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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané, sousedé,
společně nyní prožíváme období, kterému lidé začali říkat „doba kovidová“. Je 

faktem, že koronavirus a s ním spojená opatření se už dotkly téměř každé lidské čin-
nosti a setkáváte se s nimi i vy sami např. v podobě povinných roušek. Je to období, 
které přináší a ještě přinese spoustu změn v mnoha oblastech. Tyto změny ovšem 
nelze dopředu předvídat. Neblahý dopad je znát především na ekonomiku. Jsou 
však mezi nimi i některé změny, řekl bych „pozitivní“. Například příroda se jaksi bez 
ohromného množství letadel v atmosféře dostala do normálu a opět tady máme jaro, 
léto, podzim a zimu, střídají se dny slunečné a deštivé a obnovuje se hladina spodní 
vody. Nebo, že letní Anenské hody se konaly venku u máje pod širým nebem. Obecně 
se také všude více dbá na hygienu a čistotu.

Jsem velmi rád, že jsme mohli 1. září 
vesele a s úsměvem zahájit nový školní rok 
ve škole i školce v relativně běžném reži-
mu. Všichni, učitelé i děti už se na sebe po 
jarní pauze velice těšili a srdečně se vítali.

Celé léto i nyní na podzim zdárně 
pokračuje stavba společnosti E-on – po-
kládka elektrických a optických kabelů do 
země na ulici Pod Lipami, Na Rybníkách, 
Kopaniny a Úvoz. V místech, kde jsou již 
kabely položeny a zapojeny nechává obec 
dláždit nově chodníky pevnou zámkovou 
dlažbou včetně nových obrubníků. Řeší-

me zde současně i snadné parkování osobních vozidel tak, aby se zlepšila průjezdnost 
ulic. Nové lampy veřejného osvětlení jsou v provozu na ul. Sokolská. V ostatních 
částech obce E-on zatím elektrifikaci nechystá. Pustili jsme se také do opravy, ople-
chování a omítek na staré části hřbitovní zdi. Nově je udělané oplocení na Trávníkách 
kolem vodárny a připravovaného pozemku pro výuku zahradnických prací dětí ze 
ZŠ. Obec získala, díky hospodaření na 136 ha lesa, podporu od Lesnického fondu 
MZe na nákup nového lesnického traktoru s nakladačem. Krom toho, že traktor při-
vezl stárkům máji, připravuji s ním i pozemek na sázení třešní v sadu Na Kopci. Další 
práce a aktivity jsou vidět po obci a na fotografiích dále ve zpravodaji. 

A tak Vás prosím v „době kovidové“ nepodléhejte panice a strachu, zachovejte si 
klidnou a rozumnou hlavu, dodržujme vládní nařízení a uvidíte, ono se to ustálí a vše 
bude opět dobré. 

Přeji Vám všem krásný podzim a vydařené babí léto. Těším se, že se spolu  setká-
me na nějaké nejbližší zajímavé akci, např. sázení ovocných stromů (pozvánku na 
sázení najdete na zadní straně zpravodaje).

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky

Starosta obce Zdeněk Prax ve školní lavici 
mezi prvňáčky na zahájení školního roku 
2020/2021.
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Obec Silůvky
nabízí kvalitní

palivové dřevo.

Cena 690 Kč/prm

Volby do zastupitelstev krajů
O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta obce Silůvky podle zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 169/2020 Sb. o 

vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů  
o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je volební místnost v zasedací 
místnosti v 1. patře Obecního úřadu v Silůvkách, Prachatičky 39 pro voliče s 
adresou místa trvalého pobytu v Silůvkách.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným dokladem (občanský průkaz, pas).

4. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém 
případě ho okrsková volební komise navštíví v den voleb s přenosnou volební 
schránkou.
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Změny v obci

Přeložení elektřiny do země v ulicích Pod Lipami a Kopaninky, červen–červenec 2020.
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Přeložení elektřiny do země v ulicích Pod Lipami, Kopaninky a Na Rybníkách,
červenec–srpen 2020.
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Oplechování hřbitovní zdi, srpen 2020.



Informační list obce Silůvky, číslo 3 (99), ročník 20

8

Likvidace a odchyt bodavého hmyzu
Dobrý den,
rád bych informoval občany o nové službě od hasičů ze Silůvek.
Nově nabízíme možnost „Likvidace a odchytu bodavého hmyzu“. Jedná se o 

včely, vosy, sršně. Pořídili jsme si vybavení a prošli školením.
Můžete nás kontaktovat osobně a to 

každého člena jednotky, nebo v přípa-
dě ohrožení života na telefonním čísle 
150.

