 
pochopení, život v míru a ve štěstí. 

Ing. Milan Smejkal 
Dvořákova 17, 736 01 Havířov 
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• VIKTOR KAMIL JEŘÁBEK (dokončení z minulého čísla 
Informačního listu) 

Za dva dny potom došel 
mne z Brna úřední dopis. In
spektor stručně psal: "Zmínil 
jste se posledně , že byste rád 
změni l místo. Nuže, Prštice 
jsou volny, záleží jen na vás, 
byste byl v krátkém čase -
řídícím učitelem . Škola jest 
rozšířena v zásadě , nyní jen 
postaviti novou budovu. Vy to 
provedete, důvěřuji vám ... " 

List vypadl mi 
z chvějících rukou. Do Prštic, 
do těch hrozných poměrů, do 
té nepřízně obyvatelstva vůči 
škole! Toť skok do tmy, vylo
žené šílenství. .. ! 

"V krátkém čase budete 
řídícím .. . ! Důvěřuji vám ... !" 
Třeba násilím odtud vyraziti, 
jinak zde obrostu mechem, 
zakrním! V hlavě to hučelo a 
vířilo, z chaosu myšlenek ne
bylo možno vybrati si něco 
určitého , moudrého. 

Ale poznenáhlu uklidňo

val jsem se, potlačoval v srdci 
sentimentální vzpomínky, 
někdy i se zaťatými zuby brá
nil se výčitkám srdce. Až jed
noho dne v náhlém odhodlání 

sedl jsem k psacímu stolku a napsal inspektorovi: " Přijímám Prštice!" Co potom 
následovalo, těžko bez pohnutí napsati. .. 

Dědina oblehla školu, přišli úřadi , sousedé, ženy a s rozrušenými obličeji se ptali, 
je-Ii to pravda, že hodlám ... 

A pak lítostivé, vyčítavé dotazy: Co mi udělali , kdo mi zde ublížil? Snad vše dá se 
ještě napraviti? 

Přeji-Ii si přilepšiti , dají mi kus obecnosti , obdělají z lásky pole. I děti za mnou 
poslali. 

Vše marné - dal jsem slovo. 
A tak jednoho před březnového dne vystrojila se celá dědina kromě nemožných 

dědoušků a baběnek a tak slavně, jak mne přijala , tak mě vyprovodila. 
Jenže ta první sláva vypadala jako svatba, tato jako pohřeb . Hořké rozloučení, 

ale daleko ne tak hořké jako osud, který mne čekaL .. 
Ještě za pobytu v Oslavanech pokusil jsem se literárně. Napsal jsem několik 

dlouhých veršovanic, ilustrovaných M. Alešem, do Arbesova Šotka nedostav za ně 
ani krejcaru . Tam zapadly a neuzří už světla božího. 
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V Silůvkách začal jsem psáti drobné 
povídky a obrázky a první dobou otisko
val jsem je pod čarou v Moravské Orlici, 
tehda redigované ušlechtilým A. H. So
kolem. 

Několik let vyplňovaly mé historie 
sloupce fejetonů tohoto listu. Na Moravě 
počínalo literárně svítati. Přišel sem po 
ukončení studií František Roháček a 
založil beletristický list Nivu, kolem ně
hož seskupili se všichni moravští literáti i 
čelná jména z Čech . Stál jsem mu po 
boku jako dobrý druh a nejen přispíval 
do listu, ale přičiňoval se i jinak o jeho 
rozkvět. V roku 1891 vyšla v Moravské 
bibliotece Kubešově první má kniha po-
vídek Obrazy života, připsaná AI. Jirás
kovi. Následovala řada knih konvenč

ních, které vydal jsem v různých nakla
datelstvích moravských. Nevykvašené 
mladé víno, plody romantického po
blouznění. 

V těch časích redigoval jsem i Barvičovy Besedy slovanské. Za pobytu 
v Silůvkách seznámil jsem se s rodinou Bakešovou z Ořechoviček a zůstal s ní 
v přátelském styku po dlouhá léta. 

Byv zlákán vyhlídkou na zlepšení existence, zažádal jsem do sousedních Prštic a 
obdržev toto místo s těžkým srdcem roz loučil jsem se s milými Silůvkami 
(Třešňůvkou, Svatou dědinou) . V Pršticích (Valčicích) čekal mě svízelný život jak ve 
škole, tak i v obci , vším činem úplně odlišné od klidných, probudilých Silůvek . 

