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Září 
• Co srpen nedovařil, žáří nedosmaží. 
• Ozve-Ii se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 
• Září jezdí na strakaté kobyle. 
• Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 
• Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 
• Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 
• Touží-Ii září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 
• Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 
• Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větra. 
• Teplé září - říjen se mračí. 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE 
SILŮVKY KONANÉHO DNE 23.6.2004 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo: 

1) Podmínky úvěrové smlouvy, způsob zajištění pohledávek, výšku úročení 
úvěru u KB Bmo-venkov a pověřuje starostu obce Silůvky pana Zdeňka 
Praxe k podpisu úvěrové smlouvy s Komerční bankou Brno-venkov. 

2) Provozovatele vodovodu ing. Ladislava Pokomého - IPOS. 

3) Příjem dotace ve výši Kč 100.000,- od JMK na opravu dvorního křídla OÚ. 

4) Prodej obecního pozemku parc. Č. 808, k.ú. Silůvky paní Aleně Pejchalové 
za cenu Kč 100,- za m2 a náklady s tím spojené. 

5) Úpravy rozpočtu Č. 2 v příjmech i výdajích. Příspěvek ve výši Kč 25.000,-
na výstavbu chodníku kolem kaple Pod Lipami. . 

• JUBILANTI 

2 

V měsíci červenci oslavili své životní jubileum následující občané: 

83 let Tomáš Kratochvíl 

76 let Anna Hledíková 

72 let Anna Zechmeistrová 

72 let Otakar Maděránek 

70 let Věra Trenzová 

V měsíci srpnu oslavili své životní jubileum následující občané: 

90 let Rudolf Jelínek 
85 let Květoslav Dvořák 

79 let Blanka Šalplachtová 
78 let Věra Šindelková 
77 let Jarmila Pikolová 
74 let Milan Schoř 
73 let Jan Škorpík 
72 let Jarmila Černá 
70 let Marie Ondrášková 
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V měsíci září oslavili své životní jubileum následující občané: 

84 let Marie Weberová 
84 let Antonie Vostalová 
83 let Marie Stehlíková 
82 let Antonín Hron 
80 let Vlastimil Cesar 
80 let Václav Šal plachta 
77 let Ladislav Ptáček 
72 let Vítězslava Kliková 
71 let Eduard Šiška 
71 let Anděla Zoufalá 
71 let Ivan Řiháček 

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

• POPLATKY 

Oznamujeme občanům, že ve středu 20. října 2004 
od 13 do 19 hodin se budou na obecním úřadě vybírat poplatky Za 
stočné na rok 2004. Poplatek činí 200,- Kč na osobu a rok. 

• INTERNET V SILŮVKÁCH 

, 
• 

Stále více spoluobčanů se na mě obrací s dotazy ohledně zavedení 
pevného připojení k internetu v Silůvkách, ohledně kterého byla v květnu 
informativní schůzka se zástupcem realizující společnosti. Nejlevnější 
variantou připojení pro naši obec, o které víme, je využití signálu společnosti 
České Radiokomuniace, která vys ílá z vysílače na brněnských Hádech. 
Bohužel, na tento vysílač není z naší vesnice přímá viditelnost, která je nutnou 
podmínkou realizace. Možným řešením je proto využití rozhledny na Hlíně, ze 
které bude vidět na Hády i do S ilůvek, signál by tak mohl být "odražen" k nám. 

Protože chceme připojení co nejlevnější a nejkvalitnější, zůstaneme u této 
varianty. Bohužel ovšem musíme čekat, až bude rozhledna postavena. V 
současnosti je OÚ Hlína v jednání s Českými Radiokomunikacemi o finančním 
příspěvku , který by sloužil k rychlejšímu dokončení stavby. 

Jakmile bude rozhledna stát a signál internetu bude v Silůvkách , začneme 
okamžitě realizovat výstavbu sítě a připojování koncových uživatelů. 

Doufám, že proto chápete pozdržení připojení k internetu, které bude 
odměněno levnější cenou a vyšší kvalitou. 

Tomáš Pikola 
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• VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
KONANÉ VE DNECH 11. A 12.6.2004 

V obci Silůvky bylo zapsáno do seznamu voličů 581 občanů. Voleb se 
zúčastnilo 208 voličů , což je účast 35,8 %. Bylo odevzdáno 207 platných 
hlasů, 1 hlas byl neplatný. Celkem bylo voleno 17 stran a hnutí. 

Pořadí stran, počty a procenta odevzdaných hlasů 

1. KSČM 

2. ODS 

3. KDU-ČSL 

4. Nezávislí 

5. SNK Evropští demokraté 

6. Strana zelených 

7. ČSSD 

8. - 17. Koruna česká 

Národní koalice 

Konzervativní strana 

Sdružení nestraníků 

Masarykova dem. str. 

Balbínova poet. str. 

Za zájmy Moravy .. . 

Pravý blok 

Unie liber. demokratů 

Strana za živ. jistoty 

55 odevzdaných hlasů, což je 26,6 % hlasů 

52 25,1 % 

41 19,8 % 

17 8,2% 

13 6,3% 

10 4,8% 

9 4,3% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

• NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ DO IVANČIC 

Informujeme občany o možnosti využití nového autobusové spoje do 
Ivančic a zpět. 

Ivančice nám. ---> Silůvky Silůvky ---> Ivančice nám. 
9:30 9:44 9:54 10:10 

Spoj jede v pracovních dnech. 
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• ATLETICKÝ ČTYŘBOJ V SILŮVKÁCH 

Obecní úřad, Orel, TJ SOKOL a oddíl Sokolík Silůvky pořádaly dne 
4. 6. 2004 při příležitosti Mezinárodního dne dětí již 7. ročník Atletického 
čtyřboje, který se konal na hřišti Pod lípami. 

Děti, kterých se sešlo 56, soutěžily ve skoku do dálky, hodu kriketovým 
míčkem nebo granátem, běhu na 50 metrů a běhu na 150, 300 a 450 metrů 
{podle věkové kategorie/o Nejmladší závodníci byli narozeni v roce 2002 
nejstarší byli z ročníku 1989. 

