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Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
držíte v rukou letní zpravodaj naší obce. Zavzpomínáme v něm na akce, které 

se uskutečnily v jarních měsících a přečteme si pozvánky na akce, které se budou 
v naší obci pořádat v období následujícím. Tento zpravodaj je poněkud obsáhlejší, 
neboť v jarních měsících se koná v naší obci nejvíce akcí z průběhu celého roku.

Obdržel jsem také dotaz na to, jak se název naší obce vyvíjel v minulosti a také 
na další informace o životě v obci před 100 lety (tedy možnost jakéhosi postupného 
pokračování informací, které začaly v říjnu 2018 v historických novinách, které 
jsem připravil ke 100 letům vzniku republiky. Toto a další zajímavosti ale naleznete 
až v podzimním a zimním zpravodaji, protože v zadní části tohoto čísla si přiblí-
žíme něco z historie Orla jednoty Silůvky, který si minulý měsíc připomněl skvělou 
oslavou 100 let od svého založení.

Jako přílohu naleznete vložený list s aktuálním jízdním řádem s červeně zvý-
razněnými autobusy, které začaly přes naši obec nově jezdit. Budeme rádi, pokud 
se naučíte i tyto nové linky využívat.

Přeji vám hezké léto a slunečné prázdniny plné skvělých a vydařených akcí. 
Radek Neužil – místostarosta obce Silůvky

INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé,

svěží jaro, které nám přineslo do zahrádek i tolik potřebnou vláhu se nám 
pomalu přelévá do letních parných dnů. Když se však podíváme na dědině do 
potoka, tak stejně jako vloni, už v něm není skoro žádná voda. Na Svatojiřské vy-
cházce v dubnu jsme šli proti proudu potoka Šatava a zjišťovali jsme, kde se voda 
ztrácí a jaký je stav pramenů. Zjistili jsme, že jeden z pramenů pod Bučínem je 
docela vyschlý a druhý pod Hlínou sice teče, ale vlivem rozsáhlých prací na les-
ních cestách a s tím spojeného odlesnění veliké části lesa je v tomto místě vody 
v korytě málo a na přímém slunci se rychle odpařuje. Tyto zásahy jsou trvalé 
a proto se voda v Šatavě znovu objeví až po vydatnějším dešti.

 V jarních měsících proběhla již spousta akcí pořádaných na obci, nebo ve 
spolupráci s dobře fungujícími spolky – Uklidíme Česko a uklidíme Silůvky, 
brigády na hřišti Pod Lipami, Besídka ke dni matek, Hasičské závody, Silůvské 
motokolečko, Atletický čtyřboj a den dětí. V květnu se uskutečnila oslava 100 let 
od založení jednoty Orla v Silůvkách, v červnu také slavnost 90 let od položení 
základního kamene Evangelické modlitebny v Silůvkách.

Hasiči sehráli v dubnu dvakrát veselé divadelní představení Mrazík trochu ji-
nak a proběhly i jiné akce, o kterých se podrobněji dočtete i s fotkami na dalších 
stránkách tohoto Informačního listu.
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 Tento týden je již dokončena nová dlážděná ko-
munikace z ulice Anenská směrem k černé cestičce 
na nádraží. Byla to jedna z posledních blátivých cest 
v obci. Současně byla vyměněna pod cestou i pro-
padlá kanalizace a vzniknou tam nové parkovací 
plochy. Na černé cestičce ještě předláždíme špatně 
schůdné žulové kostky zámkovou dlažbou. 

 Na nádraží v přístřešku pro cestující byly dodě-
lány stěny z komůrkového skla, aby do něj z boku 
nefoukalo a nepršelo. Také v přístřešku za hřištěm 
Pod Lipami jsme dodělali zadní i boční stěnu ze dře-
va.

Přes zimu jsme z obecního smrkového dřeva 
a  trubek z kontejneru na železo spolu s Romanem 
Soukupem a díky pomoci Jeníka Světlíka a Dana 
Veselého vyrobili dalších 10 sad dřevěných stolů 

a lavic, které již posloužily na silůvském motokolečku a budou k dispozici i na 
všechny ostatní akce.

 Na návsi jste si jistě všimli nových dřevěných květináčů, které se pěkně hodí 
k celkovému vzhledu čekárny a okolí. Podle Vašich ohlasů již velmi rádi použí-
váte nově přidané autobusové spoje linky 510. 

 Myslíme i na zeleň a stromy v obci a okolo parkoviště za hřbitovem jsme 
začátkem dubna vysadili jeřabinovou alej, která bude pokračovat podél cesty na 
Široké. Připravujeme také výsadbu obecního třešňového sadu na opuštěných 
obecních pozemcích v lokalitě Na Kopci. 

 Díky novému traktoru s žacím zařízením sečeme všechny používané cesty 
v obci a hlavně v okolí obce, aby byly pěkně sjízdné a schůdné.

 Stavba elektrifikace v ulicích Pod Lipami, Kopaninky a Na Rybníkách zatím 
nebyla zahájena a podle dostupných informací od firmy E-on se dříve bude rea-
lizovat pokládání kabelů na ul. Anenská od trafostanice U Salaše.

 ČOV – dočetl jsem se ve zpravodaji sousední obce Prštice o jakýchsi úvahách 
pana starosty, že obec Silůvky odmítá dobrovolně navrátit obcí Prštice uhraze-
né finanční prostředky ve výši 2,4 mil. Kč, a že jsme je spotřebovali a já nevím 
co… Tyto prostředky jsme obci Prštice jednoduše započítali oproti jinému jejich 
dluhu vůči Silůvkám ve výši 3,1mil. Kč a tudíž jim nic nedlužíme. Je však úsměv-
né, že doposud bylo prštickým občanům tvrzeno, že Silůvkám nikdy nic nebylo 
zaplaceno. Pan starosta Prštic totiž po pravomocném soudním rozhodnutí o za-
placení za rekonstrukci společného majetku Silůvkám zaplatil a pak se rozhodl, 
aby už nemusel dále platit za tento společný majetek, že se jejich podílu ½ ČOV 

Starosta obce Zdeněk Prax
na srazu rodáků v roce 2018.
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Neuhrazené poplatky
Obecní úřad Silůvky žádá občany, kteří doposud nezaplatili 

faktury vodného a stočného za rok 2018 a poplatky za svoz od-
padu a ze psů na rok 2019, aby tak učinili nejpozději do 30. červ-
na 2019.

Děkujeme

zbaví a nechá celou ČOV jen obci Silůvky. A podal proto žalobu o tom, že Prštice 
nikdy nebyly a nejsou polovičními spoluvlastníky ČOV v Silůvkách. Chápete? 
Prštice se zbaví poloviny majetku na ČOV, což bude pan starosta považovat za 
„své“ veliké vítězství a současně tím odřízne celou jejich obec od možnosti levně 
odvádět a čistit odpadní vody ze všech domácností. No tak jestli to budou chtít 
i nadále pouštět k nám, tak musí nejprve uhradit všechny dluhy od roku 2010 
za čištění ve výši 2,7 mil. Kč + úroky, které po nich soudně vymáháme a budou 
respektovat a platit cenu, kterou jim za čištění odpadních vod stanovíme, nebo 
si do budoucna budou muset najít jiný vlastní způsob odvozu, čištění a likvidace 
prštických odpadních vod. My si však myslíme, že majetek ČOV vždy byl a je 
společný. Je to jejich rozhodnutí a nezbývá, než opět čekat na soudy. A aby nadá-
le nerostl dluh za čištění, svěřili jsme správu ČOV Vodárenské společnosti, která 
vypouštěnou vodu z Prštic měří a fakturuje přímo Pršticím.

Ve škole jsme se domluvili s paní ředitelkou Mgr. Petrou Strádalovou na na-
výšení kapacity v Mateřské škole až na 30 dětí vytvořením dvou samostatných 
tříd MŠ. Úpravy plánujeme o prázdninách, aby bylo vše v září nachystáno.

 Připravujeme také výstavbu nové spojovací komunikace pro pěší a cyklisty 
přes lokalitu Rybníky do centra obce ke kapli sv. Anny. Vykupujeme k tomuto 
účelu pozemky, abychom mohli dát projektantům přesné zadání ohledně umís-
tění a šířky této budoucí cesty, mostku přes potok a parkové úpravy.

 Požádal jsem společnost Česká pošta s.p. o obnovení našeho dřívějšího PSČ 
664 45, abychom mohli zřídit v Silůvkách vlastní poštovní provozovnu.

V létě nás čekají tradiční Anenské hody se stavěním máje a v srpnu Pivní 
mikrofestival. 

Těším se s Vámi, že se potkáme na nejbližší připravované akci – na přátel-
ském setkání všech obyvatel a rodáků ze Silůvek 22. června 2019 od 17.00 hodin 
na návsi. Pozvánku najdete na poslední straně tohoto zpravodaje. 

Užijte si příjemné letní dny a čas dovolených.
Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky 
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Proměny Silůvek v obrazech Jiřího Zoufalého
Nástěnný kalendář obce Silůvky na kalendářní rok 2020

V sobotu 22. června 2019 bude na návsi v Si-
lůvkách jako součást setkání rodáků představen 
všem zájemcům nový nástěnný kalendář veli-
kosti 32 × 34 cm na kalendářní rok 2020. Ka-
lendář obsahuje 13 nových obrazů Jiřího Zou-
falého zachycující pohledy na místa naší obce, 
která se v minulých desetiletích změnila a dnes 
již vypadají zcela jinak.