Leč s pomocí boží i dobrých přátel přemohl jsem zaujatost proti svým reformním 
snahám a zavedl zde správný řád. Zde oženil jsem se s Marií Císařovou z Litomyšle, 
zde narodili se nám čtyři chlapci Čestmír, Ctibor, Milíč, a Jiřík . 

V práci na roli školské i literární neúnavně jsem pokračoval a knihy jen sypal: 
Idyla stanice třešňůvské , Dobytí Podolan, Bodří maloměšťáci , Ze světa prostých lidí, 
Anna Bystřická a jiné. Učitestvo bylo uznalé a několikráte povolalo mě v čelo jednot: 
Komenského v Rosicích, i Budče venkovského okresu brněnského . 

Psal jsem i do pedagogických časopisů mnoho článků z praxe školské, přednášel 
na různých místech a zvláště rád zúčastňoval se i ruchu v jednotě sokolské, jíž jsem 
založil a přes nepřízeň poměrů veškerou mocí chránil před úklady zjevných i tajných 
nepřátel. 

Již jako otce rodiny posedla mě vášeň cestovatelská a držela mě v zajetí málem 
dvacet let. Zvroubil jsem sám i se ženou slušný kousek světa : severní i jižní 
Německo , baltské pobřeží s Rujanou, země alpské, Švýcary, několikrát byl jsem 
v Italii na jezerech hornoitalských, v Benátkách, Florencii , Miláně , v Římě , Neapoli , 
na Gradu a jinde. I Babel nad Seinou, Paříž jsem navštívil. 

Odnesl jsem si ze všech těch míst nezapomenutelné dojmy a chtěje i prospěti 
jiným svými zkušenostmi napsal jsem čtyři knihy cestopisů : Drobnosti z cest, Ku 
břehům Baltu, Napříč Italií, Z oblastí jezerních. 

Po dvaceti letech rozloučil jsem se s obcí Prštice, kde tolik mi bylo vytrpěti , ale 
odcházel jsem s vědomím , že působnost má zanechala zde hluboké stopy. 
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Radostně spěchali jsme do 
krásných Obřan a těšili se - po 
čtvrtstoletí odloučenosti od 
kulturního světa - na nový lepší 
život. Hlavní věcí bylo, že synům 
se tím přestěhováním k Brnu 
usnadnila studia. 

V Obřanech byl nepoměrně 

klidnější a pestřejší život. Stran 
sice na čerty , ale škola sacro 
sancta. Tu vracely se vzpomínky 
na neutěšený život v Pršticích, 
odstupem časovým vyrůstaly 
přede mnou děje minulé. A tak 
pověděl jsem mnoho pravd a 

\ Koupím 

~11!il~l~ ~r~~~ 
asI ]800 m dlQuh<lU, 20 železných pfeklopných 
vozU<d, 3 výhyhky", event těž vhodnou loko
rnotWi1 a 400 m vlečných Irolej[. nové neb upo
třebené, případně část uvedeného mnažs.tvl 
Lask •. nabhfky pod zn . . » Výstavba továrnyc do I 
administrace tonoto ' listl1. 2664-5 

smutných obžalob o ztracených vartách v pěti chmurných knihách. V Brně tou dobou 
rozkvétal čilejší literární ruch a tak mimoděk stal jsem se členem literárního odboru 
Klubu přátel umění a po resignaci Viléma Mrštíka i jeho předsedou . Roku 1912 
osamostatnil se po příkladu výtvarníků literární odbor a zřídil si spolek moravských 
spisovatelů - beletristů Moravské kolo spisovatelů. Po osm let byl jsem jeho 
předsedou , podle možností snažil jsem se vždycky o jeho prospěch a vyšlapával 
jsem mu cestičky, jak nejlépe jsem uměl. 

Vytýká se mi, že málo píši o svých zkušenostech literárních . Jsou pohřbeny ve 
sklípkách mé duše. 