Přestože od pondělí bylo špatné počasí a vypadalo to, že se čtyřboj bude 
muset přeložit na vhodnější termín, v pátek ráno se vyčasilo a odpoledne nic 
nebránilo tomu, aby byly závod odstartován. Závodníci , zejména v mladších 
kategoriích brali závod velice vážně. Většinou je přišli podpořit rodiče nebo 
prarodiče, kteří je zejména v běžeckých disciplínách hlasitě povzbuzovali . Po 
závodě se opékaly špekáčky a po sečtení bodů následovalo vyhodnocení 
závodu a udílení medailí, které nám z perníku upekla ochotná maminka 
Kačírková. První tři borci v každé kategorii obdrželi ještě drobné věcné ceny. I 
ti co se neumístili na stupních vítězů dostali medaili s nápisem "šikulka". 

Na závěr snad za všechny můžu konstatovat, že páteční odpoledne bylo 
příjemně stráveným časem jak pro závodníky, tak pro organizátory a těšíme 
se na příští ročník , v němž si děti opět porovnají svou sportovní zdatnost. 

Za TJ SOKOL Silůvky 

Blanka Altmanová, vzdělavatelka 

Foto: Tomáš Pikola 
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• SBíRKA CHARITY BRNO 

Seznam věcí, které můžete přinést do sbírky organizované Charitou Brno: 

- Oděvy, prádlo pro kojence, děti i dospělé (nemusí být tříděné) 

- Obuv - jen novou !!! 

- Ložní prádlo, přikrývky, deky, spací pytle, stany 

- Domácí potřeby (vybavení domácností: nádobí, příbory, utěrky .. . ) 

- Hygienické a toaletní potřeby: mýdla, kartáče, šampóny, žínky, zubní 
pasty a kartáčky, holící strojky a mýdla, hřebeny, ručníky, 
toaletní papír ... 

- Prací prostředky 

- Zdravotnické prostředky: obvazový materiál, dezinfekční prostředky, 
vitaminové přípravky, NE léky!!! 

- Potřeby pro zájmovou činnost: jehly, háčky, pletací dráty, nitě, bavlnky, 
zbytky příze, vlny, látky ... 

- Školní potřeby : tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity" bloky, čtvrtky, 
papíry, tašky, omalovánky, penály, pravítka, kružítka ... 

- Hračky, hry, hudební nástroje , sportovní potřeby (nerozbité, funkční) 

- Optické brýle (i poškozené), optická skla, lupy 

Pohlednice, poštovní známky - i použité 

- Knihy: naučné i beletrii, učebnice, slovníky, knihy v češtině i v cizích 
jazycích 

- Trvanlivé potraviny: cukr, mouka, luštěniny, rýže, těstoviny, čaj , káva, 
kakao, sušené mléko ... 

Prosíme, abyste darované věci přinesli v určeném čase zabalené do pytlů , 
krabic, nebo tašek. 

Vámi darované věci vozíme do Střediska křesťanské sociální pomoci 
v Broumově. Zde se vše ve chráněné dílně, kde pracují zdravotně postižení 
spoluobčané, třídí , opravuje, balí a podle konkrétních požadavků expeduje. 
Středisko pravidelně zásobuje v České republice uprchlické tábOry, centra pro 
bezdomovce, ústavy sociální péče, dětské domovy, pěstounské rodiny, ženy 
samoživitelky, důchodce, nezaměstnané, imigranty, rodiny s příjmy pod 
sociálním minimem .. . Z Broumova šlo mnoho tun materiální pomoci do 
Arménie, Karabachu, Rumunska, Iránu, Bangladéše, na Ukrajinu, do Ruska, 
Ghany, Peru a především do Chorvatska, Bosny, Hercegoviny, Slovinska a 
Kosova. 

Finanční pomoc můžete poskytnout také přímo na účet: 
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Čs. Spořitelna , a.s. Trutnov 
Pobočka Broumov 
Č . ú.1302698349/0800 
Variabilní symbol DAR 
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Tuto sbírku pravidelně opakujeme na konci měsíce v určený pátek a sobotu do 
vagónu na nádraží ČD vedle 5. nástupiště. 

Termíny sběrů pro Charitu: 

22. a 23. října 2004 
19. a 20. listopadu 2004 
10. a 11. prosince 2004 

pátek od 12 do 17 hodin, sobota od 9 do 12 hodin 

Bližší informace: pí. Halámková tel.: 543 249 684 
pí. Keprtová tel. : 543 214 816 

• MÁLÁ KOPANÁ 

Doposud odehrané . zápasy Okresního přeboru Brno - venkov, 
ročníku 2004/2005. 

1. kolo Bratčice 4.9.2004 

FC Silůvky - FC Bratčice 3:0 

FC Silůvky - Žaves Nebovidy 1 :0 

2. kolo Prštice 11.9.2004 

FC Silůvky - FC Rokytná 6:3 

FC Silůvky - FC Slavoj Senorady 3:1 

3. kolo Rosice 25.9.2004 

FC Silůvky - Bílý Balet Rosice 0:0 

FC Silůvky - A.C. Tetčice 2:0 

Rozlosování zbytku podzimní části soutěže : 

4. kolo Prštice 2.10.2004 8:30 

Soupeři: 

5. kolo 

Soupeři: 

6. kolo 

Soupeři 

7. kolo 

Soupeři: 

Sparta Ivančice, United Ivančice, FC Prštice 

Oslavany 16.10.2004 8:30 

Remos Oslavany, FC Omice 

Alexovice 23.10.2004 8:30 

KD-Jablíčko "A", Arsenal Alexovice 

Moravany 30.10.2004 8:30 

Tondach Šlapanice, SK Moravany 
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• SCHŮZKY ODDílU SOKoLíK 

Oznamujeme všem holkám a klukům, že schůzky ve školním roce 
2004/2005 budou v následujících termínech : 

Berušky a Vlčata (1 .-4. třídě ZŠ): sobota 9:00 - 11 :00 hod. 

Amazonky a Havrani (5.-9. třída ZŠ): sobota 16:00 -18:00 hod. 