Kalendář bude v prodeji po celou dobu ko-
nání akce.

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

  5 Občanská demokratická strana 30 14,35
  6 ANO, vytrollíme europarlament   5   2,39
  7 Česká st. sociálně demokrat.   4   1,91
  9 Komunistická st. Čech a Moravy   8   3,82
11 SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka   2   0,95
12 Koalice Rozumní, ND   2   0,95
16 Vědci pro Českou republiku   7   3,34
19 PRO Zdraví a Sport   1   0,47
23 TVŮJ KANDIDÁT   1   0,47
24 HLAS   5   2,39
26 Koalice STAN, TOP 09 20   9,56
27 Česká pirátská strana 29 13,87
28 Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD) 25 11,96
30 ANO 2011 36 17,22
32 Moravané   3   1,43
34 Demokratická strana zelených   1   0,47
36 Koalice Soukromníci, NEZ   5   2,39
37 Evropa společně   2   0,95
39 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 23 11,00

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Silůvky
Ve dnech 24.–25. května 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu.
V obci Silůvky bylo ve voličských seznamech zapsáno 670 oprávněných vo-

ličů. Z tohoto počtu bylo vydáno 211 obálek, rovněž 211 obálek bylo odevzda-
ných. 209 hlasů bylo platných, to znamená, že bylo odevzdáno 99,05 % platných 
hlasů a volební účast v obci Silůvky byla 31,49 %

V níže uvedeném seznamu je přehled výsledků hlasování těch stran a hnutí, 
které byly v naší obci voleny:
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Recitační soutěž
Dne 4. března 2019 se všichni naši 

žáci zúčastnili školního kola recitační 
soutěže. Soutěžilo se v rámci jednotli-
vých tříd - tedy ve třech kategoriích.

Z každé třídy první tři vítězové po-
stoupili do recitační soutěže tří škol - 
ZŠ Prštice, Radostice a Silůvky.

V pátek 8. března 2019 se konal již 
5. ročník této soutěže tří škol.
První třídu reprezentovali:

Lucie Heikenwalderová, Matěj Pa-
ták a Emilie Rosí,
za druháky jeli:

Anežka Neužilová, Ali I. Ingrassia 
a Pavel Hladil,
třeťáky zastoupili:

Julie Rosí, Michaela Reboková 
a Matěj Chalupa.

Všechny děti byly skvělé a slyšeli 
jsme spoustu krásných básniček. Přes-
to musela čtyřčlenná porota vybrat 
a výsledky našich žáků jsou úžasné:

v kategorii 1. ročník obsadila první 
místo Lucie Heikenwalderová,

v kategorii 2. ročník obsadil první 
místo Pavel Hladil a třetí místo získala 
Anežka Neužilová,

v kategorii 3. ročník obsadila druhé 
místo Michaela Reboková s vlastní bás-
ničkou, kterou složila celá rodina.

Tímto děkuji  všem oceněným, ale 
i zúčastněným  za jejich skvělou repre-
zentaci naší školy.

Mgr. Petra Strádalová

Prvňáci Lucie Heikenwalderová, Emilie Rosí 
a Matěj Paták.

Druháci Pavel Hladil, Anežka Neužilová
a Ali I. Ingrassia.

Třeťáci Julie Rosí, Michaela Reboková
a Matěj Chalupa.
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Chodím sem a chodím tady,
s básničkou si nevím rady.
Od Žáčka už všechno umím,
Erbena se ještě bojím.

Táto, táto, tatínku,
Máš ty pro mě chvilinku?
Potřebuju napsat báseň,
už jsem z toho trošku blázen.

Dávno už jsem básně psal,  
„Byl pozdní večer, první Máj, …“
Dříve já jsem v básních žil,
pak jsem se však oženil.

Sestry, sestry, sestřičky!
Neva, že jste maličký…
Že chcete mít chvilku klid?
Mám si to jít vygooglit?

Mámo, mámo, maminko,
máš ty času malinko?
Napověz mi milé řádky,
pro kamarády, kamarádky.

Youtuberka
Kolektiv autorů

Mámě hasne u vaření,
pro Tebe, ty zlobo, ty!
Radši už jsem všechno vzdala,
napíšu si báseň sama.

Na básničky už jsem velká,
chtěla bych být youtuberka.
Jen básní však umím říci,
co ve mně už dlouho klíčí.
 

„Kamarádi, kamarádky!
Jen pro vás jsou tyhle řádky.
Mám vás tady všechny ráda,
není nad nejlepšího kamaráda.“
 

Hele, už mám první sloku!
Vždyť to není složité.
Další verše nejsou problém,
mám už to dost zmáknuté.

Klika cvakla, dvéře letí – ségry vchází 
do dveří!
Co napsat teď během chvilky?
„Na ZŠ MŠ Silůvky, 
mám jen krásné vzpomínky.“

Společné foto všech účastníků recitační soutěžeze tří škol, 8. března 2019.
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Rej masek v průběhu karnevalu, 10. března 2019.

Dětský maškarní karneval
10. března 2019 patřila sokolovna našim dětem. Konal 

se Dětský maškarní karneval. Na pět desítek dětí v sluši-
vých maskách, mělo promenádu v sále. Nechyběly tanečky, 
soutěže a bohatá tombola. Na své si přišli i rodičové, při 
tanci tzv. Káčátko.

Maminky a babičky upekly bohatý, nápaditý a chuťově 
výborný bufet, za který jim TJ Sokol Silůvky děkuje.

Blanka Altmanová
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Rej masek v průběhu karnevalu, 10. března 2019.
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Výsadba jeřabin
V polovině měsíce března 2019 byly kolem parkovací plo-

chy za hřbitovem v Silůvkách vysazeny  v rámci dlouhodobé-
ho plánu rozvoje obce stromy jeřábů moravských sladkoplo-
dých v kombinaci s keři černých jeřabin – Aronie Nero.

Zbývající jeřabiny byly vysazeny na začátek cesty nad 
hřbitovem. V budoucnu se počítá s každoročním pokračováním dosazování je-
řabinové aleje podél této cesty.

Jedná se o zvýraznění původní cesty vedoucí od kdysi nejdůležitější křižovat-
ky polních cest v našem katastru s kaplí sv. Trojice z roku 1586 na svém počátku.

Takováto alej je dlouhodobý počin – je vysazována pro děti a děti dětí.

Výsadba jeřabin, březen 2019.



Informační list obce Silůvky, číslo 2 (94), ročník 19

12

Jeřáb „Moravský sladkoplodý“
Měsíce konzumní zralosti: září–listopad

Jeřáb obecný „Moravský sladkoplodý“ 
(Sorbus aucuparia var. moravica) – chutná 
odrůda klasických sladkoplodých jeřabin. 
Plody na rozdíl od planých jeřabin nejsou 
nahořklé, ale mají příjemnou sladkokyse-
lou chuť. Plody se konzumují čerstvé, su-
šené, ve šťávách, likérech, zavařeninách, 
čajích, užívají se do jídel i jako náhrada za brusinky. Obsahují mnoho cenných 
látek, využívají se i v léčitelství. Odrůda byla objevena jako náhodný semenáč na 
severní Moravě asi před 200 lety. Dřevina nenáročná na pěstování, vhodná i do 
horských poloh (až 1500 m). Řez se provádí hlavně výchovný, po zapěstování ko-
runky se provádí spíše občasný udržovací řez. Vysazuje se na vzdálenost 4–8 m, 
hodí se pro zahrady, sady, parky, aleje a stromořadí i pastviny. Pěstuje se ve tvaru 
zákrsku, čtvrtkmenu, polokmenu i vysokokmenu.

_______________

Aronie „Nero“
Měsíce konzumní zralosti: září–září

Aronie (Aronia melanocarpa) – „čer-
ný jeřáb“, malý stromek nebo keř příbuz-
ný jeřábům. Původně pochází ze severní 
Ameriky. Ovoce, velice podobné jeřabi-
nám, je příjemné aromatické sladko kyselé 
natrpklé chuti, obsahuje vitaminy C, B, A, 
rutin atd. Používá se na výrobu šťáv, kom-
potů (výborná je kombinace s jablky), likérů, džemů i čerstvé. Sušené aronie 
jsou výborné na ovocné čaje i jako ovoce do kaší. Odolná škůdcům a chorobám, 
nenáročná na polohu (snáší dobře i polostín) a pěstování. Hodí se i do vyšších 
a horských poloh, kde bez problémů prosperuje. Vhodná také do malých zahrá-
dek, keře lze použít i na nestříhané živé ploty. Jako stromková se pěstuje ve tvaru 
zákrsek, čtvrtkmen, polokmen i vysokokmen. Keře se vysazují 1–2 m od sebe, 
stromky 3–5 m.