Jen podotýkám, že nejsme derati-
zační služba.

Radim Kominacký
velitel zásahové jednotky

Úprava oplocení čerpací stanice pitné vody a příprava školního výukového pozemku
na konci ulice Trávníky, srpen 2020.
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Probíhající rekonstrukce železniční trati
Brno-Horní Heršpice – Střelice
a její dopady na obyvatele naší obce

V současnosti probíhá 1. etapa elektrifikace železniční tratě Brno–Zastávka. Tato 
1. etapa začíná za Heršpicemi, v místě křížení s ul. Vídeňská a končí cca 800 metrů 
za Střelicemi, v místě staré vodárny. Původně měla stavba začít v dubnu, ale kvůli 
odvoláním byla předána až 13. 7. 2020. Letošní výluka na 1. koleji skončí 4. 12. 2020, 
zprovozněním nástupišť v Troubsku, Střelice-Dolní a Střelice. Po novém roce se bu-
dou realizovat práce na 2. koleji, bez zimní přestávky, a dokončení by mělo být 2. 7. 
2021. V ten moment bude na 81 dní kompletní výluka na železnici a doprava bude 
výhradně náhradní, autobusová. V tomto čase dojde k výměně lávky ve Vršovicích, 
dokončí se dílčí práce na zdvoukolejnění na úseku cca 800 metrů směr Střelice–Za-
stávka tak, aby na toto mohla navázat práce v rámci 2. etapy. Projekt 1. etapy by měl 
být dokončen 28. 10. 2021 přičemž během následujících 7 měsíců bude zhotovena 
dokumentace skutečného provedení a odstraněny zjištěné vady.

První elektrické vlaky na tomto úseku vyjedou až poté, co bude dokončena i 2. 
etapa, tedy úsek Střelice–Zastávka. Ten však dosud není vysoutěžen a ani není znám 
přesný termín realizace.

Po dokončení projektu dojde k výsadbě stromů v okolí trati a to podle specifikací 
v projektu.

Zastávky a přejezdy na rekonstruovaném úseku
- Zastávky Horní Heršpice se rekonstrukce nijak nedotýká.
- Krátký úsek mezi H. Heršpicemi směrem na Střelice bude i nadále jednokolejný.
- Bude zbudována nová zastávka ve Starém Lískovci, která nejspíše nebude v provo-

zu po jejím dokončení. Bude se čekat na vybudování dopravního terminálu, který 
není součástí této stavby a v tuto chvíli není zřejmé, kdy bude postaven.

- Zastávka v Ostopovicích by měla být v provozu buď koncem roku 2021 nebo v r. 
2022.

- Zastávka v Troubsku bude zcela zrekonstruována.
- Železniční přejezd v Troubsku bude zcela zrekonstruován, bude se závorami a ko-

leje zde budou umístěny cca 70 cm výše, než nyní, aby byl zajištěn snadnější prů-
jezd vozidel

- Zastávka Střelice-Dolní bude zcela zrekonstruována.
- Železniční stanice Střelice – dojde k významným úpravám kolejiště, bude snížen 

celkový počet kolejí a koleje budou posunuty blíže železniční budově
- Budou zbudovány dvě nové nástupiště, které budou propojeny bezbariérovým 

podchodem s výtahem a schodištěm.
- V rámci projektu by měla být zachována historická pumpa, která je umístěna mezi 

železniční budovou ve Střelicích a přechodovou lávkou.
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Noc kostelů
V pátek 12. června 2020 se v modlitebně Českobratrské církve evangelické v 

Silůvkách a v sousedící zahradě konala Noc kostelů s pestrým programem.
Na úvod zazněl koncert nepřehlédnutelných osobností českobratrské scény 

evangelické, na kterém vystoupili Miloš Rejchrt (klavír), Rostislav Tvrdík (basa) 
a Tomáš Molnár (zpěv).

Poté proběhlo v zahradě vedle modlitebny zapálení ohně, opékání špekáčků 
a placek na pícce.

V sále modlitebny proběhla vernisáž výstavy karikatur brněnského výtvar-
níka Oldřicha Srníka (1929–2009) nazvaná „Mozky, my a Bible“.  Tuto výstavu 
nečekaného propojení 28 karikatur lidských pocitů a povah s biblickými verši 
uvedla dcera výtvarníka Danuše Šimková.