Těšíme se na Tvou účast. 
vedení oddílu 

Foto z tábora 2004: Sokolík 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úfad Si/ůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 547225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky pfíspěvků, námětů a nápadů pro pfíští číslo do 15. 10. 2004. 
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Z HISTORIE NAŠí OBCE - ŽiVELNÉ POHROMY 
Poměrně rozlehlé údolí potoka Šatavy v místech, kde se nachází na tomto 

toku naše obec je domovem slovanského lidu již dlouhá staletí. Je obklopena 
okolní přírodou a její obyvatelé zde nalezli vše, čeho je zapotřebí k trvalému 
přežití. 

I přes to vše, nevyhnula se naše vesnice během věků mnoha útrapám 
způsobených válkami, nepohodou, nemocemi a také živelnými pohromami. 

V přírodě je skryto tolik energie, že přes noc dovede zasypat celé území 20 
cm vrstvou sněhu. Jak bezmocný je proti tomu člověk. To nikomu neškodí, ale 
mohou přijít živelné pohromy, které natropí mnoho škod. 

Pokud se stane několik lidí obětmi živelné katastrofy, třeba velké vody, svádi 
se to vše na přírodu, na její nespoutanost. 

Lidé si stále nemohou uvědomit, že jsou jen součástí přírody, nejde jí poručit, 
ale mohou se jí přizpůsobit. 

Mezi nejčastější a nejzhoubnější patřily vždy oheň a voda. Podle počtu 

lidských obětí se sice řadí daleko za války, nemoci, havárie, ale způsobené škody 
bývají vždy citelné a mnohdy nenahraditelné. To nám dokládají povodně na 
Moravě v roce 1997 a v Čechách v roce 2002, kterých jsme všichni pamětníky. 

Těmto živlům nelze poručit, jak už se o to mnozí pokoušeli, ale musíme se jim 
přizpůsobit. Jsou to živly, kterých bylo se třeba stále obávat a pokud někde 
v blízkosti zahřmělo, lidé věděli, že se musí co nejdříve ukrýt někam do bezpečí a 
také chránit před vodou svůj majetek. 

Živelné pohromy jsou jen těžko předvídatelné a můžeme být spokojeni, že 
nežijeme v oblastech zemětřesení, nebo ničivých tornád, která dovedou zpustošit 
velká území i celá města . 

Přesto i naše obec a její okolí zažila během svého trvání mnoho povodní, 
ohňů, krutých mrazů, sucha a následné neúrody a bidy, že jejich následky jsou 
zde patrné dodnes. 

Největší povodeň v dějinách postihla naši obec v roce 1432. Pršelo tehdy na 
celé Moravě a jak to popisuje František Palacký, že se nprůchodové Nebeští 
otevřely dokořán a trvaly bez oulevy od sv. Maří Magdaleny až do 
Nanebevstoupení páně . Při této 3 dny a 3 noci trvající povodni byly vyplaveni 
všechny hluboké rokle kolem Sulovic (Silůvek) v celkovém objemu 1,5 milionu m . 
Jedná se o tzv. tři Ptáčkovy zmoly (dnes již zůstala jen jedna), rokle 
v Janovských, Kačení zmola, strže v Nebosádech a Mazouchách, zmoly na 
Karlově, v Kotlapkách, Vinohradských padělkách, na Štikově, na Kopci, na 
Kopaninkách a Příčkách, na Záhumeničkách , na Oklokách a v Réži, u cesty na 
Hlínu, na Holečkách a Padělkách u kříže, na Slínech a Klínkách, Kohoutí zmola 
za nádražím na Slinkách a za salaší na Horkách. 

Byly také zaplaveny bahnem všechny tři rybníky do výše dvou metrů. Zaniklo 
přírodní jezero u Louk, vodou byla smetena ves Šlapany v místech, kterému se 
dnes říká Šlapansko (na Šlapansku). Pro lepší představu uvádím, že vzedmutá 
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hladina Šatavy v době kulminace průtoku dosahovala tenkrát po dnešní rýny 
domů nacházející se v blízkosti potoka. 

Tuto povodeň nepřežil ani jediný dům a o naší vesnici se potom píše ještě 
několik desetiletí jako o pusté. Nová dědina vznikla proto dále od potoka při cestě 
z Moravských Bránic k Pršticím. Zde stojí domy dosud. 

Velká voda pohrozila znovu 1. srpna 1934, odpoledne v 16 hodin. Rolníci již 
sklízeli poslední ovsy, jak bylo tehdy zvykem z polí přímo k mlátičkám. Mračno 

zprvu nevěstilo prudkou bouři a tak rolníci zůstal i na polích až do poslední chvíle. 
Po několikerém zaburácení hromu však začalo hustě pršet a déšť se změnil 
v průtrž mračen . Během 2 hodin napršelo 134 mm vody. Ze všech stran stékala 
voda do vesnice a hladina potoka Šatava se zvedla o 2 metry. 

V domě pana M. Vašulína stála voda do výše 50 cm, na dvoře 1 m. 

Dům pana Štěrby Č. 37 byl podmočen a sesul se, stejně také dům p. Kubíka 
na Trávníkách. 

Velká voda splavila místy ornici ze svažitých pozemků ., Kolem potoka bylo 
naplaveno až 30 cm kamení, písku a bahna, také hodně dřeva z lesů . Bylo velké 
štěstí, že obilí bylo j iž sklizeno, ale na okopaninách vznikly značné škody. 

Ještě větší škody napáchala voda v sousedních Mělčanech, kde sice 
nepršelo, ale voda vnikla do domů kolem potoka. Voda tam sahala 1 až 2 metry 
vysoko, takže se ve stájích utopilo mnoho dobytka, ve stodolách nasákla sláma a 
obilí. 

Průtrž mračen spolu s krupobitím postihla 1. července 1965 dvacet obcí od 
Oslavan až k Bluč i ně. V pásu širokém 5 km padaly kroupy velikosti ořechů, které 
rozbily vše - obilí, řepu , vojtěšku, kukuřici i ovocné stromy. Místy ležely kroupy i 
několik dní. Na stromech nezůstalo listí, na polích zůstalo jen nízké strniště po 
obilí a vojtěšce, řepa byla zničena úplně. 