Jako dravá vichřice přišla strašná pohroma světové války a dotkla se i naší 
rodiny. Po pět let usýchali jsme úzkostí a strachem, neboť měli jsme tři syny na 
vojně , dva z nich na nejhorších frontách. Ale vrátili se šťastně domů ... A když nastal 
dlouho želaný mír, a my po přestálých strastech zase klidněji oddychovali, dopadla 
na nás těžká rána osudu. Náš nejmladší, miláček celé rodiny, Jiřík, navždy od nás 
odešel! Veta bylo po rodinné idyle! 

V posledních letech svého pobytu v Obřanech znovu zatoulal jsem se do 
vzpomínek na rodné město a pokračoval tam, kde jsem začal, leč mnohem 
svědomitěji a zraleji. Tak povstalo šest knih, ponejvíce maloměstských historií, jež 
jsem otiskl v Cestě , Zvonu, Zlaté Praze, fejetonech Lidových novin aj . 

Na konec složil jsem účet ze své práce, v jistém smyslu ji vysvětlil a doplnil 
mnohými neznámými podrobnostmi a tak vznikla kniha pamětí Život. 

Má-Ii člověk dlouhou řadu let tvrdého života za sebou, jistě jsou mu směšny a 
vzdáleny všeliké marnosti tohoto světa, zvláště furiáctví. Proto usmál jsem se jen 
trpce, když jeden pražský literární arbiter o této mé knize pamětí napsal: 

"Že zdůrazňuji v ní jakýsi heroický rys , který (prý) uplatňuji v různých působištích, 
na čemž si pravděpodobně zakládám .. . A že románově osvětluji svůj osud ... " 

Po celoživotním shonu vyvstal před námi těžko řešitelný problém: Kam se 
uchýlíme, až vyprší doba mé činné služby, až stanu se pensistou? 

Neboť český literát neshromažďuje mamonu, dost často je na tom hůře než 
ptactvo nebeské, které má byty na léto i na zimu, nezdaněné, bez všelijakých 
přirážek a dávek. Ale bohudík našli se přátelé a sňali s mých beder tuto starost a 
opatřili mi pohodlné bývání v Brně. 
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Jsem tu blíže nebes - tělem i duchem. 
Viktor Kamil Jeřábek, Bmo 1924 a 1926 

(v textu je ponechán původní autorův pravopis) 



• MALÁ KOPANÁ 

Turnaj na hřišti v Rebešovicích 
8.9.2001 

Fe Silůvky - Fe Nová Ves 4:0 
Branky: Záděra Kamil 2 

Bezchleba Rudolf 1 
Kouřil Lubomír 1 

Fe Silůvky - Fe Bobor Hrubšice 2:0 
Branky: Záděra Kamil 2 

Fe Silůvky - TJ Sokol Rebešovice 1:1 
Branky: Záděra Kamil 1 

Tabulka po prvním kole soutěže: 
Mužstvo poč.záp. 

1. Fe Rokytná 3 
2. Fe Silůvky 3 
3. TJ Sokol Rebešovice 3 
4. Dream Team Budkovice 3 
5. Fe Omice 3 
6. Prštice 3 
7. TJ Sokol Trafo Padochov 3 
8. FK Triprox Ivančice 3 
9. Sparta Ivančice 3 

10. Fe Nová Ves 3 
11. Fe Slavoj Senorady 3 
12. Fe Bratčice 3 
13. Žaves Nebovidy 3 
14. Fe Blajkec Modřice 3 
15. Fe Bobor Hrubšice 3 
16. BMA Oslavany 3 

Turnaj na hřišti v Bratčicích 

Fe Silůvky - Prštice 1 :3 
Branky: Záděra Kamil 

Fe Silůvky - Fe Omice 3:5 
Branky: Kouřil Lubomír 2 

Bezchleba Rudolf 1 

Fe Silůvky - Fe Bratčice 3:1 
Branky: Záděra Kamil 

Stehlík Milan 
Bezchleba Rudolf 

výhry 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
O 
O 
O 
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remízy prohry skóre I body 
o o 11: 1 9 
1 o 7:1 7 
1 o 6:4 7 
o 1 10:3 6 
o 1 13:7 6 
o 1 10:4 6 
O 1 10:7 6 
O 1 7:6 6 
1 1 6:7 4 
O 2 6:9 3 
O 2 6:9 3 
O 2 5:8 3 
O 2 4:8 3 
1 2 0:6 1 
O 3 1 :6 o 
O 3 1 :17 O 

