
 
 
 

 

 
 

• DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 

V sobotu 27. února 2011 proběhl v sále sokolovny za pořadatelství 
TJ Sokol Silůvky + ZŠ a MŠ Silůvky maškarní karneval pro děti.  
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• ORELSKÝ PLES 
 

Dne 5. února 2011 se uskutečnil tradiční orelský ples. Za hojné účasti 
hrála dechová hudba Májovanka z Holíča. 

 
• FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI 

 

Ve dnech 19. prosince 2010 a 6. února 2011 se konaly v hale Sokola 
Brno 1 kvalifikační turnaje ve florbalu starších žáků. Starší žáci TJ Sokola 
Silůvky se poprvé zúčastnili těchto kvalifikačních turnajů a nevedli si vůbec 
špatně. Díky dobrým výsledkům si zajistili postup do krajského kola. 

TJ Sokol Silůvky reprezentovali: David Juráň, Pavel Ptáček, Martin 
Smetana, Pavel Záděra, Roman Prax, Jiří Průša a brankář Jakub Slaný.  
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• MAŠKARNÍ OSTATKY 
 

      V sobotu 5. března byly uspořádány v sokolovně tradiční maškarní 
ostatky. 

 

 

      Výbor TJ Sokol Silůvky děkuje všem maskám a zúčastněným za 
vytvoření pravé ostatkové zábavy. 

 
• PEČENÍ S PANÍ EDITOU 

19. března uspořádal TJ Sokol Silůvky v malém sále sokolovny pečení 
s paní Editou. Účastníci se mohli něco přiučit od zkušené cukrářky paní 
Edity Šenkové, která předávala zkušenosti ze své cukrářské praxe. Pekl se 
dort SACHR, rolády a piškoty. Na závěr proběhla diskuse a ochutnávka.   
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• HŘBITOV A JEHO POSTUPNÉ ZVELEBOVÁNÍ 
 

V roce 2003 byl ke hřbitovu od obce 
vybudován osvětlený chodník, který 
umožnil chodcům bezpečný přístup na 
hřbitov. Kolem chodníku byly vysazeny 
stromy a stárci z výtěžku získaného na 
ženáčských hodech pořídili 3 lavičky, které 
umožňují během cesty posezení.  

V roce 2005 vlivem stáří a silného 
větru spadla hřbitovní zeď a bylo ji tudíž 
nutno postavit znovu. Tehdy se 
zastupitelstvo rozhodlo, že by bylo 
rozumné oslovit vlastníky sousedních 
pozemků, zda je neprodají obci a když už 

stavět novou zeď, tak hřbitov 
rozšířit, aby byl souměrný 
(směrem k Ořechovu se již 
v minulosti rozšiřovalo). Na 
takto vzniklé volné ploše by 
časem mohlo vzniknout 
kolumbárium, rozptylová 
loučka a celkově provedena 
parková úprava.  

Předloni byla kompletně 
rekonstruována Kaple sv. Trojice z roku 
1586 stojící vedle hřbitova. Jedná se zde o 
nejstarší církevní stavbu v Silůvkách.  

V loňském roce 
pak došlo 
k vytvoření možnosti 
parkovat vedle 
hřbitovní zdi na 
straně směrem 
k obci Ořechov. Kdy 

zejména při pohřbech a svátcích nebudou muset 
návštěvníci hřbitova nechávat auta na frekventované 
hlavní silnici.  

K dalšímu postupnému zvelebení hřbitova dojde  
v etapách, a to dle finančních možností obce. 
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• NAKLÁDANÍ S ODPADY 
 

Upozorňujeme na to, že od 9. dubna 
bude sběrný dvůr již otevřen pravidelně 
každou sobotu od 9.00 do 11.00 hod.  

Současně bychom chtěli Vás občany 
požádat, aby jste se co nejvíce odpadu 
snažili zbavit při pravidelných pondělních 
odvozech prováděných firmou van 
Gansewinkel a.s.. Tento svoz je placen 

paušálně na rok a množství odpadu (počet nádob či pytlů) není nijak 
omezen. Do sběrného dvora tak vozte odpad pouze není-li jiná možnost. 
Ušetříte si tím minimálně cestu a obci prostředky vynakládané za odvoz 
kontejnerů.  