Bouře začala v 18.15 hod. Napršelo 75 mm srážek během jedné hodiny. Byl 
to první velký déšť za hospodaření JZD, kdy už byly utvořeny velké lány, nové 
cesty a zalesněny, nebo zatravněny prudké stráně v Nebosádech, na Slínech a 
Slínkách, Volovém kopci, na Horkách, Karlově a Mazouchách. 

Regulovaný potok stačil přívaly vody pojmout. Také díky retenčním nádržím a 
lapačům bahna nedošlo kromě zničené úrody k žádným závažnějším škodám. 

Mám za to, že při stávající cestní síti, delimitaci půdy, honové soustavě a 
osevních postupech nemusí dojít ani při spadu 100 mm vody během 24 hodin 
k výraznějším škodám. Zvláště když průtok obou propustků pod nádražím je 
velmi omezen a těleso náspu pomůže zmírnit případnou přívalovou vlnu. 

I tak je ovšem třeba se z každé živelné pohromy poučit v zájmu ochrany 
zdraví a majetku našich spoluobčanů. 

Jsme jen součástí přírody a nesnažme se jí nějak ovlivňovat, nebo jí 
poroučet. Můžeme se jí jen přizpůsobit. 
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Vzhledem k tomu, že 1. srpna uplynulo již 70 roků od velké povodně z 1. srpna 
1934 popisované v předchozím příspěvku, rád bych vzpomínku na tuto povodeň 
rozšířil několika fotografiemi, novinovými články z té doby popisujícími povodeň a 
zápisy z pamětních knih a kronik naší obce, které o této události vypovídají. Máte tak 
alespoň možnost porovnat, jak stejnou událost popisuje několik osob. 

Radek Neužil 

Odplavená zemina z polí po povodni 1. srpna 1934 

Ve středu 1. srpna 1934 kolem 16 hodiny odpoledne se ukázalo na obloze 
několik mraků, několikrát se zablýsklo, zahřmělo, mraky na obloze se zvětšily a 
padající drobný déšť se po měsíčním suchu proměnil ve vydatný liják, který se 
stupňoval za hrozného hřmění tak, že se brzy proměnil v průtrž mračen a po dobu 2 
hodin se lily z oblak proudy vody. 

Voda se ze všech stran hrnula do vesnice, potok protékající obcí již dávno 
nestačil, proudy vody se draly do níže položených domů, chlévů, komor, sklepů, 
lámaly ploty, bouraly zdi , kam voda mohla tam vníkala a vše ničila . 

Lidé se bránili jak jen mohli, naříkalí, bědovali, plakali, dobytek, který nechtěl 
strachem jít byl vyváděn ze zatopených stájí. 

Voda neustále stoupala tak, že se chodilo místy po pás ve vodě za silného lijáku 
a zachraňovalo se, co se dalo. Po 18 hodině liják ustal , ale pršelo dále, voda začala 
trochu klesat až po 19 hodině . 

Za hrozného zmatku a bědování se všichni občané spolu s hasičským sborem 
chopili zachraňovacích prací, což však nestačilo, ačkoliv obě stříkačky dobře 
pracovaly. Správa obce byla nucena volat o pornoc vojsko z Brna a hasičské sbory 
z okolních rněsteček a vesnic. Z okolních hasičských sborů nám přij e ly na pomoc 
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sbory Z Ivančic, Oslavan, Moravského Krumlova, Hlíny, Ořechoviček a Střelic. Přijela 
také autem z Brna pracovní četa vojska od dělostřeleckého pluku Č. 106 a zúčastnila 
se zachraňovacích prací. 

Celou noc se čerpala voda ze stájí, sklepů a dvorů za přispění všech sborů. 
K ránu cizí hasičské sbory a vojsko opustili naši obec a náš sbor se stroji ještě celý 
den a celou noc čerpal vodu ze stájí, dvorů a sklepů. Lidé unavení prací a hladem 
sotva chodili. Všichni utrpěli škodu, když ne na stavení, tak šatstvu, nábytku atd. Pole 
byly zaplaveny, půda místy odplavena. Obecní rybník byl rozbourán a nově 
regulovaný potok byl místy roztrhán a zpustošen. 

Na obytném stavení byl nejvíce poškozen Čeněk Štěrba, obchodník, kterému 
přival vod podemlel zeď, která poté spadla a následkem toho se zřítilo skladíště a 
chlévy a větší množství poživatin se zničilo. 

Na žádost p. Štěrby, kterou zaslal obci o udělení podpory, bylo mu na schůzi 
obecního zastupitelstva 22. prosince 1934 poskytnuto 10m měkkého dřeva, které si 
sám z lesa odveze. 

Vedlejší obec Mělčany byla poškozena ještě více. Málo zde .pršelo, ale náhlý 
příval vod z okolních kopců zaplavil a zatopil větší část obce a pobořil několik poblíž 
stojících domů kolem potoka, také se utopilo několik kusů vepřového a hovězího 
dobytka. 

Poškozený potok po průtrži mračen musel být opraven, což si vyžádalo celkový 
náklad 24.000,- Kč. Poškozený rybník opraven nebyl, je ve špatném stavu a čeká se, 
až bude provedena další část regulace potoka přes vesnici k hranicím z Pršticemi, 
kterou zaměřuje Ing. Dezart z Brna a který také zhotovil celý plán regulace potoka. 

Pamětní kniha obce Silůvek, str. 76 - 79 

V den 1. srpna 1934 byly Silůvky postiženy katastrofální zátopou, jaké není 
pamětníka . Poněvadž tato bude jistě podrobně popsána v obecní kronice, 
zaznamenávám zde jen její průběh ve škole. 

Přičinou zátopy byla průtrž mračen s bouří, která se snesla nad Silůvkami a 
blízkým okolím ke 4 hodině odpolední a trvala 2,5 hodiny. 

Za tento poměrně krátký čas spadlo tolik vody, že potok, který byl po suchu 
trvajicím od jara úplně vyschlý, stoupl asi v hodině na 2 metry výšky hladiny a voda 
se kromě toho valila ještě 3 dravými proudy kolem školy. Tyto proudy odnášely 
dřevo, otýpky, slámu, pražce, vyvrácené stromy a ploty, velké balvany a klády, 
zkrátka vše, co stálo v cestě. 