Odrůda Nero byla vyšlechtěna ve Velkých Losinách v druhé polovině 20. sto-
letí. Má velké plody, hodně šťavnaté a vyniká velkou plodností. Podle mnoha 
degustací je zřejmě nejchutnější odrůdou aroine vhodné pro přímý konzum či 
zpracování.
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Výsadba na návsi
Okrasná výsadba probíhala také na návsi před obchodem a na pozemcích 

v okolí Domu s pečovatelskou službou.
Na návsi před nástěnkami u autobusové čekárny byly instalovány nové oz-

dobné truhlíky.
Upozorňujeme občany, kterých se to týká, že vydlážděná plocha před Obec-

ním úřadem není parkoviště, jak se někteří stále mylně domnívají, ale je to plo-
cha budoucího přechodu pro chodce a jako taková je určena pro pohyb chodců.
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Jarní dílnička ve škole

Ve středu 27. března 2019 v odpoledních hodinách se 
uskutečnila jarní dílnička pro děti a jejich rodiče. Společ-
ně si vyráběli mýdla, které přivezla pí Mezníková z Ne-
slovic – fa Libebit a jarní dekorace, které připravily paní 
učitelky z naší školičky.

Po celou dobu panovala příjemná atmosféra podtrže-
ná jarním sluníčkem.

Jarní dílnička ve škole, 27. března 2019.
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Tvorba velikonoční výzdoby
V pondělí 1. dubna 2019 se v zasedací místnosti obecního úřadu v Silůvkách 

sešly ženy a dívky na dalším ze svých pravidelných setkání a společně tvořily 
krásné velikonoční dekorace.

Tvorba velikonočních dekorací, 1. dubna 2019.
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Tvorba velikonočních dekorací, 1. dubna 2019.
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Uklidíme Česko, uklidíme Silůvky a okolí
Děkuji všem, kteří se i přes deštivé počasí zúčastnili každoroční úklidové 

akce, letos konané v sobotu 6. dubna 2019.
Pozitivní zpráva: účastníků – sběračů bylo více jako v loňském roce a odpadu 

jsme posbírali méně. Nakonec jsme se usušili a zahřáli u táboráku na hřišti Pod 
Lipami.

Zdeněk Prax

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická akce, která se koná na území 
celé republiky. Za celý loňský rok se do 3295 úklidů zapojilo téměř 135 tisíc dobro-
volníků. Díky nim zmizelo z přírody 2113 tun odpadu. Nejaktivnější byly Středo-
český a Jihomoravský kraj.

Uklidíme Česko, uklidíme Silůvky a okolí, 6. dubna 2019.
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Uklidíme Česko, uklidíme Silůvky a okolí, 6. dubna 2019.
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Tradiční jarní brigáda na úklid hřiště a okolí
V neděli  7. dubna 2019 se konala tradiční jarní brigáda, při které se uklidilo 

hřiště a nejbližší okolí.
Po skončení bylo pro všechny brigádníky zajištěno občerstvení.

Brigáda na hřišti, 7. dubna 2019.
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Ocenění
pro paní Naděždu Švejdovou

Paní Naděžda Švejdová, Pod Lipami 
čp. 284, obdržela 3. května 2019 v Při-
byslavi od Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a  Slezska titul „Zasloužilý hasič“ za 
dlouholetou obětavou práci pro rozvoj 
dobrovolné požární ochrany.

Jedná se o výběrové vyznamenání 
uělované od roku 1983, které se uděluje jen členům 
- hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k roz-
voji dobrovolného hasičstva.

Paní Naděžda Švejdová je tak druhou ženou 
v  okrese Brno-venkov a šestou ženou v Jihomorav-
ském kraji, která tento titul získala.

Srdečně
k tomuto významnému

ocenění gratulujeme!

Dekret k titulu „Zasloužilý hasič“ udělený paní Naděždě Švejdové v Přibyslavi 3. května 2019.
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Mrazík trochu jinak
V sobotu 6. dubna 2019 a v sobotu 13. dub-

na 2019 bylo odehráno ve zcela zaplněném sále 
sokolovny v Silůvkách divadelní představení 
Amatérského divadelního spolku ze Silůvek 
„Mrazík trochu jinak“. Každé z těchto před-
stavení navštívilo asi 300 spokojených diváků.

Scénář napsal a režie se výtečně ujal Jan Hlavoň.
Představení se všem líbilo a nadšení diváci odměnili herce dlouhotrvajícím 

potleskem. 

Společné foto všech učinkujících v divadelním představení „Mrazík trochu jinak“,
13. dubna 2019.
Stojící zleva: Broňa Fráňová, Petr Capyk, Nikola Fráňová, Markéta Fráňová,
                           Jan Ondrášek, Jaromír Fráňa, Lenka Ondrášková, Michal Dobeš,
                           Romana Ondrášková,
sedící zleva: Jan Hlavoň, Eva Vejmolová, Radim Kominacký.
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2019

Mrazík trochu jinak
Pohádka o dvou dějstvích

Známý příběh v nové úpravě o lásce Ivana a Nastěnky,
kteří přemůžou hloupé loupežníky i zlou Babu Jagu

Sehráno v sále sokolovny v Silůvkách ve dnech 6. a 13. dubna 2019

Osoby a obsazení:
Mrazík  ………………………………………………  Radim Kominacký
Baba Jaga  …………………………………………………….  Petr Capyk
Ivánek, ženich  ………………………………………………..  Jan Hlavoň
Marfuša  …………………………………………………...  Jaromír Fráňa
Macecha  …………………………………………………  Broňa Fráňová
Nastěnka  ………………………………………………...  Eva Vejmolová
Vypravěčka, matka  ………………………………….  Lenka Ondrášková
Hříbeček, tatínek  ……………………………………...  Markéta Fráňová
Babka, chaloupka  ……………………………………….  Nikola Fráňová
Žebrák, kohout  …………………………………………...  Michal Dobeš
Loupežník  ………………………………………………....  Jan Ondrášek
Dřeváci  ……………………………...  Radim Kominacký, Jan Ondrášek
Loupežníci  ……………  Petr Capyk, Radim Kominacký, Michal Dobeš
Nápadnice  ………………………….  Nikola Fráňová, Markéta Fráňová

režie: Jan Hlavoň
nápověda: Romana Ondrášková
ozvučení, osvětlení, technická podpora:
Radek Truhlář st., Radek Truhlář ml., Pavel Kohút, Luděk Havlík
foto, video: Jan Rybníček
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Mrazík trochu jinak, foto ze zkoušky 5. dubna 2019.
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Pokud máte zájem o záznam divadelního představení
na DVD nebo flashce, objednávejte u Jana Rybníčka

tel. 723 137 421.

Mrazík trochu jinak, foto ze zkoušky 5. dubna 2019.
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Projekt Technická školka
Naše škola je zapojena v letošním školním roce do projektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II. Díky němu jsme se mohli přidat do projek-
tu Technické školky, který umožňuje dětem v MŠ pracovat s reálným nářadím 
a vyrábět si vlastní výrobky.

V úterý 9. dubna 2019 k nám do školky přijeli dva lektoři, kteří s dětmi celé 
dopoledne vyráběli loďky z balzového dřeva a papíru. Děti se naučily zacházet 
s nářadím a byly z výrobků velmi nadšené.

V pondělí 15. dubna 2019 proběhlo také odpolední setkání s rodiči, kdy si 
děti s jejich pomocí vyráběly letadélka. Rodiče se tak mohli seznámit s nářadím, 
s kterým budou mít děti možnost ve školce v budoucnu pracovat.

Eliška Matušková

Odpolední rukodělné setkání s rodiči, 15. dubna 2019.
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Velikonoční schůzka
V sobotu 20. dubna 2019 pořádal skautský oddíl Sokolík tradiční velikonoční 

schůzku, na které děvčata barvila vajíčka a chlapci všeho věku pletli velikonoční 
pomlázku na pondělní mrskut.

Velikonoční schůzka, 20. dubna 2019.

Ej, od Buchlova větr věje...
V pátek 17. května 2019 jsme se ráno sešli na nádraží v Silůvkách a jeli jsme 

na výpravu do Chřibů. Po našem ubytování jsme se šli podívat na 2 km vzdá-
lenou zříceninu hradu Cimburk. V sobotu nás ale trochu zdržel dětský útěk do 
lesa a následné vyhlášení války vedoucím. Vše ale dobře dopadlo a mohli jsme 
se vydat na náš hlavní cíl – hrad Buchlov.

Společné foto účastníků Výpravy do Chřibů, 17.–19. května 2019.
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Velikonoční hrkání
Ve velikonočním období se v naší obci stále udržuje hezký obyčej velikonoč-

ního hrkání.
Podle tradice má tento obyčej nahradit v době od Zeleného čtvrtka do Bílé 

soboty zvonění zvonů, které podle tradovaného úsloví „odlétají do Říma“. Oby-
čej je privilegiem chlapců.

Tento starý zvyk má své počátky již v období 16.–17. století
Velikonoční hrkání má bezpochyby i svůj magický význam v lidové víře, a to 

nejen v rámci obyčejů spojených s jarní rovnodenností a počátkem zemědělské-
ho roku. Rachtavé a klepavé zvuky podle našich předků odháněly škodlivé síly. 
Magickou moc mělo také obřadní obcházení vesnice a vytvoření ochranného 
kruhu. Tento zvyk se objevuje u slovanských kmenů (např. křižácké jízdy v Lu-
žici – Budyšín, Žitava, Zhořelec ad.), ale i u dalších etnik, a měl zajistit ochranu 
obce i osetých polí před nepřízní a zlými silami.