Při větším množství odpadu (např. rozsáhlá rekonstrukce domu, 
výměna křidlice) je nutné si zajistit likvidaci sutě ve vlastní režii. Rovněž 
dvakrát do roka se uskutečňuje mobilní svoz nebezpečného odpadu a 
zpětný odběr elektrospotřebičů. Termín tohoto svozu je vždy včas 
zveřejněn na internetových stránkách a vyhlášen rozhlasem.  

Nejbližší proběhne 23. dubna 2011 od 8.00 do 10.00 a to tradičně na 
autobusové zastávce na návsi.  

V rámci sb ěru nebezpe čného odpadu je možno odevzdat: Oleje, 
brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných 
obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící 
prostředky a léky. 

V rámci zp ětného odb ěru je možno odevzdat: např. ledničky, 
mrazáky + veškeré další elektrospotřebiče, televizory + veškerá spotřební 
elektronika, monitory, počítače i s příslušenstvím, elektrické nástroje a 
osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky atd.)  

 
• ČISTOTA OBCE 

 

Nejen po zmizení sněhové pokrývky se nám 
v blízkosti chodníků a cest objevují nevábné 
hromádky, které zde zanechali Vaši čtyřnozí 
přátelé. Obec se snaží občanům poskytnou (např. 
10 speciálních košů se sáčky) možnost 
k odstranění exkrementů, které Váš pes zanechá 
na Vaši společné vycházce. Využijte toho a buďte 
tolerantní k ostatním spoluobčanům. Zanechávejte 
naše společné veřejné prostory v co největší 
čistotě.  
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• PALIVOVÉ DŘEVO PRO ZŠ A MŠ SILŮVKY 
 

V minulém roce došlo ke kompletní rekonstrukci otopného systému ve 
škole. K tomuto nás vedla nejen potřeba obnovit zastaralý a nefunkční 
systém vytápění, ale i hledání úspor do budoucna. Proto byla součástí 
obměny i výměna starého kotle na koks za nový moderní kotel na 
dřevoplyn. Kdy v tomto kotli se bude využívat dřevo z obecních lesů. Z toho 
letos pro obec vyplynula potřeba nachystat dřevo do zásoby, abychom měli 
do budoucna pro otop dostatečné množství vysušeného paliva.  

V důsledku vytváření těchto nezbytných zásob nebudeme s největší 
pravděpodobností v letošním roce schopni zajistit prodej hotového 
palivového dřeva občanům. Děkujeme Vám za pochopení.  

 
• JAK SE VYHNOUT PODVODU - POZOR NA PODOMNÍ 

PRODEJCE! 
 

- Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim 
penězům. Chtějí vniknout do vašeho domu a pokud z  vás nevylákají 
peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást. 

 

- Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do domu. 
 

- Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
 

- Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si 
návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, 
který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit 
bezpečněji. 

 

- Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu 
apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz. V případě jakýchkoliv 
pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.  

 

- Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky 
výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině 
jde o podvod.  

 

- Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, ale i třeba sousedů) mějte 
viditelně u telefonu. 

 

- Nepodvolujte se žádnému nátlaku k podpisu závažných dokumentů, 
např. k převedení bytu nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si 
v klidu a pečlivě promyslete. 

 

- Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, 
nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí a 
nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i 
bezplatnou právní poradnu.  

 
Kontakt na obvodní odd ělení policie v Ivan čicích: 546 435 333 
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• CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Oblastní charita Rajhrad od ledna 2008 

poskytuje kromě zdravotní péče i péči sociální 
(pečovatelskou službu) tak, aby byla klientům 
poskytována v jejich domácím prostředí a to 
komplexně. Pečovatelskou službu poskytujeme 
v okrese Brno - venkov. Službu si klient hradí dle 
příslušného ceníku a je poskytovaná na základě 
písemné dohody mezi klientem a naší organizací. 

Naším cílem je poskytnout klientům kvalitní sociální služby, dle jejich 
potřeb a aktuální situace. Podpora kvality života v domácím prostředí je 
poskytována v co nejširší oblasti. Pečovatelská služba je určena především 
pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální 
situaci a osoby handicapované. Péče je poskytovaná 7 dní v týdnu, 
v pracovní dny mezi 07.00 – 19.00 hod. 