Následovalo vystoupení místního evangelického pěveckého sboru ECHO Si-
lůvky pod vedením kantorky Martiny Matuškové.

No a celá akce byla zakončena společným posezením u ohně za kostelem s 
opékáním špekáčků a zpívání s kytarou pod noční oblohou.

Noc kostelů, modlitebna ČCE Silůvky, 12. června 2020.
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Noc kostelů, modlitebna ČCE Silůvky, 12. června 2020.
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Noc sokoloven, 19. června 2020.

Noc sokoloven
Letos jsme také dostali nabídku zapojit se do akce Noc sokoloven, kterou 

jsme uspořádali v pátek 19. června 2020.
Tuto akci jsme zahájili soutěží – skládání slov, známých sokolských hesel. 

Dále potom proběhla beseda o vzniku a historii sokolského kroje.
Počasí nám umožnilo na dvoře za sokolovnou opékát špekáčky a debatovat o 

příhodách ze života Sokola.
                                                                    Blanka Altmanová
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75. výročí konce 2. světové války
V sobotu 27. června 2020 se u Památníku osvobození v Silůvkách konal Piet-

ní akt k 75. výročí konce 2. světové války.
Tato akce proběhla za účasti členů klubů vojenské historie v dobových uni-

formách, kteří přijeli s kolonou historické vojenské techniky. Během slavnostní-
ho shromáždění byla vypálena slavnostní salva a položeny kytice u Památníku 
osvobození.

Pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války, 27. června 2020.
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Skautský tábor Ocmanice 2020
Letošní tábor se odehrál v termínu 2.–18. červen-

ce. 2020 na tábořišti u Ocmanic a zúčastnilo se ho 24 
dětí. Zatímco mladší nastupovali až v sobotu, 4. červen-
ce, družina Havranů a Amazonek vyrazila již ve čtvrtek.

Už na nádraží bylo znát, že se chystá nějaká lumpár-
na. Běžně se do tábora chodí s malým batohem, tentokrát však všichni měli na 
sobě krosny a když nasedli do vlaku místo na Střelice do Ivančic, byl jejich osud 
zpečetěn. Z Ivančic se museli do tábora dopravit pěšky. Cestou přespali u řeky 
Oslavy a další den zdárně dorazili do tábora. Celotáborová hra Havranů a Ama-
zonek se jmenovala Zaklínač a byla inspirována stejnojmennou knihou. Hrdiny 
vnesla do magického světa plného stvůr a nástrah. Několikrát se museli vypravit 
mimo svou komfortní zónu. Třeba když museli na jediném raftu jako jedna sku-
pina sjet těžko sjízdný úsek řeky Oslavy z Vanče do tábora.

Družina Vlčat a Berušek přijela do tábora běžnou cestou, tj. vlakem (a ná-
hradní autobusovou dopravou) do Náměště nad Oslavou, dále pěšky. Jejich ce-
lotáborovou hrou byla Cesta kolem světa za 80 dní. Přestože jsme v průběhu tá-
bora nenavštívili obvyklá místa Třebíč či zámek v Náměšti, povedlo se program 
zvládnout v okolí tábora. Každý den se děti ocitly, po vzoru hlavního hrdiny 
celotáborové hry – Willyho Foga, v jiné zemi. Sbíraly hodiny náskoku na časo-

Tábor oddílu Sokolík Silůvky, Ocmanice, 2.–18. července 2020.Ak
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Tábor oddílu Sokolík Silůvky, Ocmanice, 2.–18. července 2020.

vý plán cesty a snažily se vyhnout zbytečným ztrátám, 
které mohly dostat za špatný úklid stanů nebo neúčast 
ve hrách. Když zvládly slaňování ze skály u Vanče či roz-
cvičku v řece, neosvědčily se pouze jako jednotlivci, ale 
také jako družina.