29.9.2001 

Jiří Sedláček 

Dobrá hospodyňka užívá WIX-WA X. 
Wi7 k leštění podlahy pouze 
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SVOBOD 
JO bal. RočDik XVI. ' V Umě, v pátek 1. upal 1914. Čili .. 179. 30 hal, 
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... " Prudké bouře a kafastro(álui :áfopy'DaMo~avě. 
'Skody jsou obrovské., ~ ~aplaveaá ~"ole .. veiliIC:e,· utopený dobytek, 

strhané ,siavby • .;.;.Vojs~o pomáhá. . . 
'1'. srpen byl ÍlJomnoh6 lIralo na, ~cr.~ b~la postlfe!1l!. P'l\d,~Q" li~llfl, pr4tr~( lI1i~~!I· . . ll 

d.,."". kttastrofálním. R. ada Pru~1!ýc~ bO~f(" pO.le, kr~l\qbit(m. . .. '. ' . I 
ný~1i s pnltržl mračen" · přehnala .se přes mOrav- Nad Brnem a ~lrokÝm okollm sneslo se ně-
ské kraje a Ilatropila milionových · ški>d. Vedle kolik · bouří, z nichž 'bouře mezi · pátou a ·šestou 
Olomoucka a Kroměřížska byla .to hlavně ' · vý- . hodinou , odpolední byla nejhoršl a nejškodlivějšl, 
chodní Morava, kde bouře s prutrží mračen zle P.roudy vod · hnaly se s vrcM do údolí "bnllý 
rádila. ·. Na Kroměf ížsku vedle prutrž. mračeti . s sebou vše, cobyl.o v cestě. Na polfch vyrvaly 
značné škody způsobilo i krupobítí. Komise okres- široké brázdy a odplavovaly ornou pudu a oko-
niho úřadu . v Kroměfiž i , která .ve středu ·a ve oaniny. Kde bylo . ná pollch obiU, .·sebr.lajevoda. 
čtvrtek projela postižen·é území ·obci Lutooecen, Ve Střelíc!,h rozvodněný potok zaplavil celou náC 
Miňůvek, Hradiska a Rataj , ziistila, že škody v ves., Hroz.ivá sítuace. byla v Ořechově a . Tiko-
těchto obcich jdou do stati skli .' takže něktefl ze- viclch, kde proudy vod v nikaly · do zahrad, dvorů 
měd ělci Jsou tÍplně of.ebračenl. Mnohé domky · a dom~ú liJže položených. , . , 
j sou ·podemlety a hro zí ~ e sutfm . tak<!e musily býti V údolí· Obravy . ilej~{~e byly 'postiženy : ~edl". 
podniknuty záchranl1é práce. Mimo tato pásma Tikovic a. 0 1echQva . i ,Sih)vl:cy a Prštice. Bouře. 
kata strof , kde napršelo, hyl ovšem 1. srpen dnem provázená prútrži mračen . a trvaHc! téměř dvě 
vysvohozeni z letošniho sucha, hodiny, pustošila celý kraj: Pole a luka byla za' 
Brněnská župa postižena ne1více. plavena, voda silnými prQudy vnikala do sklepO 

J a domkO, Hasičské spory vytrvale a usilovně I 
Nad brněnskou župou sneslo se ve stfedu ně- pracovaly na . zdolán! dravého živlu, . Voda .'na 

kolik bouři, které v mnoha kraHch byly spoleny mnohých miste ch dosahovala vÝše oken, takžo 
s katastrofáln! průtrži mračen. V dopoledních ho- v nebezpečí byli nelen oby"atelé, ale· i ho.spodáf. 
dinách bylo postiženo velmt prudkou bouf! Kun-ské . "zVlřeCtvo, které ' .bylo z ·ohrožených staveni 
štátsko a Svitavsko. Odpoledne přehnala so narychlo vyváděno. Přes to v těchto <>bcfch ·ia
bouře s prudkým Iilavcem přes Tišnovsko, Bla- I hynulo v proudech · vody · mnoho dr~bežo aně~· 
nensko a Boskovicko. Také Drahanská vysočina kolik kus1\ vepřového dobytka, Do Silúvek bylo 

v noci povoláno pět haslčsk~ch sbord • ledna 
rota vol.ka, Až do rána '0 zach ra "ovalo v!e, co 
s. ješt! zachtánlt dalo. 