 

Nejčastěji poskytované služby : 
 

• Dovoz obědů, příprava a podání jídla. 
• Zajištění úklidu domácnosti. 
• Zajištění nákupů. 
• Zajištění pochůzek (lékař, pošta). 
• Pomoc při hygienické péči. 
• Dohled u klienta. 
• Jednoduché ošetřovatelské úkony (podání připravených léků, 

promazání zad,…). 
• Po domluvě zajištění pedikúry. 
• Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 
 

V případě zájmu o pečovatelskou službu či informace o pečovatelské 
službě a ceníku služeb nás můžete kontaktovat: 

 

Eva Lenochová, DiS. 

koordinátorka charitní pečovatelské služby 

Oblastní charita Rajhrad 

Charitní pečovatelská služba 

Jiráskova 47, Rajhrad 664 61 
 

Tel: 547 232 223 

Mobil: 731 12 44 70 

Email: eva.lenochova@caritas.cz 
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• ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OBCE - JSDH 
 

Vážení spoluobčané,  

po pěti letech fungování JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) 
v obci mám možnost napsat pár řádek. Jednotka má 9 členů, finančně ji 
zajišťuje obec Silůvky a z části Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 
kraje. Vybavení je dosti nákladné, tak se pořizuje postupně, neboť po bývalé 
zásahové jednotce toho příliš nezůstalo. 

Mnoho občanů ze Silůvek doposud neví o možnosti kontaktovat nás 
v případě nouze (ne však zneužívat), a to přes: starostu obce (724 174 351), 
velitele jednotky (Radim Kominacký 724 720 880), kteréhokoliv člena jednotky 
či přímo přes čísla nouzového volání 150 nebo 112, kdy je možné volat i bez 
kreditu. 

Další možností jak přivolat pomoc je prostřednictvím sirén. Tyto sirény jsou 
v obci dvě, a to na budově Obecního úřadu a na Hasičském domě, kdy tlačítka 
jsou chráněná sklíčky. Postup pro vyhlášení poplachu je: 30 s. houkání, 20 s. 
pauza, 30 s. houkání. Kdo vyhlásí poplach tímto způsobem čeká poté na 
příchod jednotky. 

Jednotka byla k 1. lednu 2011 dovybavena třemi čerpadly (dvě kalová a 
jedno plovoucí), 2 ks halogenových světel a motorovou pilou se 4 
proškolenými pilaři – Radim Kominacký, Pavel Dvořák, Jan Hlavoň, Jaromír 
Fráňa. Slíbený je i záložní zdroj elektřiny, tzv. elektrocentrála, abychom nebyli 
závislí na rozvodné síti, což se např. potvrdilo v srpnu 2009, kdy do druhého 
dne nešel elektrický proud. 
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Členové jednotky: 

Rostislav Cesar ml., Jan Hlavoň, Radim Kominacký, Jaroslav Kučera, 
Pavel Dvořák, Rostislav Cesar, Zdeněk Prax (náhradník), Petr Capyk, Jaromír 
Fráňa. 

 

Zásahy jednotky: 
1. Výjezd k ohni na „Pile“ u p. Kavalce – planý výjezd. 
2. Požár včelína 28. února 2009 „Salaš“. 
3. Vichřice 2. srpna 2009 - úklid komunikací od větví a křidlice, 

vyproštění autobusu na ulici Prachatičky u domu p. Fialy. 
4. Výjezd k ohni rodinného domu p. Macháčka v Mělčanech 

23. prosince 2009, následná pomoc při likvidaci požářiště, stržení 
střešních trámů a vyklizení půdních prostor. 

5. Čerpání vody ze sklepů 24. července 2010 v 8 domech na ulicích 
Anenská a Sokolská. 

6. Výjezd k požáru travního porostu v ul. Na Nivách  25. února 2011. 
 

Doufám, že ostrých akcí nebude přibývat a budeme pouze ve fázi cvičných 
výjezdů, který se např. uskutečnil 13. listopadu 2010 na silnici Silůvky-
Mělčany, kdy jsme káceli strom přes silnici za plného provozu  

Závěrem bych chtěl upozornit všechny motoristy, aby co nejméně 
parkovali na veřejných komunikacích. Týká se to zejména špatného průjezdu 
v ulicích „Pod Lipami“ a „Prachatičky“. Za účelem parkování se snažte 
využívat garáže nebo jiná vhodná místa. Složky Integrovaného záchranného 

systému nemohou čekat na to, až jim někdo uvolní cestu a jejich opožděný 
příjezd by mohl znamenat zbytečnou tragédii.  