Velikonoční hrkání, 19. dubna 2019.
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Svatojiřská vycházka
Proti proudu našeho potoka Šatava, až k samému prameni jsme došli na naší 

vycházce, kterou pořádal Obecní úřad ve spolupráci s Tělocvičnou Jednotou So-
kol Silůvky v sobotu 27. dubna 2019. Sraz byl na Salaši v 9.00 hod. V počtu 
33 turistů jsme se vydali po potoku, přes rybníček v Pršticích, Biocentrum Pod 
Horkou, Prštickou hájovnu, Karhánek (Fialská), Horní Karhánek. Nad ním jsme 
narazili ještě na dva levé přítoky. Pramen se nachází pod Špidlenami u Hlíny.

Poté jsme navštívili rozhlednu Vladimíra Menšíka a pak zašli do místní hos-
půdky. Zpáteční cesta vedla přes pomníček pilota Rostislava Minkse, který zde 
tragicky zahynul 15. března 1965. Celkem jsme ušli cca 15 km. Byla to pěkná 
poznávací vycházka.

 Odkud a kam teče moravská říčka Šatava: Hlína, Prštice, Silůvky, Dolní Kou-
nice, Mělčany, Bratčice, Sobotovice, Ledce, Hrušovany u Brna,Vojkovice,Unko-
vice, Žabčice, Nosislav, Přísnotice,Vranovice a poté asi 1 km západně od Uherčic 
se vlévá do Svratky. Jako Šatava je označovano též rameno tekoucí přes Vranovi-
ce a přírodní rezervaci Plačkův Les.V katastru Ivaně se vlévá Šatava do Jihlavy o 
kousek dál se Jihlava a Svratka vlévá do Dyje do Mušovských jezer.

Blanka Altmanová

Více informací o potoku Šatava a také o letecké
havárii letounu MIG-15 SB dne 15. 3. 1965 si povíme
v některých z příštích čísel Informačního listu.

Společné foto účastníků Svatojiřské vycházky k pramenům potoka Šatava, 27. dubna 2019.
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Ninja faktor
V sobotu 4. května 2019 se sešli největší odvážlivci z okolí, aby překonali 

nástrahy Silůvského Ninja Faktoru, pořádaného tradičně skautským oddílem 
Sokolík Silůvky.

Mnoho ninjů skončilo v blátivé vodě, někteří se možná trochu odřeli, ale 
všichni statečně bojovali a nakonec všechny lanové překážky úspešně zdolali... 

Děkujeme za obrovskou účast a těšíme se na další ročník s ještě těžšími pře-
kážkami!

vedení oddílu Sokolík

Ninja faktor, 4. května 2019
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Oslava Svátku matek, 10. května 2019.

Svátek matek
V pátek dne 10. května 2019 jsme se opět všichni sešli v Orlovně, abychom 

oslavili svátek našich maminek.
Děti a žáci z naší školičky společně se svými učitelkami a asistentkami při-

chystali pro všechny hosty přes hodinu trvající program plný hudby, tance, pís-
niček, pohádek a scének, který měl být poděkováním nejen rodičům, ale i praro-
dičům za jejich lásku a péči.

Mgr. Petra Strádalová
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Oslava Svátku matek, 10. května 2019.
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Oslava Svátku matek, 10. května 2019.
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Oslava 100 let založení Jednoty Orel Silůvky, 19. května 2019.

Oslava 100 let Jednoty Orel Silůvky
V neděli 19. května 2019 se konala v sále Or-

lovny oslava 100 let od založení Jednoty Orel 
v Silůvkách.

Přítomné hosty přivítal starosta Orla bratr 
Josef Záděra. V úvodu  programu vystoupil pěvecký sbor Echo pod vedením 
Martiny Matuškové ze Silůvek. O starší historii Orla promluvil místostarosta Si-
lůvek pan Radek Neužil. O dění od roku 1990 hovořil současný statosta bratr 
Josef Záděra. Přítomné také pozdravil a ocenil práci Orla a dobrou spolupráci 
s obcí starosta obce Zdeněk Prax. Zmínil i vzornou spolupráci organizací v obci 
mezi sebou.

Otec Kryštof požehnal pamětní desku, která připomíná dar od manželů Ška-
roupkových, kteří věnovali dům čp. 54 jednotě Orel. V závěru vystoupila cimbá-
lová muzika Petra Mikulky.

Program se vydařil, účast byla pěkná. Přišli místní i hosté z jednoty Ořechov 
a Moravský Krumlov. Jako doprovodný program vystavil malíř Jiří Zoufalý ob-
razy. K zhlédnutí byly také fotografie, poháry a diplomy z činnosti Orla Silůvky. 
Nechybělo dobré občerstvení, zákusky od Andrey Kačírkové, koláče a perníčky, 
které věnovala Marie Sládková, rodačka ze Silůvek.
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Oslava 100 let založení Jednoty Orel Silůvky, 19. května 2019.

Z této akce natočil filmový dokument pan Libor
Smejkal. Spolupracoval Jan Rybníček. U něj si můžete 
objednat záznam na DVD nebo flashce. Tel. 723 137 421.
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Ohlédnutí
V neděli 19. května jsme se zúčastnili oslavy 100. výročí založení jednoty Orla v Si-

lůvkách. Oslava byla velkolepá, hezký program a vše pečlivě připravené. Potěšilo nás 
milé přivítání, pohoštění a příjemné prostředí.

Když něco trvá 100 let a pořád slouží, tak se musí nepochybně jednat o kvalitní 
a dobrou věc. Tak je tomu i v případě orelské jednoty v Silůvkách. Funguje na dobré 
úrovni, je úspěšná po stránce sportovní i kulturní. Zajisté musí mít kvalitní a všestran-
ně schopné vedení. V orlovně je živo. Veškerá činnost Orla je prospěšná nejen členům, 
ale i ostatním, slouží celé veřejnosti. Je velkým přínosem i pro samotnou obec. Orel 
v Silůvkách zahájil svoji činnost naplno hned po obnovení v 90. letech 20. století. Dnes 
dále vzkvétá pod dlouhodobým vedením starosty jednoty Josefa Záděry.

A právě jemu chci tady vyslovit uznání a poděkování. Vedení tak živého spolku 
není totiž v dnešní době jednoduché. Provoz, údržba areálu, úklid, administrativní zá-
ležitosti, znalost předpisů a zákonů – to vše vyžaduje velké úsilí, snahu, čas a obětavost. 
Josefovi se daří, vše zvládá na jedničku. Jeho práce a činnost pro jiné, je viditelná a má 
smysl. Když se malinko ohlédne, může mít radost a může být spokojený. Má ovšem 
velkou podporu své rodiny, ostatních členů Orla a příznivců z obce, o čemž svědčí i 
nedělní, plně obsazený sál a dobrá nálada. Jožka se stal v Silůvkách již osobností. Na 
staré orlovně byl údajně nápis „víra, věda, práce a píle – ruku v ruce, dosáhnou cíle“. 
Jak Josefa osobně známe, to všechno má ve své povaze. A on má ještě něco víc, co není 
každému dáno. Umí oslovit lidi a má dobré a upřimné srdce. 

Jsme přesvědčeni, že Josef Záděra si skutečně veřejné uznání a poděkování zaslouží. 
Do dalších let váženému a milému Jožkovi přejeme hodně síly, pevné zdraví a Boží 
požehnání. Orelské jednotě pak mnoho dalších úspěchů a bohatý rozvoj činnosti, aby 
i nadále mohla obohacovat život občanů v hezké obci Silůvky.

Ludmila Krečmerová, za spřátelenou jednotu Orel Ořechov 
V Ořechově 21. května 2019. 

Požehnání pamětní desky otcem Kryštofem, 19. května 2019.
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Viktor Kamil Jeřábek
V neděli 19. května 2019 byl 

v  Orlovně v Silůvkách předsta-
ven nový obraz Jiřího Zoufalého 
znázorňující portrét Viktora Ka-
mila Jeřábka (4. 2. 1859 Litomy-
šl–16. 4. 1946 Litomyšl.

V. K. Jeřábek byl český spiso-
vatel, učitel, první předseda Mo-
ravského kola spisovatelů (od roku 
1912) a jednatel spolku Svatobor 
pro Moravu.

Pocházel z rodiny s úzkým vzta-
hem k literatuře. Otec Jan Vojtěch 
Jeřábek (1822–1903) byl správcem 
litomyšlské Augustovy tiskárny 
a podílel se na tisku spisů Boženy 
Němcové, na který spisovatelka 
sama dohlížela.

Vystudoval reálku v Litomyš-
li (1875 maturitní zkouška), poté 
rok studoval na učitelském ústavu 
v Kutné Hoře. Po ukončení studia nastoupil jako podučitel do Osíku, vesnici 
u Litomyšle. Zde učil čtyři roky. Další rok působil (už jako učitel) v Oslavanech. 
V letech 1881–1887 působil v Silůvkách, pak v Pršticích. Roku 1906 změnil pů-
sobiště a odstěhoval se do Obřan u Brna, kde zastával místo ředitele školy, a to 
až do svého penzionování roku 1924. Po odchodu do penze žil v Brně. Poté, co 
byl učitelský dům na Dvořákově ulici v roce 1944 vybombardován, odstěhoval 
se k příbuzným do Litomyšle, kde zemřel.