Zatope.6 Dolnf Kounic •• 
Prudká prOtr! mra čen zlo UdUa dálo na 001-

no.Kounlcku. V pAr minutách . bylo v Dolnich 
Kounlc!ch . celé nám!s!! pod vodou • colA řada 
sklepO a obchodů zaplavena. Vinohrady, pole, 
zahrady byly zaplavony spoustami vod, so svahO 
odplavena orná pOda, Vedle Dolnich Kounic byly 
oflvalem vod značn! poškozeny I Moravské Brá
nice. 

Na Mělčany se přivalila pravÁ potopa. 
Pravč bužl ·dopušt!ni · bylo v M61čanech na 

HU5topočsku, když obr<lv.k6 spOusty vod při
hnaly so od Hllny a SlIůvek. Colý kral proměněn 
byl vo velk6 lezero a Mělčany, pod61 reiulova
ného ootoku byly úplně zaplaveny .. Do obco bylo 
oovoláno z okoll šest hasičských .borO, které po
moc! občanstva po celou noc a celý druhý den 
pumpovalo vodu · zo zatopených '<IomO, sklepů a 
chlévO, Dravé proudy · vody strhávaly s sebou 
i mosty,· vyvracely stromy, teleira!nl tyče atd; 
Celý kraj je tlplně zpustošen, S poll byla odpla
vena úplně orná pOda ! s okopaninami; sUnlee 
Mělčany-Doln! Kounice jo na několika mlstech 
nesJizdná, Celá · vesnice skýtá dnes. hrOzný po
hled. Dva domky jsou sesuté, pětl .domkOm hrozl 
zřleen!, takžo musely ·b?tI vyklizeny, Na straně 
obce .. kde bydl! hlavně malozemědělcI, vnikly 
oroudy vod ! do stodol, které zatopily a zničena 
vymlácéná · I nevymlácená úroda, Celá vesnice Je 

IInesena blhnem, místy· až p~1 metru Vysoktm. 
Pfl dtop6 zahynulo mnoho dobytka, hovbiho 
! veo lového, a drobného hospodářsk6ho zvlfec
tva. Malitel ne dnu, Nechvátal, pozbyl . v proudech 
vody všechen hovězi a veplový dObytek. Z ně· 
kolika rolnických dvorO byl Ještě vo čtvrtek do
poledne vytahOván na fetězlch utopený dobytok · 
na nAves, Skody isou tam obrovské. Z okoll 
proudl do Mělča n spousty lidi. které ne vid i nic 
Jiného, než spouš! a zkázu, Byla to pravá po to. 
pa. která s. na Mělčany přihnala. Hrůzný, straš
ný obraz poskytule tato nešlaslná obec a okolí. 
~elll obec Je bez pitné vody, nebo! všechno j. 
pokryto bahnem. nud. tleha okamži tého zákro
ku. nebot Je nebozpe čí pfeů naka žli vými nemo 4 

ccm I. 
Jolt6. druhý den, to lo,t ve čtvrtek, po celý 

den hastčl čerpali vodu ze ,klepu. Teprve dnes 
také bylo možn·o přehlédnouti škody, SlrokA ná-

. vos Mě lčan byla I ~ metru pod vodou, takže 
voda vnikala okny do by ta. Náve, proměněna Jest ' 
v záplavu bláta a bahna. Osm staveni buďto .0 
samo zf(ti, anebo bude .nutno Je strhnout. Celkem 
možno fíci, že na 30 ' staveni. Jest vážně poško
zeno. . 

Je jasné, fo. tu musí doHt k rychlé pomoci; 
Bylo zakročeno, aby Ihned zemský stavebni úřad · 
vyslal komisi, aby zJIstila odborně, která staveni 
nutno · strhnout a u kter~ch le možná správa. Bylo 
by snad také na mlstě, použIt pracovnlch táborO 
k zabezpečovaclm pracím a úpravě. 

Reoubllkánsk:l strana zakročila Ihned po 
zllmn! !kod u pflslušn:(och ()fadll o okamžItou 
pomoc ve prospěCh postižených, 
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V krajích postižených průtržemi mračen. 
Desítky stržených domů. - Stovky ahyDnlýeh zvířat. 