Radim Kominacký 

Nové internetové stránky SDH Silůvky:  http://hasicisiluvky.webnode.cz/ 
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• TÁBOR ODDÍLU SOKOLÍK 

 

Vážení rodiče, milé děti. 

Blíží se doba plánování dovolených, a proto bychom Vás rádi 
s předstihem upozornili na možnost strávit část prázdnin na našem letním 
stanovém táboře, kde vrcholí naše celoroční činnost. Stanové tábory oddílu 
Sokolík mají v obci Silůvky dlouholetou tradici, kterou se snažíme udržet 
v nezměněné podobě i v dnešní době. 

Hlavní doménou skautských táborů je, že se děti kromě hraní her 
podílí svým jednáním a snažením na chodu celého tábora (výpomoc 
v kuchyni, nákupy, kronika, chystání večerního ohně, noční hlídky).  

Tábor našeho oddílu je obvykle situován uprostřed lesů, daleko od 
civilizace, bez elektřiny a jiných podobných vymožeností. Děti zde vymění 
svůj útulný pokoj za ještě útulnější stan, peřiny za spacák s karimatkou a 
obývacím pokojem se jim stane indiánské tee-pee.  

Pro některé rodiče může být náš tábor zbytečným přežitkem, pro jiné 
zase cennou zkušeností pro jejich děti, které se zde naučí mnohým 
tábornickým dovednostem, přivyknou samostatnosti, ale hlavně prožijí léto 
plné zábavy, dobrodružství a nezapomenutelných zážitků s kamarády, se 
kterými se potkávají běžně v naší obci. 

V letošním roce, jsme obdrželi neodolatelnou nabídku od 
spřáteleného oddílu, pro pořádání tábora v takřka nedotčené přírodě na 
kraji VVP Libavá u obce Luboměř pod Strážnou.  

 

Termín konání tábora: 2. – 16. července 2011                       Cena: 2500 Kč 
 

Dotazy či jakékoliv informace poskytne Ondřej Elsner - Oča (723 399 394). 
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• DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE V SIL ŮVKÁCH 
 

- Vítání malých ob čánků.  
Proběhne v sobotu 26. března od 14 hod. v orlovně, a to ve spolupráci ZŠ a 
MŠ Silůvky, Školské rady a Obce Silůvky. Součástí bude i vystoupení dětí. 
Srdečně jsou zváni rodiče i prarodiče. 

- Horolezení. 
Sraz v sobotu 26. března v 8.25 hod. na nádraží v Silůvkách, cena 130 Kč. 
Akce pro všechny děti a kamarády, kteří si chtějí vyzkoušet lezení na umělé 
stěně pod dohledem zkušených lezců. Pořádá skautský oddíl Sokolík. 

- Brigáda na h řišti Pod Lipami. 

 

- Cyklovýlet se Sokolíkem. 
Akce určená všem dětem, které se rády projedou na kole se koná v sobotu 
16. dubna. Délka trasy cca 30 km. Podrobnosti na nástěnce vedle obchodu 
pana Hrdličky nebo na http://sokolik.siluvky.cz. 

- Orelský turnaj v malé kopané. 
Uskuteční se v sobotu 16. dubna od 9 hod. na hřišti Pod Lipami. Pořádá 
Jednota Orel Silůvky.  

- Svoz nebezpe čného odpadu. 
Proběhne 23. dubna od 8.00 do 10.00 u autobusové zastávky mobilní svoz 
nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrospotřebičů.  

- Pletení pomlázek a zdobení vají ček. 
Koná se v sobotu 23. dubna od 13.00 hod. za sokolovnou v Silůvkách. Přijďte 
si vyzkoušet uplést pomlázku či nazdobit velikonoční vajíčka neobvyklou 
technikou. Všechny srdečně zve vedení skautského oddílu Sokolík.  
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- Zápis do mate řské školky. 
Vyzvednutí tiskopisů v týdnu od 2. do 6. května  2011 ve školce. Samotný 
zápis proběhne 18. května  2011 v době od 14.00 do 16.00 hod. 