Voda zatopila vše, co bylo níže položeno a jelikož naše škola se nachází na 
nejnižším místě v obci, měli jsme jí všude plno. Zahrádka, dvůr, chodby a celé 
přízemí bylo pod vodou. Ve světnici jí bylo přes čtvrt metru, na dvoře přes metr. Že 
tím způsobila voda škole mnohé škody je samozřejmé. 

Školní kronika v Silůvkách 



V srpnu stihla naši obec velká 
živelná pohroma. 1. srpna 1934 snesla 
se nad Silůvkami a okolím hrozná 
bouře a průtrž mračen. V celé oblasti 
byla záplava vody 1 metr i více. Od 
nádraží se hnal do obce proud vody po 
kolena a druhý pak z kanálské zmoly 
hluboký daleko přes metr. Oba proudy 
pak spojené prorazily zeď u zahrady p. 
Štěrby č. 37 a valily se přes dvory do 
návsi. Přitom zbořily p. Štěrbovi celý 
dvorni trakt staršich budov i 
s pekárnou, jak bylo zachyceno na 
snímku v pamětním albu jednoty. Vlak 
přijíždějící do silůvecké stanice v 15.30 
hod. vjel do vody 50 cm vysoké, která 
valící se od hlínských lesů cestou nad 
nádražím jej celý zatopila. Jiný proud 
tekoucí od Prštic potočištěm sebral na 
Trávníkách stohy otýpek, polen a 
pražců, které tam byly naskládané a 
ucpal jimi průtok pod mostkem u školy. 
Následkem toho se voda ještě více 
rozlévala po dědině. 

Poněvadž se průtrž stala v kotlině 
od tunelů nad Pršticemi a nad lesy u 
Hlíny, sešly se všechny proudy mimo 
ten od burské cihelny v Silůvkách. 
Mraky byly úplně nízko a točily se stále 
nad vesnicí. 

Pobofená zadní část domu 
p. Čeňka Stěrby č. 37 

K proudům přibyl ještě jeden z Kamenné zmoly. Na polích pod Dolničkami bylo 
hotové moře. Voda strhala všechny hráze a silně poškodila novou regulaci potoka. 
Proud vody od Prštic zatopil přes metr vysoko dům p. Štěpána Stehlíka, jednatele 
tělocvičné jednoty Sokol a zničil mu všechnu vymlácenou úrodu, kterou měl na 
mlatě. Přitom utrpěla na svém vzhledu také protokolní kniha tělocvičné jednoty z let 
1931 - 1939. Rozmočené desky a listy od bláta jsou toho připominkou . 

Proud vody se od školy valil zahradami za Svačinovým dvorem ke stavení Jana 
Hledíka a společně s proudy vody od kaštanu za hospodou a od Prštic mu podemlel 
dům, který odolával pouze tím, že měl naštěstí v rohu základů ohromný kámen. Dům 
p. Chrásta pod poštou nad potokem byl podemlet přes 3 metry hluboko. Františku 
Cesarovi sebrala voda včelín a boudu i se psem. Celá vesnice byla jedno velké 
jezero. Lidé přicházející od vlaku se museli přebrodit a přes proud potoka přeskákat 
z pražce na otýpky a tak se dostat na silnici k Tikovicím. Proud měl zúžený tok také 
tím, že se dřeva zachytila v plotech za Svačinovými a voda nemohla volně protékat. 
Také naše škola byla zatopena. Tato povodeň natropila pak v Mělčanech veliké 
škody na vymláceném obilí, zhroutilo se mnoho starších stavení a utopilo mnoho 
kusů dobytka. Druhý den vytahovali hasíči utopené koně, krávy i prasata z bahna ve 
dvorech. Obyvatelé Mělčan museli z obce utéct do strání. V Silůvkách pak hasiči 
pumpovali několik dní vodu z nízko položených dvorů a ze sklepů. Motorová 
stříkačka hrčela dnem i nocí. Hasiči plnili poctivě svoje heslo: "Bohu ku cti - bližnímu 
ku pomoci!" 

Zdálo se, že silůvecká čtvrť zvaná "Pod Lipami" zůstane úplně uchráněna od 
přívalu vody. Než najednou se přívalil také proud od Tikovských zmol nad domy této 
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ulice a provalil se rovnou dolů. Voda padala z výšky 6 metrů do dvora p. 
Kašparovského a zavalila mu bahnem z břehu dvůr i všechny místnosti. Také hřiště 
Pod Lipami bylo úplně rozbrázděno. Nebylo pamětníka tak veliké povodně . Snad 
před 50 nebo 60 lety se přihodilo něco podobného, ale v rozsahu daleko menším. 
Mělčanům uškodilo hlavně to, že se tam seběhly všechny proudy vody, tedy i ten ze 
zmoly od cihelny v nBursku". 

Povodeň trvala 3 hodiny. Naše sokolovna zůstala nedotknuta. 

Kronika Tělocvičné jednoty Sokola Si/ůvky, str. 28 - 30 

Vymleté koryto potoka po povodni 1. srpna 1934 za domem p. Chrástové 

1. srpna roku 1934 snesla se nad Silůvkami a okolím hrozná bouře s průtrží 
mračen a krupobitím. Bouře a průtrž mračen byly takového rozsahu, že takových 
není pamětníka . U naši modlitebny šla voda celou ulicí asi 60 cm vysoko. V zahradě 
svalila a odplavila několik kusů tyčkového plotu a ve studni zpřevracela spodní 
betonové roury a hlínu kolem rour odplavila ze studny pryč . 

Touto povodní byl také citelně poškozen p. Čeněk Štěrba. Od nádraží se 
hnala voda z kanálu takovou prudkostí a silou, že odplavila kamennou zeď u jeho 
zahrady a vnikla do sousední Světlíkové zahrady, odkud neměla kudy odtéct, 
následkem čehož mu podmokly staré vepřovicové stěny u jeho dvorního traktu 
tak, že do večera se mu celý dvorní trakt budov sesul. Stodoly kolem školy byly 
zatopeny asi 60 cm vysoko a svezené obilí se pak muselo vynášet a sušit. 
V domku vedle školy u Stehlíků měli ve světnicích asi 60 cm vody. Nejvíce však 
byla poškozena sousední obec Mělčany, kde bylo 7 stavení pobořeno a ve 
zbytkovém statku utonul také vepřový dobytek. V trati zvané Šla panské bylo 
v jednom místě odplaveno asi 2000 fůr země, která byla naplavena na sousední 
panskou nivu a byl jí též zanesen potok, na kterém byla před rokem provedena 
regulace. 