Byl velkým přítelem spisovatelky Gabriely Preissové, s níž pravidelně vedl 
korespondenci.

Viktor Kamil Jeřábek popsal barvitě tehdejší poměry v naší obci a ve škole ve 
svých knihách „Idyla staničky třešňůvské“ a „Rechtor Kvěch“.

Na Zahumeničkách narouboval první meruňky v obci, z nichž několik ještě 
roste. V roce 1887 založil v Silůvkách školní, učitelskou a obecní knihovnu.

V Ořechově, Brně a  Litomyšli jsou po něm pojmenovány ulice.
V prosinci 2016 byla po Viktoru Kamilu Jeřábkovi pojmenována nově doda-

ná tramvaj Škoda 13T Dopravního podniku města Brna. Stalo se tak na návrh 
městské části Brno-Maloměřice a Obřany.
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Zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2. září 2019.
Mateřská škola tímto dnem zahájí svůj provoz v plném rozsahu.
Základní škola bude mít tento den slavnostní zahájení a v plném rozsahu 

začne vyučování od úterý 3. září 2019.
Bližší informace budou vyvěšeny v srpnu na webových stránkách školy.

Mgr. Petra Strádalová

Moravský kras
Díky projektu MAS Bobrava, do 

kterého je naše škola zapojena, se v 
pondělí 20.  května  2019 mohli naši 
žáci podívat do Moravského krasu.

V dopoledních hodinách jsme na-
vštívili Dům přírody, kde jsme měli 
tříhodinový výukový program o zví-
řatech v tamní krajině. Po výborném 
obědě v restauraci Skalní mlýn jsme 
měli  možnost prohlédnout si Kate-
řinskou jeskyni v rámci komentované 
prohlídky.

Přestože nám skoro celý den pr-
šelo, neubralo to nic na tom, že jsme 
si to tam skvěle užili a odvezli jsme si 
spoustu zážitků, ale i poznatků.
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O pohár starosty obce
V sobotu 25. května 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů na hřišti Pod 

Lipami dětskou hasičskou soutěž „O pohár starosty obce Silůvky a Putovní po-
hár SDH Silůvky“

Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků v požárním útoku a ve 
štafetě 4 × 60 metrů.

O pohár starosty obce, hřiště Pod Lipami, 25. května 2019.
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Kopřivnice–Štramberk–Nový Jičín
– to byly naše cíle v sobotu 25. května 2019. Tělocvičná jednota Sokol Silůvky 

uspořádala již 10. ročník poznavacího a turistického výletu (16 km). Kopcovi-
tým krajem, plným poznáním a třemi krásnými městy jsme prošli za slunečného 
počasí.

Blanka Altmanová

Výlet Kopřivnice–Štramberk–Nový Jičín, 25. května 2019.
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Motokolečko Silůvky 2019
V sobotu 1. června 2019 se na návsi v Silůvkách ko-

nal již XI. rošník srazu motocyklů všech značek pod 
názvem „Motokolečko Silůvky 2019“.

Akce se konala za krásného slunečného počasí.
Motorkáři nejprve objeli malé kolečko přes Silůvky 

a pak se vydali na delší vyjíždku po okolí. Po návratu 
následovalo posezení v příjemné přátelské atmosféře. 
Během celé akce bylo zajištěno bohaté občerstvení.

Motokolečko Silůvky, 1. června 2019.
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Atletický čtyřboj
V neděli 2. června 2019 se na hřišti Pod Lipami konal u příležitosti Meziná-

rodního dne dětí tradiční sportovní klání nazývané Atletický čtyřboj.
Přišlo na 50 závodících a neodcházeli s prázdnou. I když při předání diplomů 

a cen pršelo, všichni vydrželi až do úplného konce.
Na své si přišli i rodiče v běhu bosou nohou kolem hřiště. Všichni si  zaslou-

žili perníkovou medaili s nápisem ŠIKULKA.
Tento dětský den podpořily tyto organnizace: Obecní úřad Silůvky, Tělocvič-

ná jednota Sokol Silůvky, Skautský oddíl Sokolík Silůvky, Jednota Orel Silůvky 
a Sbor dobrovolných hasičů Silůvky.

Blanka Altmanová

Atletický čtyřboj, 2. června 2019.
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Výsledky Atletického čtyřboje konaného 2. června 2019
Nejmladší (ročník 2014 a mladší)

jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m
1. Kozáček Jan 1042 11,0 196 8,05 0:35,5
2. Šedrla Marek 514 12,1 118 4,85 0:43,4
3. Záděrová Eliška 504 12,1 118 6,24 0:44,3
4. Bridger Stela 215 13,7 101 3,25 0:57,4
5. Holánek Jiří 174 14,1 92 5,32 1:00,8
6. Krejčiříková Kamila 159 14,7 90 3,89 0:50,5
7. Horemužová Rebeka 109 15,8 98 3,99 0:56,4
8. Záděrová Stela 6 17,3 56 1,90 1:05,5
9. Heikenwälder Jan 0 20,6 56 2,44 ---
9. Raška Pavel 0 32,3 33 0,58 1:08,4
9. Hauser Lubomír 0 37,8 --- --- ---
9. Sládková Sabina 0 27,7 50 0,83 1:20,0
9. Proňková Barbora 0 28,7 45 0,31 1:10,0
9. Zoufalý Vítek 0 33,3 20 0,68 1:20,0

Žákyně (ročník 2012–2013)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m

1. Rosí Emilie 1044 10,4 142 9,44 0:34,9
2. Holánková Karolína 486 12,2 123 3,86 0:44,8
3. Hájková Lucie 443 11,7 82 5,01 0:45,6

Žáci (ročník 2012–2013)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m

1. Šenkýř David 1416 9,2 283 11,66 0:29,3
2. Gottwald Matyáš 1355 9,0 261 13,02 0:30,8
3. Kolovrat Tomáš 907 10,3 208 9,60 0:34,5
4. Vorel Jakub 703 10,3 204 9,51 0:42,2
5. Sládek David 467 11,2 146 7,78 0:43,7
6. Šedrla Mikuláš 394 10,4 --- 8,32 ---
7. Juráček Matěj 195 13,5 124 9,37 0:51,8
8. Imramovský Tomáš 159 --- 168 4,77 ---

Žákyně (ročník 2010–2011)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Heikenwälderová Lucie 1640 9,4 262 13,46 1:12,1
2. Dvořáková Eva 1613 9,1 224 8,27 1:09,3
3. Chalupová Barbora 1233 10,1 188 10,60 1:19,2
4. Krejčiříková Zuzana 1044 10,8 160 8,68 1:20,2
5. Neužilová Anežka 966 11,1 180 5,17 1:23,6
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Žáci (ročník 2010–2011)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Kozlík Martin 1470 9,1 239 18,38 1:05,7
2. Hejtmánek David 1417 9,1 236 12,66 1:06,0
3. Imramovský David 1360 9,1 250 7,30 1:08,9
4. Hladil Pavel 1313 9,3 208 18,99 1:10,9
5. Zoufalý Lukáš 1136 9,7 243 12,16 1:17,2
6. Paták Adam 1013 9,7 199 10,20 1:19,0
7. Paták Matěj 556 11,2 129 7,30 1:28,6

Žákyně (ročník 2008–2009)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Dvořáková Nela 2186 9,5 298 20,77 1:00,6
2. Gottwaldová Aneta 1960 9,6 300 14,40 1:06,9
3. Teplá Zuzana 1939 9,7 269 16,86 1:05,3
4. Rosí Julie 1244 11,8 214 10,00 1:15,0

Žáci (ročník 2008–2009)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Šenkýř Dominik 2488 8,8 397 33,17 0:51,4
2. Kluka Matěj 1506 10,6 290 18,33 1:04,7
3. Chalupa Matěj 1153 11,7 265 16,28 1:12,5
4. Pospíšil Matěj 738 11,1 188 12,51 1:34,0

Žákyně mladší (ročník 2006–2007)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 600 m

1. Neužilová Štěpánka 1241 11,8 260 12,55 3:00,6
2. Fasurová Pavlína 990 11,5 243 12,32 3:22,5

Žáci mladší (ročník 2006–2007)
jméno body 60 m skok daleký hod granátem 600 m

1. Dvořák Vojtěch 2459 8,3 399 33,73 1:58,8
2. Panáč Jan 1673 10,3 316 29,03 2:17,4
3. Hejtmánek Tomáš 1126 9,8 275 12,13 2:53,4

Žáci starší (ročník 2004–2005)
jméno body 60 m skok daleký hod granátem 600 m

1. Záděra David 1868 9,4 337 29,22 2:16,7
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KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
červen 2019
• Minisraz rodáků 2019 – sobota 22. června 2019, od 17.00 hod. náves Silůvky. 

Během akce bude představen nový nástěnný kalendář obce Silůvky na rok 2020. 
K tanci, zpěvu i poslechu zahraje cimbálově více žánrová kapela BAOBAB.