PUečnl pošta přinesla nám řadu dóplsA od vila okresJlI komise pro' žlvelnl pohrollTY, kterou 
l!!!ich ' čtenářů, kteřl na vlastni očl v!d!1I řád!nl doprovbel 'okresnl důvěrnlk republ!k • • trany J. 
dravého živlu při středečnlch bouřfch • prudk$'ch Smld. Bylo učiněno vše, aby. škody pohromou 
průtržlch mračen. Z L II top o c on nám pl'šl: způsoben~ byly alespoň zatlmně ulehčeny a dány 
Z nepatrného mračna přihriala se velká bouře . 'pokyny všem, lak sl maJl počln.1, aby obdrželi 
S kruí>obiUin a průtrži mračen. V n!kollkl;' mlnu- . mimořádnou . pOdporu.z nouzového f.~ndu. Kral 
tácb bylo vše pod vodou. "Uprostřed vesrllee, hlav- . tento .dlouho čekal na tu všemi vytouženou vlá
ně b rolnlka Paidery, bylo na 3' metry vody, . hu, nebo! okopaniny liž byly téměř zclčeny. Byl 
4 kusy hovězího a 15 kusA ' vepřového dobytka to od lara teprve druhý-déšl, avšak ,tal se mno
zahynulo ve vodě. Proudy vod odplavily všechno hým osudným. Skl!zeň obili . násleokem dlouho
hospodářské nářadl. Na dolnlm konci vesnice to trvaHclho sucha byla nepatrná, a toto nepatrn' 
"',"D2dalo Jako za prudkého vlnobitf na moři. sklizeň. VÝsledek to celoročnl namáhavé práce ze
'U sttolnlka spousty vod vyrvaly dveře, vrata, měděl"covy, byl mu téměř od úst dravým živlem 
"Ze skladiště byly odplaveny sudy "S olejem a ' ben- sebrán' a unesen vodou. TakovÝ !eJt ten život 
•• inem atd. Skoda je ohromná. Do obce bylo 'po- zemMěke. 
,voláno vojsko z · Kroměříže. Sekretariát republ. . CplDá. skob. na DolnokoDIŮeka. 
sirany .. z· Kroměflže po zjištěni škod zakročil ' ve 

'prospěch postižených. Středečnl bouře s prutržl mrače~ zpŮSObila 
, Prudká . bouře s pr4trfl ' mračon Udlla" I v "obromn6 škody. Teprve dne •. kdy vody opadly, 

P r a I c L Příval vody, ze-lm~na s kopce od .Mo- je viděl tu spoušl. kterou natropila voda. Silnice 
hyly mlrue, byl velký. 'zptlsoblJ na pollch "tnse- Jsou tlpln! vybrány, opravy vyžádali sl znač"ého 
né škody. Brambory byly misly úplně vymlety, nákladu. V S i I tl v k ách příval vody zpt'tsobil 
.náplava dosahovala až 4() cm výšky. Nenl jia". úplnou ·panlku. · Byl prudký a náhl:t: Spousty 'vod 
fnftm1<a podobného pflvalu vody. . valilv se z hlinských a prštických lesů. Braly 
..... ." D" I" J b . • tl • sebou vše, cO" bylo v eestě.· Ploty, vrata byla 
' .. .' . . '., a 51 o ovy zve5 • odnesena. zahrady úplně zničeny. Mezi stavením 
,";, ,. VČ""~1I1 .. ,,,,in&.!lt'.pr:fWti-',,,f6d!ftf 'ilrrt~ho, p. Stěrby a 1>. DobroY&<lského našla voda nové 
:i.ivlu:~ MtIčaliech:' k.<k . byla pravá :potOl>a;~Okr. řečiště. P.~el. , 7odivq. ·které . se zřltilo, a zni-
4~ T<!Ilubl"BlranY >Šlnld 'z " B"'t~i. Víl&:M~- že" čila zásoby '·ý'; skladištfc'h.· V 'dOňiě' p: Jar. Skor-
vedle' M~lčan'" postižena byla záplavou I""obec pika by1i{"pcWodeň rovněž strašná: Voda se valila 
Bratčice, kde spousty vod, UČinily mnoho škod na se všech stran ' do domu. dveřmi a vraty zpředu 