Kronika kazatelské stanice Českobratrské církve evangelické v Si/ůvkách, 
str. 16-17 
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SVOBOD 
30 hal. w.a. XVL v .... T ",Iek' ..... .,34. ČWe 17'. 30 hal, 

~ Pradké bove a kaiastro(áhú utopy ~. ~ol'avě. 
Skocly 110_ obronké. - ~1a1:liú·~ .''fěiiike, atopeaý Ilol;yiek, .trIa"'· .taY"I • .;;;. v!)J,~ó poatáW. . . 
'1'. I."CIl \íyf pro lIIIIoh6 ~fal. II~, 'MIll\" 

dllflp. ktta,trolllDlm. ·Rada "rU~ýo~ bó~fI. lllOle;; 
n1J:h s' prdtrfi mrače"," pfehnaJ. .se .pfe. Dion. v· 
slit kraJe á: .nálropHa mlllonoyých · lkOd. Vodit 
Olomoucka i Kromlflfsk .. byla :10 b~vnl' · Vý. 
chodnl Morava, kde boufe s prdtr!1 mračen zle 
Udlla.·. Na KromHlfsku vedlo . proltrfo mračen . 

~lb;n~f!~t.~ ~~:'!~M krkt~:'l'I~~K~~~~u ~~~~ 
člvriek prolela poslilen6 územl ·oIicl Lulopecen, 
MiMvek; fuadlska a Ratal. zllstlla. . 10 Ikody' v 
Ilehlo obeleh Idou do slalls!eol: takle nlklet! ze· 
mldllel Isou 6plnl olebračenl. Mnob6 domky ' 
jsou ·podemlety a Jiroz:í sesuUm. lakle musily býU 
podnIknu ly dohr.nnt prieo. Mimo 11.10 pbma 
k.l,slrol, kde .aprlelo, · byl ovlem · 1, ·sroen · dnem 
vysvobozeni z "letol:nlho . sucha.. : 

lraěuU i.pa poelli.u .. JyfÚo 
N.d tirnl.skou lupou sneslQ se ve stfedu lil· 

kolik boufl klert v mnoha kr.Jleh byly spojeny 
s katastroWnl prlllrll mračen. V dopolednfch ho
dinieb bylo postileno velmI prudkou bouf! Kun· 
Ittlsko .. SvItavsko. Odpoledne pfehnala s. 
boufc • prudkým lilavcem pfes TIlnovsko, Bla. I 
ninsko a Boskovleko. Tak6 Drahlnskt vysočina 

v nocl payol'ao plt ha.slčsktcb sbord • ledna 
lota voJlb. AI do r1n ... uchraňovalo vl •• co 
se jd .. ucbttnJt dalo. 

z.tapeM DoIaI J[oulce. 

bJ1&JmtI!e~ POIIlt.9tI ~1If~ p~11IIf'~c ., 
~bl~ . I 
.. ' Nad ':Brnem á .Iro~ okollm Sóáilo se ul· 

kolik -boufl; . z nlchi 'boufe mo_I· pilou a · lestoll 
.hodlnou: odpoledni byla.. neJhoril . a neJ!kodlivlJ!!... 
Proudy vod .. hnaly se s :vrchol . do ddoU ' il b~Jý' 

. s sebou v!e, co .bylo v cestl. N. -pollch vyrvaly 
lirok6 briwy a odplivovaly oropu pMu a oko

·panlny.Kde bylo·ni ilOtlch oblU, .sebrala Je voda. 
Ve Stfellcl~h rozvodD!n~ polok zaplavil Celou til~ 
ve ... . Hrozlv' sfluace' byla v Ofechov! aTiko
vlclCh: kdo .proudy vod ÝlIlkaly ' do zabrÍld, ' c!Ýord 
a domU nlie poloientch. .... . .'. .'" 

V Í1dóll' Obravý ·. ;;';lvll'Cl býly '~.UienY :~edI6. 
Tlknvle a. 01echQva. I . SU~vJp- • . Pr!He.. Baufe, 
provizeni . prdlrll mračen,' trv.flcl . 16mll dvl . 
hodiny, puslolila celt ·kraj. Pole a I~ka byl. ztc 
Dlaven., voda silnými ' proudy vnIkala do sklep6 
• domk6. Hulčsk6 l!>on. vylivlle ' a uslJovu! 
pracovaly na. woltnl drav6ho tlvl.. Voda ' .:na 
mnohtch mlstech <losahov.la ffI. olien. takle 
v Debezp~čl. byll , nel~n obYY..!el~ .1 .. 1 hospod(t • . 
·ské. zvlfeilia, Iiter6 bylo z ' obrol~nýeh .-t .. velll 
n.rychlo vyvtd!no. Pfes to v t!chlo obcIc" u. 
hnulo v proudech vody mnoho dnlbefe a nl. 
kolik kus"6 veplovtbo dObytka. Do SU6vek bylo 

IlIIesen. bahnem, mlsty Al pili mitra vysottm, 
Pfl zUopl ruynulo mnoho dob)'lka. bovlslho 
I vepfov6ho, a drobn6ho bOlPOdiflk6ho ,vU_ 
tva. MaHle! aedOu, N.chv'lal po,byl. v proudech 
vody vlechtll hovhl a v.prov~ dObytek. Z 116-