_______________
červenec 2019
• Jedeme pro máju – středa 24. července 2019, sraz v 16.00 hod. u autobusové 

čekárny na návsi. Stárci srdečně zvou zejména silné a udatné chlapíky.
• Stavění hodové máje – pátek 26. července 2019, od 17.00 hod. za sokolov-

nou v Silůvkách. Občerstvení zajištěno. Všechny srdečně zvou stárci.
• Anenské hody, – sobota 27. července 2019, od 14.00 hod. průvod stárků po 

obci, od 20.00 hod. večerní hodová zábava v sokolovně. K tanci a poslechu hra-
je DH Zlaťulka. Všechny srdečně zvou stárci a TJ Sokol Silůvky.

• Hodová mše, – neděle 28. července 2019, 10.30 hod. prostranství na návsi 
před zvonicí sv. Anny.

_______________
srpen 2019
• 6. silůvský pivní mikrofestival – sobota 24. srpna 2019, od 14.00 hod za so-

kolovnou v Silůvkách. Od 18.00 hod. zahraje kapela Hoblbýt. Na čepu se po-
stupně vystřídají vzorky z více než 20 minipivovarů.

Účastí na těchto akcích berete na vědomí, že zde může být pořizován videozáznam
nebo fotografie, které budou následně použity pro účely zpravodajství a na webu.

Měsíční úhrn srážek za rok 2018
V následujícím přehledu je zachycen souhrn měsíčních srážek za kalendářní 

rok 2018 měřený soustavně paní Jiřinou Zdražílkovou, Prachatičky 209, Silůvky.
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1970 Podmedlovský mlýn
1971 Podmedlovský mlýn
1972 Kadov
1973 Sázava
1974 Sázava
1975 Kadov
1976 Olšany
1977 Lomy
1978 Lomy
1979 Lomy
1980 Horní Bory - Mrázkova louka
1981 Frühaufův mlýn u Studené
1982 Černovice u Boskovic
1983 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1984 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1985 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1986 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1987 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1988 Radenice - rybník Křišťany
1989 Berounka - Robčice,
 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1990 Berounka - Robčice (hrad Libštejn,
 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1991 Berounka - Robčice (hrad Libštejn,
 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1992 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1993 Drahňovice - Křešický potok

1994 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1995 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1996 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1997 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1998 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
1999 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2000 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2001 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2002 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2003 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2004 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2005 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2006 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2007 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2008 Pyšel (Vaneč) - rybník Podkova
2009 Uhřínov
2010 Uhřínov
2011 Libavá
2012 Vaneč
2013 Ocmanice
2014 Ocmanice
2015 Ocmanice
2016 Ocmanice
2017 Ocmanice
2018 Ocmanice
2019 Ocmanice

Tábory oddílu Sokolík
Stanové tábory skautského oddílu Sokolík patří k vyvr-

cholení celoroční činnosti tohoto odddílu.
Tyto tábory mají již dlouholetou tradici a dalo by se 

říct, že se za dobu svého konání staly legendárními. Za 
půlstoletí nepřetržitého pořádání jimi prošly stovky táborníků a tábornic, kteří 
se naučili postarat se o sebe v přírodních podmínkách a prožít v partě skvělých 
kamarádů část letních prázdnin.

Připomeňme si ve stručném přehledu seznam těchto táborů, které se v mi-
nulosti uskutečnily:

Takže pokud to dobře počítáme, letos se koná jubilejní 50. rok tábora oddílu 
Sokolík. Popřejme proto všem táborníkům a tábornicím, kteří se tohoto jubi-
lejního tábora zúčastní, aby zde zažili spoustu skvělých zážitků, na které budou 
vzpomínat po celý život.
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Začátkem kalendářního roku 2019 bylo osloveno přes 80 současných i minulých členů 
oddílu Sokolík, kteří v různých dobách prošli jeho vedením a různou měrou se podíleli, 
nebo ještě podílejí na činnosti tohoto oddílu se žádostí, aby se stali spolutvůrci vzpomínko-
vého almanachu, ve kterém bude zachycena historie skautingu v naší obci od roku 1945 a 
současně i oddílu Sokolík slovem a obrazem.

Již se nám sešla spousta těchto příspěvků, které úžasným způsobem vypovídají o době, 
ve které jednotliví autoři navštěvovali oddíl a o tom, co jim život v oddíle dal do budoucna. 
Všechno to má obrovskou hodnotu, neboť každý pisatel má jiné vzpomínky a dohromady 
to ukazuje pestrost toho, co vše lze v takovémto oddílu prožít.

V současné době nám ale ještě několik posledních neodevzdaných příspěvků 
schází. Proto, pokud se vás to osobně týká, žádáme o dopsání a dodání těchto vašich 
příspěvků v co nejkratší možné době.

Autoři odevzdaných příspěvků budou upřednostněni při možnosti následného získání 
tohoto vzpomínkového almanachu, kterého bude omezené množství.

Chceme se takto společnými silami pokusit sestavit něco, co bude trvalou vzpomínkou 
na prožité a bohatou inspirací do budoucna.

Martin Klempa (Pedro) a Radek Neužil (Radýsek)

Poslední volná místa na táboře oddílu Sokolík
Na letním stanovém táboře pořádaném skautským oddílem Sokolík Silůvky 

na břehu řeky Oslavy nedaleko obce Ocmanice na Českomoravské vrchovině 
zbývá pro případné zájemce ještě několik posledních volných míst. Tábor pro-
běhne v těchto termínech:

Vlčata a Berušky (chlapci a dívky 1.–4. třída):           6.–20. 7. 2019
Havrani a Amazonky (chlapci a dívky 5.–9. třída):   4.–20. 7. 2019

 

Pokud tedy máte zájem, aby se Vaše dítě tohoto tábora zúčastnilo, 
kontaktujte prosím urychleně hlavního vedoucího oddílu Aleše Koneč-
ného (Aliho), se kterým domluvíte vše potřebné.

Telefon: 735 867 952, e-mail: ali.konecny@gmail.com
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Vážení spoluobčané a spoluobčan-
ky, milí bratři a sestry,

domluvil jsem se se starostou Orla 
jednoty Silůvky Josefem Záděrou, že 
vám společně ve stručnosti přiblížíme 
historii organizace Orel v Silůvkách při 
příležitosti 100. výročí jejího založení.

Já, coby mladší, vám povím něco 
o starší historii od založení přes pová-
lečné zastavení činnosti jednoty a dále 
až do roku 1990 a  Josef Záděra coby 
starší, vám přiblíží současnost jednoty 
po roce 1990.

Materiálů o období založení a po-
čátcích jednoty Orla v Silůvkách se 
dochovalo do dnešních dnů velmi 
málo, proto jsem se pokusil setřídit 
materiály, ke kterým se mně podařilo 
dostat. Pokud zde naleznete jakoukoliv 
nepřesnost, omlouvám se za ni, neboť 
já osobně nejsem členem organizace 
Orel.

Orel je celorepublikovou křesťan-
skou organizací se sportovní, kulturní 
a duchovní náplní. Orel má v současné 
době 18 000 členů, kteří jsou členy té-
měř 250 jednot. Působí na celém úze-
mí České republiky ve 23 župách.

Ale vydejme se nyní společně proti 
proudu času.

Ústředí tělocvičných odborů 

Organizace Orel v Silůvkách
od založení v roce 1919 do roku 1990

v  Brně rozhodlo již na jaře 1909 po-
jmenovati podle návrhu P. Štěpána 
Klapila z r. 1908 tělocvičné odbory 
při straně křesťansko-sociální názvem 
OREL podle slovinského vzoru. Před-
seda křesťansko-sociální strany P.  Jan 
Šrámek vyhlásil oficiálně pojmenování 
tělocvičných odborů názvem OREL na 
manifestačním křesťansko-sociálním 
sjezdu v Olomouci o svatodušních 

Veřejné cvičení Orla na hřišti Pod Lipami,
kolem roku 1920.

SILŮVKY VČERA A DNES XV
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svátcích dne 31. května 1909, konaném 
v rámci I. všeobecného sjezdu morav-
ských katolíků. Ústředí tělocvičných 
odborů rozhodlo na jaře zavést v od-
borech stejnokroj: černé šaty a boty, 
bledě modrou košili, kožený pás s mo-
nogramem Orla, čapku s modrou vlož-
kou a šikmým pérem po straně.

Počátky Orla v Silůvkách je potře-
ba zařadit do rámce Orelské činnosti 
v Dolních Kounicích, kde byl již v roce 
1908 ustaven tělocvičný odbor Vše-
odborového sdružení. Tyto tělocvičné 
odbory dostaly na konferenci v Kro-
měříži název „Orel“.

Mezitím byla v obci Silůvky v dub-
nu 1910 založena Tělocvičná jednota 
Sokol.

A tak se postupně ke spolupráci ve 
zmíněném orelském odboru v Dolních 

Kounicích začali postupně hlásit první 
bratři ze Silůvek a delší dobu se připra-
vovala v Silůvkách půda pro samostat-
né založení odboru.

Vypuknutí světové války však och-
romilo veškeré přípravy. Mnoho míst-
ních mužů narukovalo a ženy sotva 
stačily vykonávat všechny polní práce.

A tak došlo v roce 1919 v Silůvkách 
k založení samostatné Jednoty čsl. Orla 
a ke spolupráci se přihlásilo mnoho 
nadšenců. Jednota vznikla i navzdory 
značným potížím, které vyvolala pová-
lečná doba.