.i>9zemc:!ch. budovách a vymláceném obili, které. a zahradou zezadu. Zena zachraňu!eděti. zatlm 
.IIyloze ' stodol odpl."en"."· ... , . " .<' Cf;' na ' dvore !estnotové' lezero. Nlže poloíené 
, .. i . OkresnLvý.bor okrésu hustopečsk~ho máY chlévv byly 1íphiě zaplavény. Dobytek musel býti 
tétó obci moderně zařlzený kamenolom, který byl vyváděn z ChlévA a byl na 1 me1r ve vodě. Do
SlJOI!.lami ' vodnlml úplně demolovln. Budovy bytek byl' poplašen a nechtěl !lti ven. Rovněž 
kancelářské! skladiště byly zbořeny, zásoby ben- domkář Plpal poznal povodell dokonale. Voda se 
-zinu. koksu a oleje v celých barelech odneseny. valila kuchynI I dvorem a nepomohlo ani drženI 
fkr •• ilové patrony lidé vyblrall z bahna. Ze prou- dvefl a ' ucpávánI, člmž se obyvatelé snažili za-
dy vodnl byly silné. o tom svědčI to, že vlečný br~nitl přlstuo vodě. Na jiných mlstech vOda 
vlk llikladnlho auta byl nesen ZSO m, net byl vy- -.n!kla do stodol, kde zpúsobila značné škody na 
hozen na pozemek. 'Plné sudy benzinu byly' ne- obil! vymláceném i nevymláceném. Hasičské sb 0-
seny:d ' 1 km "daleko. Drtič o vho 45 Q byl od ne- fY I četa volska pomáhali obyvatelstvu z této 
Sen 15 m 'Od svého · stanoviště. Dále bylo odne- hrozivé situace. V Docl, kdy nebylo elektrického 
.enO přes 3000 m' štěrku . ~kod. okresu' zt>~so- veden!. které bylo porušeno. byl dojem Ještě dě
bená' :činl nelméně ' IZO.000 Kč. Obě obce D'VŠI!- slvěišl. Na některých stavenIch bylo zdivo tak 

E2!! 

podemleto, že se bude muset stavět od základO. 
Lidé nemohou v mnoha přlbytcích obývat. po
něvadž tyto hrozl sesulim. 15 kusů hovězlbo 010-
bytka, 40 kusů prasat a mnoho drobného zvlřee
lva uhynulo. 'Na mnohých pollch lest pOda odne. 
sena a na Jiných jest zase bahnem zanesena. 

Postižené kraje navštívily úřední komise, 
kterou doprovázeli za republikinskou stranu Ing. 
Vaněk a př. L. Stix. O rozsahu škod v postiie
ných obclch Informovali hned druh~ den zemský 
sekretariát republ. strany v Brně mlstnl důvěr
nici. Republikánská strana ještě ve člvrtek žádala 
u příslušných úřadů okamžitou pomoc pro nejvlce 
postižené a v pátek poslala na Hustopečsko, Zid
lochovicko a Dolno-Kounicko laJemnlka Ing. 
Schneidra, ta!. Voznicu a soc. relere-nta kralsH 
org. rep. strany Fr. Kadrnku. kteřl v obdch pOdali 
podrobné inlormace, lak postupovati při Udoslech 
o náhradu škod. 'Je svatou povinnosti ófadO a 
vlády. aby byly Ihned uvolněny prostředky pro 
ty. jimž voda znič ila celý majetek. 

15 
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Folková skupina Ořešák, 

trampská skupina Louže 

a Marek Suník Burian 

zvou všechny zájemce 

na 

y , , 

VECER PISNI 
který se uskuteční v sokolovně v Siluvkách 

v pátek 12. října 2001. 

Začátek akce je v 19.00 hod. 

Učinkující srdečně zvou všechny, 

kteří si chtějí společně s ostatními poslechnout 
pěknou písničku, zazpívat si a prožít 

večer ve společnosti přátel hudby. 

Vstupné dobrovolné, děti do J 20 cm zdarma 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Bma 
tel.: 05/47225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 10. 2001. 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu 
adresujte na: radysek@hotmail.com 
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