Prudk' prdtrl 'mračen ,Ie řidna dlJI na Dol. kolika rolnlcktch dvord hyl jem ve člvrlek do
nOoXounleku. V pAr mlnultclt . bylo v Dolnleh poledna vriahov1n ni felbleb utopen~ dobytek. 
Kounlc:lch. celt ntlllbll pod vodoa • cel' fi.d. na dVla. Skody jsou lam ObroVlkt. Z oKol1 
sklep4 a obchod4 uplavena. Vinohrady, pole, proudl do Mělčan sPQU!IY lidi, kler6 nevidl nic 
zabrady byly uplaveny spouataml vod, H IV&bA 11116110, · .01 .pouil •• U,u. Byla 10 pravi poto.. 
odolavena orD' pCd .. Vedle Dolnleh Kounic byly p'. kler' se .a M&lčany pllhnll •. Hr~.n~, slraJ· 
oHvalem vod znaČIl! pOlkoEeny I Moravsk6 Bri- nt obru pOlkytul1 talo Ddtuln' obec I okoll. 
nloe, . ~el' obce 10 b .. plln6 vody, nebol vlechno 10 

Na Mělčuy H pHvaWa prad poto,.. :.tr,rl~o~~~n~':i,.~;edč~ :!t~~. n~~~~lt~~~1 ~~= 
Pr.v! bol! -dopulllnl · bylo v MIU!lneeb na cem\. . 

HIHIIGPOČIku, Uyt obrovlk6 lilOUII,. vod prl. JeI16"druht den, to 10.1 ve člÝrlek, po celt 
hnaly "' od Hl!ny I SlIhok. Colt kraj promtn6n <Ion hasIči čerp._1I vodu ze sklep6. Tr,prvc dnes 
byl Vll velk6 lezero a Mllč_ny, pod61 r.,ulon- tak6 bylo motno pfehl6dnoulI Ikody . . Slroki ni· 
_lbo· potoku byly dplnl .. plaveny. Do ohco bylo , vos Milč.n. ~~I. 1 ~ melru pod vodou, lakle 
lIovolbo· I okol! losl b .. lčlktch sbor4, kler6 po. voda vnlklla okny do bylll. Nh'es prom!n!n. lest 
moci občanstva po 'celou 1I0C • celt druht dOll v dplavu blila a blhna. O.m slaveni budlo II 
ou!iuiov.lo vodu ' t. zatopenfch "<Iom6, .klopA a samo Jfltl, anebo bude. Jlulno le .Irhnout. Celkem 
cbl4v6; Drav6 proudy· VOdy ,trhlY.ly s .ebou molno ffel •. !' na 30 !laveDI lest vHnl po~kOo 
I mosIY,· vyVracely 'I!rOmy, teltl,"nl tyč. ald." I nno. . 
Celt kral II lipId Ipuatolen. S poll byli odpla:. J. IlSn~, fe . tu mu!1 dolit k ryehl6 pomoci; 
vena dplnl orn' pOda I s okopanlnaml.· .1In1ee BYlo zakročeno, aby Ihned zemskt slavebnl dfaď 
Mllčony-Dolnl KounIce j. hl nlkollka mlstech vysIli konAlI. _by zlisllla odbornl, kt .. , ltavenl 
ne,j!sdnt. Celi ·vesnlce . • kttt . dnes. hrdznf po- nutno' strhnout a u klertch je motn' sprtva. Bylo 
hled. Dva domky '.ou .. se,ul!. pltl.domkOm broll by snad tak! na mlstl, poutlt prlcovnleh l'bor4 
zfleenl tak!. musely 'býtl vyklizeny, Na .Iranl k zabezpečovaclm praefm I dpravl. 
obcé; lid. l>ydll hllvnl malo,emldllcl, vnIkly RepubllHnsk' slrl na zakíočll. Ihned po 
oroudy vod I do Ilodol, kler6 utopily a znleen. IJI!tInl Akod u pflalušných dradO o oklmlllou 
vmllcen"1 nevymllcenl "roda. Cel' vesnIce I. pomoc v. pro,pach po.U!on~cb . 

Svoboda, pátek 3. srpna 1934, str. 1, 2 
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V krají~1a postHeaýc:1a priirie.... mrače ... 
Desftk,. .bieaýcll doal. - Sfoůy ů,..Jtcll mfat. 

Pitečnf pofta pllne,1a ntm lIdu doplst od vn.· okreSIIf komlJe pro llvelnf pohromy, lcterou 
lId1ch etenilo. Irtefl nI vlastnl očl YldfH lAdfol doproVtse1 'obesnl ddvlrnlk republik. .tnny J. 
dr&vtbo Ilvl. pll stfedečolch bo.l/ch I pradktch SmIll. Bylo 1lČlnEIlO vJe, aby , Ikody pohromou 
pnllrfJch mračelL Z Lutopo.on ntm pilI: zpAsobo!16 bYI7 a1espo! utlmn! nlehčeny a d'ny 

:z. nepatmtbo mračnl pllbnala se "elU bouři 'pokyny "lem. .laIt II maJf poffnat, aby obdrleU 
• knlpoblUin a prdii!1 ~čen. V DlkoUkl:' mina- IlllmoUdnOIl pOdporu.& DOllzo"tbo hndu. Kral 
Uch bylo vle pod vodou. Uprostléd "Ulilce. h1av_ , unto ,d1oaho' čekal Il& tu vloml vytoulenoa 1'1'
n'l b rolnlb Pud.fY, bylo na 3' metry vody. ' ba. nebO! okoPlnlDY ll! byly t!mlf nlče.,.. Byl 
4 kusy bovl%lbo I 15 kusd' vcpfovtbo ' dóbitka ' to od Ii.ra teprve d~ '1It1f, avSok stal ,e mno
ubYllulo ve vodl. Proudy vod odplIYily vlecbna btm osudntm. Skifu! obili. "'sle~lcem ~Iouho
bOSllOdllsU dlldl 'Na' dolnlm koncl velnlce to trvallclho sucba byla nepltrni. a \.,to nepotrni 
:vn24Jlo loko za prudktho vlnobitl na mol/. &ldl%e!. ~Iedek to celoročnf namlbavt pnc. 'ze
V sttolnlb spousty vod yyryaly dvel .. ","ta; 'm6dUcovy, byl mu ttmU od 4st dr&vtm fh·lem 
.. o sklld!!ll byly odpla .... ny sudy .. olelom a' bell- .obrin' a ' unoseG vodou. Tlkovt le~t len flvot 
.iine .. atd. Skoda le ohromni. Do obce bylo'po- zem~ 
,voli"" volsko o' KromU!te . . Sekretarlit republ." . sklu .. DolllOk .... ck .. 
clrlOj- s KromUlfe po z/l!tfnl Skod "kročil-". 
pcos!>kh J)OsII!enttb. Strecle&!f boure • prdtdl mrače" opdsobUa 