Jednota pilně cvičila, pořádala ve-
řejná cvičení na hřišti Pod Lipami, 
v zimě se hrála divadla, konaly se před-
nášky, náboženská cvičení apod.

Rok 1921 byl přípravou na I. vše-
slovanský slet Orelstva, který se konal 

Pohlednice ze všeorelského sletu konaného v Brně v prostorách Bauerovy rampy
(dnes areál BVV) znázorňující ženský a mužský kroj Orla, 16. července–15. srpna 1922.
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v Brně roku 1922. Zúčastnila se ho celá 
jednota. Tento velkolepý podnik uká-
zal, že je nutné s orelským hnutím do 
budoucna počítat. Nadšení, načerpané 
na sletě, mělo svou odezvu v činnosti 
jednoty. V jednotě vládl čilý ruch. Byly 
konány přednášky, divadla a veřejná 
cvičení. Postupně se nakupovalo různé 
tělocvičné nářadí. Vždy se pamatovalo 
i na ušlechtilé zábavy. Častěji se kona-
ly schůze a celá organizační práce se 
slibně vyvíjela. Potom přišel rok 1929 
– Svatováclavské dny Orelstva v Praze. 
Jednota vyslala do Prahy stejně jako 
všechny okolní jednoty početnou sku-
pinu účastníků. V  Praze slavilo Orel-
stvo triumfy. Byl to vrchol dosavadní 
všeorelské činnosti. Nová vzpruha – 
nové nadšení!

Prostory obecního hostince přesta-
ly vyhovovat stále náročnějším poža-
davkům spolků k pořádání kulturních 
a společenských akcí v obci. Tuto nut-
nost získání vlastní budovy pociťovala 
také Lidová strana společně s Orelskou 
jednotou již od doby svého založení v 
obci.

Proto byl také založen přípravný 
výbor v čele s tehdejším starostou Ma-
tějem Hodovským, jehož úkolem bylo 
nalézt příhodné místo k postavení Li-
dového domu – Orlovny.

K tomuto účelu byl po zralé úvaze 
získán dům čp. 54 na ulici Anenské.

Tento dům dostal coby půllán 
Wencla Franě svoje číslo v roce 1763. 
Dům držel po několik generací rod 
Fraňů. K roku 1839 již čtvrtláník 
Wencl Fraňa.

Dům byl jedním z těch 28, které v 
naší obci stávaly již před třicetiletou 
válkou k r. 1406 a sdílel neklidné osu-
dy doby spolu s ostatními domy v obci.

Je zcela pravděpodobné, že byl 
jedním z těch 17 domů, které byly na 
jaře r. 1645 zničeny a jejich obyvatelé 
povražděni.

Nevíme také, jak obyvatelé přežili 
epidemii cholery v roce 1831, jak se 
stal z půllánu čtvrtlán, a proč po zru-
šení roboty v roce 1848 a tím i zrušení 
panské kolárny a kovárny v Silůvkách 
vedle nynější hasičky byla kovárna 
přestěhována do tohoto domu a Fra-
ňovi se věnovali kovářskému řemeslu 
a přestali hospodařit.

Po Wenclu Fraňovi převzal kovár-
nu jeho syn Franc Fraňa.

V roce 1891 vydala obec Silůvky 
tzv. „Vysvědčení“ ve kterém předsta-
venstvo obce dosvědčuje, že na domě 
čp. 54 v Silůvkách živnost kovářská již 
mnoho a mnoho roků se provozuje.

„Václav Fráňa, který před třemi roky 
zemřel, provozoval zde svoji živnost 

Společné foto Orlů ze Silůvek
na začátku 20. let 20. století.
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50 roků. Po brzké smrti jeho syna, vzal 
si pozůstalou vdovu za manželku Josef 
Hodovský, který tamtéž samostatně živ-
nost kovářskou jménem Václava Franě 
již přes 20 roků provozuje.

Josef Hodovský jest ve svém oboru 
velmi dovedný a dokonalý řemeslník, 
občan vážený, bezúhonný a řádný, tak 
že představenstvo obce jenom to nejlepší 
vysvědčení mu dáti může.“

Toto vysvědčení podepsal starosta 
obce Jan Fráňa, radní František Záděra 
a Václav Slavík.

Celý tento dům pro potřebu Orla 
propůjčil starosta Matěj Hodovský 
s  manželkou Amalií v únoru roku 
1932 a ihned se započalo s přípravou 
staveniště.

Se stavbou se započalo 30. března 
1932 a dům byl postupně společnými 
silami všech členů jednoty zcela pře-
stavěn.

22. dubna 1932 byly vydány „Sta-
novy spolku pro postavení a udržování 
katolického domu a Orlovny v Silův-
kách“. Tyto stanovy, jejichž součástí 
byla i Podílní knížka, obdržel každý 

člen jednoty a schválili je tito členo-
vé výboru: Jaromír Škorpík, Vladimír 
Pipal, Matěj Dobrovodský, Josef Vy-
skočil, Matěj Hodovský, Albín Slavík, 
Tomáš Pipal a Jan Čech.

Účelem spolku bylo:
„Vystavěti a udržovati katolický dům 

a Orlovnu pro Silůvky a okolí, v níž by 
katolické spolky mohly pěstovati vše-
strannou činnost tělovýchovnou a vzdě-
lávací.

Pěstovati zásady katolické, jakož 
i vlastenecký cit.

Vzdělávati členstvo ve vědění pro ži-
vot potřebném v duchu katolickém.

Zjednávati zásadám katolickým ná-
ležité platnosti v životě soukromém i ve-
řejném.“

Základní kámen Orlovny v Silůvkách,
3. července 1932.

Cvičení na orelském cvičišti za Orlovnou, 
polovina 30. let 20. století.
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Stavbu Orlovny projektoval stavitel 
Karel Prchlík z Dolních Kounic a stav-
byvedoucí byl Bohumil Kozel z Tiko-
vic.

Na stavbu bylo zapotřebí 72  460 
cihel, 150 q vápna, 123 m3 písku, 697 
potahů na dovoz kamene, dřeva, písku, 
cihel, železa, plechu apod.

Členstvo odpracovalo 894 pracov-
ních dnů pod heslem:

Víra a věda, práce a píle,
Musí vésti národ, má-li dojít cíle.

Zdař Bůh.
3. července 1932 byla Orlovna 

za účasti Mons. Jana Šrámka, předsedy 
Lidové strany a mnoha dalších hostí 
slavnostně vysvěcena Josefem Hodov-
ským, děkanem z Veverských Knínic 
a  P. Vladimírem Čapkem, farářem 
z Tikovic.

Za budovou směrem k potoku bylo 
zřízeno cvičiště.

Léta plynula v pilné a houževnaté 

práci. Roku 1932 vyslala jednota do 
Vídně na orelské slavnosti skupinu 
členstva a v roce 1934 se jednota zú-
častnila památných oslav ve Vyškově.

Jednota zdárně pracovala – členové 
se účastnili Orelské pouti na Hostýně 
v roce 1940.

15. května 1941 byl Gestapem za-
tčen a vzat do vazby br. MUDr. Vojtěch 
Jílek, náčelník Orla od r. 1936. Ten byl 
potom 30. září 1941 v Kounicových 
kolejích zastřelen. 

Orlům a všem Čechoslovákům do-
dává odvahu br. Jan Šrámek, předseda 
exilové vlády v londýnském vysílání.

Pokračováním těchto opatření bylo 
i zastavení činnosti Čsl. Orla na Mora-
vě, které se stalo výměrem policejního 
ředitelství v Brně ze dne 30. listopadu 
1941, čj. 7256/I s příkazem, že jmění se 
zajišťuje, spolkové domy a úřadovny se 
uzavírají.

Tímto výměrem nebyla dotčena 

Společná fotografie hereček vystupujících v divadelním představení „Boží mlýny“,
25. května 1947.
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činnost Orla v Čechách a tím bylo 
možno učinit určitá opatření rázu hos-
podářského. Teprve 30. září 1942 K. H. 
Frank v zastoupení říšského protektora 
výměrem ze dne 23. září 1942 rozpustil 
„Tělocvičný svaz Orel“ a vyhlásil zaba-
vení jeho majetku s odůvodněním, že 
činnost Orla byla říši nepřátelská.

Orelská etapa v období let 1945–
1948 byla nejkratší, ale nejslavnější 
etapou orelské historie. Orelské jed-
noty na jižní a východní Moravě byly 
obnovovány ihned po přejetí fronty, 
v celé vlasti ihned po skončení 2. svě-
tové války. Úředně byla povolena čin-
nost Čs. Orla ministerstvem vnitra až 
12. dubna 1946.

V této době patřila silůvská jednota 
pod župu Františka Sušila a pod okr-
sek VI. – Dolní Kounice.

Ve „Zprávě o činnosti jednoty Čes-
koslovenského Orla v Silůvkách za rok 
1946“ sepsané po výroční schůzi jed-
noty konané dne 19. ledna 1947, zjistí-
me, že se v průběhu roku 1946 konalo 
15 schůzí rady jednoty.