- Závody v požární dovednosti. 
V sobotu 21. května od 13 hod. proběhnou na hřišti Pod Lipami závody 
v požární dovednosti mladých hasičů O pohár starosty Obce Silůvky. Jedná se 
o soutěž družstev mladších a starších žáků a žákyň v požárním útoku. 

- Atletický čtyřboj. 
Uskuteční se v pátek 27. května na hřišti Pod Lipami pro děti všech věkových 
kategorií tradiční Atletický čtyřboj. Pořádá TJ Sokol, skautský oddíl Sokolík, 
OREL, SDH a Obec Silůvky.  

- Zájezd do Javorníka. 
Na sobotu 11. června 2011 je naplánován turisticko poznávací zájezd do 
Javorníka, a to včetně návštěvy zámku Jánský vrch a nenáročné túry přírodní 
rezervací Račí údolí. Srdečně zve TJ Sokol Silůvky. 

 

 
Krásné prožití Velikono čních svátk ů a jarní pohodu po letošní zim ě 

Vám všem ob čanům přeje 
Obecní ú řad a zastupitelstvo Obce SIL ŮVKY 

 
Vydává OÚ Silůvky – zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 547 225 127, E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz  
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 10. 6. 2011. 



Na dnešní dvojici fotogra-
�í porovnávajících minulost se 
současností je zachycena část 
ulice Anenská v místech, kde 
dříve stávala původní zvonice 
sv. Anny. V levé části vidíme dům 
č. p. 37, ve kterém v době po-
řízení fotogra�e sídlil „Obchod 
smíšeným zbožím“ Čeňka Štěrby 
(*24. 7. 1884–†29. 6. 1960).

Až do roku 1850 stála v obci  
malá dřevěná zvonice, o jejímž 
přesném umístění a vzhledu ale 
dnes již nic nevíme.

Postavení nové zvonice 

sv. Anny v Silůvkách souvisí 
se zrušením roboty v roce 1848. 
Na počest této události byly také 
vysazeny 4 lípy u dnešního hřiště 
„Pod Lipami“. V tomto roce měla 
obec Silůvky 61 domů a v nich 
406 trvale žijících obyvatel. Oby-
vatelé obce se rozhodli nahradit 
malou dřevěnou zvonici zvonicí 
novou, zděnou, velkou a krás-
nou. Dlouho vybírali vhodné mís-
to k uskutečnění tohoto záměru. 
Po mnoha návrzích bylo vybráno 
místo u hlavní cesty od Morav-
ských Bránic k Pršticím, tam, kde 

odbočovala cesta ke Hlíně (první vlak projel 
naší obcí až o 20 let později). Bylo to na návsi, 
v samém středu obce, hned před domem, 
který obýval rolník Hans Fraňa (půllán Anen-
ská č. p. 21).

Pro stavbu zvonice bylo třeba sehnat 
materiál, peníze i pracovníky. V roce 1850 
bylo již vše potřebné zajištěno a započato se 
samotnou stavbou. Větší položky byly �nan-
covány z obecní pokladny, drobnější hradili  
obyvatelé obce.

Jak se můžeme dočíst v obecním účet-
nictví za rok 1850, bylo na stavbu zvonice 
nutno zakoupit následující množství staveb-
ního materiálu:

8 sáhů kamene do základů    8 zl

17 000 cihel, z toho 9 700 cihel
 pálených

34 zl 29 kr

100 kusů dlažby            29 kr

1 300 kusů křidlice    3 zl 39 kr

50 korýtek    1 zl

41,25 míry vápna 32 zl 41 kr

za postranky a lana    1 zl 44 kr

za 20 mázů vína při zakládání
zvonice

   4 zl 16 kr

za 7 liber železa na kramle            42 kr

SILŮVKY VČERA A DNES

Titulní list účetnictví
obce Silůvky
za rok 1850.