Prudltf boufe I prdtrll'MroČ8ll ·UdIIa'·I.., ·"hromn6 IkodY.T.OIltve dnes. kdy vody opadl}', 
PHtcL Pflval vody, zelmtna • kopce od _Mo- ' Io'vldl! tu lPoulf, kterou .atropna "odl. SUnlce 
hyly mlrue. byl velkt a '%I)doobU na pollch,.".e- lsoa 4pl1l8 "Ybrby, opravy vyUda" II onač .. tho 
nl Skody. Brambory byly mlsty úplo! vymlety, '"'kladu. Y S 116 v k i c h pUval "ody zpňsobil 
""olava dosahilvola af 40 cm vttky. Nen( 6a", ' 1Iolriou -panltao· Byl 'prudkt a .'hIt: Spousty .,.od 
In&!ka podobntbo pllvalu v0d7. . =ol!t..:0...k ~~~ .,. a ~~tN:', J=t. B~\! 

DaW JoIJo.,. nkfl. odnesena. wrady úpln! an!čeay. ·MezI .Iavenlm 
~"",.,,,~I.,r __ ·.,",,hf·f""'ko. p. Stlrbya P. Dol",,,,e4ektbo "a!1a voda 1101'6 

-Ilvlll :t .M&:iIi1l:b; '~ :blIli pini : PÓ!OI>a;~Okr. tečlStl. ,P~el •. ~IV1I.,.~te~' " te zf1tllo, a znl-4. t_bl!Sta~It,z,BISWc p!U :w. 1., ella d.Olir· ... e .klidlllléb, V doml! '" hr, Skor
ndj ... ' )I(JčaJr' ,orII1 .. a 'bla o",lav ... · I-obe. Pika bYl.' pávnaell roVnU strdo( Voda 10 valila 
·HnIBce. kde lOO.uty· vod učlnU,. mnobo Ilcod na " dech .trlll· do doma. dveřmi a vraty zpfedu 
.-p9CCIII ... q .t, ~.bolu40odv~~'e~ yymI" '. i" :O", n, l ,m ,obU~ kter6 a ~bradou zezadu. Zeoa ucbraAule d!tl ,,11m 
.II7Ia ..""'" _~ u_ có' na dvon lesl' liolovE I .. ero. NI!. po]ofed 
";',, Okresnl ,.ytbor oItr.... huzlepečsl<6hll mf v ehT6ýy bylY tiph;6 zaplavéDy. Dotiylek mu.el bttl 
'UfO obcl mode ml uflzeot bmenolom, k!e,y. byl vydd!n s c~llvA a byl lIa 1 III<'tt ve vodl. Do
_taml ' vodnlm! ~p11l6 demoloviD. Budovy bylek byl' poplaUn a nechtll liti velL Rovnll 
bilcelthk6 I IklodlHl byly oboleny, "'oby ben- domkU Plt>f.1 J)M1111 povode! dokonale.· Voda le 
~",u. koksu a Dlelo v celých barelech odneseny. valila kachynl I dvorem a nepomohlo ani drlenl 
lItrullovl patrony IIdt vyblrlll z blbnI. 2e prou- dveff a ' UCpfYlD!, firn! ... obyvatel! sndtll za
dy .. odal byly .Un6. o tom svEďčl to, II "Iefat brinltl Pl/stuD vodl. No j1atch m1stech voda 
vk.,lkladnlho auta tiyl aeseD 250 m, nel byl "Y- vnikla clo stodol, kde zpAsobUa značat Skody na 
tm.e" na 1>O%emek. PInt sudy boozlu. byly oe- obili 'yYm\{ceo~m I nev:rml'cen~m. HoslěsU Ibo
seny aI I km daleko. Drtič o vúe 45 q byl odDe-'IT I četa 'fOlska pomiball obyvatelstvu s tlto 
.. n J5 m -od MhD sUDovltl!. J)j]o bylo odn... hrozlvl lltuato. V lIocl, kdy nebylo elektrlektho 
.. ne pfes J(XXl m' Illrka. Sicoda okn", zpO.o- ?eden!, klen bylo porvleno. byl dolem leltl dl
boDt čtnl nelm~D! 120.000 Kč. Ob! obce .. vltI- Ilvll!!. Na nlktertcb mvenlch bylo zdlvo tale 

Dodemleto, le se bud. mUlet Ilavli od úklldd. 
Lldl nomohou v mnoha pflbytelch OWvIt, po
nhr,ld! tyto hrozl sea.Um. 15 kns4 1I0~ 40-
bytka, 40 kasA prasat a maoho drohutbo zvfl'ec
lva ubynulo, 'Na nmohtch pollcb lest pOda odno. 
sena a na IIntch lest zase bahnem uoeseoL 

PosHlen6 \cralo nav!HvUy 61ední \comise, 
·klerou doprovúeU za repubUkln.skoa Imnu Inc. 
Vaolk a pf. L. StiL O rozsahu .kod " posili .. 
nýcb obclch Informovali bned dtuht dell zemskt 
.,kretarif! rep.bl .trany v BlOl mlstnl d6vEr
nlcl. Rcpubliktnskl ,trana Idtl ve čtvrtek Udila 
a Dllslušntch 4f1da okamiilou pomoc prO nejvlce 
postaeo6 a v pUek pollola na HllSIopeěsko, Zld
lochovicko a Dalno-Kounicko ulemalkz Inc. 
Schneidra, tal. Vozniou a .oe. referKla kra!skl 
or,. rep, slrony I'r. Kadrnicu. klefl v obcltlJ...pod.U 
podrobnt Inlormace, lak postupovati pH Udootecb 
o dhradu 'kod. 'J, svalou povlnooltl ~fad6 • 
v"dy. abY .byly Ihned uvolnlny prOltfedky pro 
ty. Jim! vodo znlčUa celt maletek, 
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