Stav členstva byl následující:
Žactvo se scházelo v počtu 22 žáků 

(z nichž 4 měli slavnostní kroj), 29 ža-
ček (5 mělo slavnostní kroj). Dorost 
se scházel v počtu 7 hochů a 14 dívek. 
Cvičících dospělých členů jednoty bylo 
12 (z nichž 2 měli slavnostní a 2  cvi-
čební kroj) a 7 členek jednoty (2 měly 
slavnostní kroj a 1 kroj cvičební). Dále 
bylo členy jednoty 13 necvičících členů 
a 10 necvičících členek.

Celkem tedy měla jednota 114 čle-
nů.Veřejné cvičení Orla na hřišti Pod Lipami,

29. června 1947.
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Pravidelně tak cvičily všechny 
cvičební složky. Jednota měla brad-
la, hrazdu, žíněnky, míče, činky, disk 
a kouli. Žactvo jednoty mělo svůj vy-
šívaný prapor.

Činovníci jednoty pracovali v po-
válečném období v následujícím slo-
žení:
- Starosta - Jan Záděra, čp. 59,
- Náměstek - starosty Jaroslav Záděra,
   čp. 167,
- Vzdělavatel - Antonín Pipal, čp. 205,
- Náčelník - Václav Stehlík, čp. 113,
- Náčelnice - Marie Mikulášková, čp. 32,
- Jednatel - Antonín Kubík, čp. 129,
- Pokladník - Jan Škorpík, čp. 17.

V roce 1946 se konalo 1 sv. přijímá-
ní, 1 duchovní obnova, 8 členů jednoty 
se zúčastnilo orelské pouti na sv. Hos-
týn, 15 členů odebíralo časopis Orel, 
20 časopis Orel pro žactvo.

Během roku byly sehrány 2 diva-
delní hry – „Svět o nás mluví“ a „Ze 

starých mlýnů“. Členové jednoty se zú-
častnili Oslavy narozenin prezidenta 
Edvarda Beneše, shromáždění k výročí 
úmrtí T. G. Masaryka, znovuodhale-
ní Památníku osvobození 5.  května 
1946, oslavy 28. října, společné vánoč-
ní besídky a oslavy narozenin Dr. Jana 
Šrámka.

Zákaz činnosti Čs. Orla a předání 
jeho majetku, nově vzniklé organicky 
sloučené tělovýchovné a sportovní or-
ganizaci, probíhalo živelně podle hor-
livosti akčních výborů na radnicích 
místních Národních výborů okresů, 
měst a obcí. Úřední zákaz činnosti pro Veřejné cvičení Orla na hřišti Pod Lipami,

29. června 1947.

Foto z maškarních ostatků konaných
ve dnech 8. a 9. února 1948 v Orlovně
za doprovodu hudby p. Karmazína.
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Orla a jeho jednoty nebyl vydán. Akční 
výbor Orla skončil svoji činnost kolem 
1. listopadu 1948 a Čs. Orel byl zrušen 
podle výnosu Národní bezpečnosti ze 
dne 15. června 1950. – což je datum, 
které se považuje za den zákazu Orla.

Až do roku 1957 sloužil sál Orlovny 
pod vedením místní Katolické jednoty 
jako kostel.

A potom dále pod taktovkou teh-
dejší NF byly prostory Orlovny vyu-
žívány následující roky jako Kulturní 
dům. V sále se konaly nejrůznější schů-
ze, přednášky, zábavy, plesy, hody... 
V přísálí se promítalo pod hlavičkou 
Osvětové besedy kino.

Místnosti v přední části budovy 
byly přebudované na sídlo MNV, byl 
zde také sklad CO, telefonní ústřed-
na a pobočka Československé státní 
spořitelny. Jednu dobu zde měla sídlo 

Otisk nejstaršího razítka Orla z roku 1920 
a razítka Kostelní jednoty Silůvky - Prštice, 
50. léta 20. století.

i Obecní, tehdy Místní lidová knihov-
na.

Celá stavba Orlovny byla až do roku 
1966 ukryta mezi domy a objevila se 
v plné velikosti až při demolici soused-
ního domu čp. 55 p. Josefa Škorpíka.

V následujících letech byla posta-
vena prodejna Jednoty, která zastavěla 
i plochu původního orelského cvičiště.

Manželé Štěpánka a Jan Škaroup-
kovi zdědili po roce 1952 budovu Or-
lovny do svého vlastnictví. Díky tomu 
se nikdy nedostala Orlovna do cizího 
držení.

Poslední obnova Orla začala schůz-
kou bývalých funkcionářů 13. prosince 
1989 a byla ukončena Manifestačním 
sjezdem Čs. Orla 30. června 1990.

A od té doby je Orel v naší obci 
opět plnohodnotnou organizací a Or-
lovna jedním z důležitých kulturních, 
společenských a sportovních středisek 
naší obce. Více k tomu vám ve svém 
příspěvku poví za okamžik starosta 
Orla jednoty Silůvky Josef Záděra.

Děkuji za pozornost.
Upravený text přednesený

Radkem Neužilem
při oslavě 100. výročí založení

Jednoty Orel Silůvky, 19. května 2019Sál Orlovny sloužící jako kostel, 1948.
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V roce 1993 byla vyřízena restituce 
a 15. května 1993 byla uzavřena smlou-
va o darování mezi dárci Štěpánkou 
a Janem Škaroupkovými na straně jed-
né a Jednotou Orla Silůvky zastoupe-
né starostou bratrem Františkem Zá-
děrou a sekretářem Jednoty bratrem 
Josefem Černým na straně druhé. Od 
té doby začalo částečné užívání Orlov-
ny. Krátce na to zemřel starosta bratr 
František Záděra. A novým starostou 
Jednoty byl zvolen bratr Josef Záděra. 
Činnost Orla byla zpočátku hlavně 
sportovní (malá kopaná, stolní tenis), 
ale pak se rozvíjela i činnost kulturní 
a společenská (plesy, Martinské hody 
a později i vánoční koncerty). Začali 
jsme připravovat hodovou mši svatou 
u zvonice sv. Anny v Silůvkách.

Špatný stav přední části Orlov-
ny (stará stavba z nepálených cihel, 
vlhkost) a havarijní stav střechy nás 
donutil k vypracování projektu na 
tuto novou část Orlovny. Za podpory 
Ústředí Orla začala kompletní rekon-
strukce přední budovy v roce 1999. 
Jmenoval bych bratra Stanislava Ju-
ránka a bratra Ladislava Šustra, kteří 
nám byli nápomocni. Po dokončení 
jsme požádali i o rekonstrukci sálu, tj. 
zadní části. V roce 2004 se dokončila 
i tato přestavba (včetně výměny oken, 
nového zateplení). Budova Orlovny 
byla slavnostně vysvěcena v roce 2004 
duchovním rádcem Orla děkanem 
Pavlem Kopeckým. Přijel i ořechovský 

Organizace Orel v Silůvkách
od roku 1990 do současnosti

Postupná stavba Orlovny.
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huje skvělých výsledků na evropských 
i světových turnajích. Další naši spor-
tovní činností jsou účasti na závo-
dech silničních a přespolních běhů ve 
všech kategoriích. Již několik roků se 
umísťujeme v celkovém hodnocení na 
předních místech Jednot z celé České 
republiky. Reprezentují nás nejvíce 
zástupci rodin Horákových z Prštic 
a Šenkýřových ze Silůvek, kterým také 
patří dík za ochotu a čas věnovaný pro 
naši Jednotu. Ještě je několik mladých 
chlapců, kteří v bězích zviditelnili naši 
Jednotu – Aleš a Vojta Koneční, Zde-
něk Hrouzek a Tomáš Rohovský.

Jednota Orel Silůvky čítá kolem 
50 členů. Z větší části jsou to sportovci 
stolního tenisu a atleti. Rádi bychom v 
našich řadách uvítali nové členy. A to 
jak z řad mládeže, tak i dospělých.

Všem bych chtěl za činnost podě-
kovat a Jednotě Orla Silůvky popřát 
vše dobré do dalších let.

S pozdravem ZDAŘ BŮH starosta 
Orla Silůvky bratr Josef Záděra.

Upravený text přednesený
Josefem Záděrou

při oslavě 100. výročí založení
Jednoty Orel Silůvky, 19. května 2019

pan farář Bohuslav Bláha, bratr Ladi-
slav Šustr a bratr Božetěch Kostelka.

V přední části budovy se také 
později otevřel Orelský klub a naho-
ře v  patře se zařídila posilovna. Klub 
i posilovna slouží nejen našim čle-
nům, ale i ostatním lidem. Sál slouží 
ke kulturním akcím, občanům Silůvek 
a okolí na různé oslavy a dále i obci 
Silůvky a místní Základní a Mateřské 
škole. Co se týče sportu, je naší hlavní 
náplní stolní tenis. Hraje se zde soutěž 
na úrovních Divize, krajské soutěže 
a turnaje žáků. O stolní tenis se sta-
rá bratr Luboš Záděra, kterému patří 
velký dík. Musím zmínit, že vychoval 
reprezentantku České republiky, svou 
dceru Lindu Záděrovou. Linda dosa-

Reprezentantka ČR Linda Záděrová.

Každá generace se usmívá
nad svými otci,
směje se dědečkům
a obdivuje pradědečky.

William Somerset Maugham
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