První strana výdajů obce Silůvky za rok 1850 
zaznamenána jako  „Rozlične Wydáni“.



za dovoz dřeva z Kravího dolu na 
vazbu zvonice zaplaceno
sedlákům

   2 zl 11 kr

za plech na báni a křížek    7 zl 21 kr

za 15 mázů vína při tažení vazby    3 zl 18 kr

za 500 laťováků    1 zl 36 kr

od zakrývání zvonice    4 zl

za drát a hřebíčky            53 kr

za 3 páry krovů Fraňovi    4 zl 48 kr

za 13 desek Martinu Škorpíkovi    5 zl 43 kr

zedníkům od postavení zvonice 47 zl 59 kr

celkový obnos od tesařské práce na 
zvonici

12 zl 48 kr

za dovezení báně, plechu a křížku            36 kr

za půl kopy slámy na sečku do malty 
od Wenzla Sládka

   3 zl

a další ještě některé položky

V roce 1850, kdy byla postavena zvonice 
činil celkový roční příjem obce 558 zl. 48 kr. 
a celkové výdaje (i s výdaji na zvonici) činily 
483 zl. 30 kr.

Veškerý materiál potřebný na stavbu 
zvonice byl místní (kámen, cihly, dřevo).

Zvon na zvonici pocházel z původní sta-
ré dřevěné zvonice. Tento zvon byl v roce 
1942 sundán a zrekvírován německou ar-
mádou pro válečné účely. V roce 1946 byl 
nahrazen zvonem novým, což proběhlo slav-
nostním vysvěcením a opětovným zavěše-
ním do zvonice.

Začátkem sedmdesátých let 20. století 
probíhala výstavba nové přehlednější komu-
nikace přes centrum obce a odstranění zvo-
nice společně s předchozím zbořením něko-
lika domů a odstraněním kaple sv. Jana vedlo 

Neradostný konec
zvonice, 1974.

Poválečné svěcení
zvonu, 1946.

ke zlepšení dopravní 
situace v obci. Sou-
časně se zbořením 
staré zvonice probí-
hala i výstavba zvo-
nice nové, jež stojí 
na současném mís-
tě.

V neděli 7. dub-
na 1974 (týden před 
Velikonocemi) byl 
z původní zvonice 
přemístěn zvon na 
zvonici novou a poté 
byla stržena střecha 
staré zvonice. Stře-
cha staré zvonice 
byla původně kryta 
křidlicí, v roce 1900 
byla oplechována. 
Původní část vazby 
byla dubová, část 
později doplněna 
borovými trámy. Že-
lezný kříž na vrcholu 
zvonice byl původní. 
V báni pod křížem se 
nalezly pouze 3 min-
ce z let 1836 a 1848 
– 20 krejcarů, 10 krejcarů a 6 krejcarů. Všu-
de bylo pouze plno vrabčích hnízd, mušek 
a smetí. Střecha zvonice byla stažena trak-
torem a odvezena na smetiště do „Ptáčkovy 
zmoly“ mezi Silůvkami a Ořechovem.

Zvonice byla postavena v roce 1850 
za panování císaře Františka Josefa I., držitele 
panství v Dolních Kounicích v letech 1808–
1854 knížete Františka Sera�ma Josefa z Di-
etrichsteina a jeho manželky ruské kněžny 
Alexandry hraběnky Šuvalovové, obecního 
hospodáře Antona Štefana, radního Franze 
Dobrovodského, konšela Martina Škorpíka 
a výbora Franze Záděry.

Zvonice pamatovala mnoho událostí za 
124 let své existence. Stovkám duší zněl hlas 
jejího zvonu při odchodu na věčnost, mno-
hokrát svolával lid při živelných pohromách 
i zapuzoval blížící se nebezpečí.

 !"#$%&#'()*

Jeden z posledních pohledů na zvonici 
sv. Anny z Nádražní ulice, 1974.



Mše u zvonice sv. Anny, 28. července 1968.Předválečná hodová mše u zvonice sv. Anny.

Několik zmenšených výřezů z podrobné dokumentace zvonice sv. Anny zaznamenávající
veškeré detaily stavby před jejím zbořením, aby podle ní mohla být postavena zvonice nová, 
totožná s touto původní. Dokumentaci provedla v roce 1972 Geodézie n. p. Brno.



Ulice Anenská, 2010.

Ulice Anenská s obchodem smíšeným zbožím Čeňka Štěrby č. p. 37 a zvonicí sv. Anny, 1940.