Pevně věřím, že se dětem tábor líbil a uvidíme se na 
schůzkách, akcích pořádaných oddílem a v neposlední 
řadě na příštím letním stanovém táboře. Na závěr bych 
rád poděkoval všem vedoucím a pomocníkům, kteří se podíleli na realizaci tá-
bora. Letos to opravdu nebylo jednoduché. Nemyslím tím preventivní hygienic-
ká opatření, která byla na letošním táboře mimořádná, celkové fungování tábora 
totiž neomezila. Letos opravdu hodně pršelo. Příjezdová cesta byla po většinu 
tábora těžce průjezdná a několikrát jsme při zásobování tábora a svozu materiálu 
zapadli. Když nám po jedné z průtrží stála voda v kuchyni, chtělo to hodně úsilí, 
abychom celou situaci zvládli. Naštěstí byla hladina řeky ve všech případech hlu-
boko pod hranou koryta, takže jsem nemuseli řešit žádné nebezpečné situace. 

Aleš Konečný – Ali
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Stavění hodové máje
Tradiční Anenské hody byly zahájeny v pátek 24. července 2020 stavěním 

hodové máje na hřišti za sokolovnou. Mája byla tradičně postavena ručně.

Stavění máje, 24. července 2020.
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Anenské hody
V sobotu 25. července 2020 se v obci Silůvky konaly 

tradiční Anenské hody pořádané Tělocvičnou jednotou 
Sokol Silůvky.

Průvod 11 párů stárků vyrazil na obchůzku jednotli-
vých ulic ve 14 hod. za doprovodu dechové hudby Svato-
bořáci.

Díky zpřísněné bezpečnostní situaci ohledně Covidu-19, která se den před 
konáním hodů náhle změnila s sebou nesly tyto hody několik opatření.

Hodová zábava se konala na hřišti za sokolovnou pod májí.
Celá hodová zábava se vydařila v hojném počtu návštěvníků, s bohatým pro-

gramem našich stárků.
Blanka Altmanová

Anenské hody, 25 července 2020.
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Anenské hody, 25 července 2020.



Informační list obce Silůvky, podzim 2020

19

Anenské hody, 25 července 2020.
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Hodová mše u zvonice sv. Anny
V neděli 26. července 2020 se na prostranství před zvonicí sv. Anny v Silův-

kách konala tradiční hodová mše, kterou sloužil ořechovský kněz ThDr. P. Krzy-
sztof Drzazga. Ten také požehnal novým silůvským krojům.

Hodová mše u zvonice sv. Anny, 26. července 2020.
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Silůvské kroje
Obec Silůvky na letošní Anenské hody nechala našít 6 nových silůvských kro-

jů, které historicky vycházejí z původních krojů naší obce. Tyto kroje ušila paní 
Marie Vyskočilová.

Silůvské kroje se nechaly našít, protože sem patří. „Kyjovský“ kroj, který se 
zde v posledních letech nosil je původem ze Slovácka, pod jehož oblast my ne-
spadáme.

Chceme tedy tradice udržovat a to tak, jak by měly vypadat. Chtěli bychom, 
aby do budoucna tyto kroje zcela nahradily kroje „kyjovské“.

Chceme tímto poděkovat za finanční prostředky obci Silůvky a paní Marii 
Vyskočilové za precizní ušití těchto nádherných krojů.

Chasa Silůvky

Silůvské kroje, Anenské hody Silůvky, 25. července 2020. Ví
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Motokolečko Silůvky 2020
Motokolečko v Silůvkách se letos konalo netradičně 

v sobotu 8. srpna 2020. Počasí se opět vydařilo a tak se 
nás motorkářů sjelo 110 až 120.

Z důvodu rekonstrukce el. rozvodů v části obce jsme 
vynechali místní malý okruh a zamířili přímo na vyjížd-
ku do okolí.

Letos jako obvykle přijela početná skupina kamará-
dů z okresu Plzeň, Praha, Náchod a Olomouc, ale i 6 motocyklů od slovenské 
Trnavy.

Poděkování patří místním hasičům za řízení dopravy během řazení motorek 
a našemu hospodskému p. Radku Horákovi za příjenmé posezení při občersvení 
a poslechu hudby. Děkujeme starostovi za propagaci na této akci a všem divá-
kům, kteří nás přišli podpořit svou účastí.

Tato akce se vydařila a těšíme se na příští ročník.

František Nešpůrek – Fanda 55

Motokolečko Silůvky, 8. srpna 2020.
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Motokolečko Silůvky, 8. srpna 2020.
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Silůvský pivní mikrofestival – 7. ročník
V sobotu 22. srpna 2020 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Silůvky na hři-

šti za sokolovnou již 7. ročník Pivního mikrofestivalu.
I přes nepřízeň počasí, kdy večer hustě pršelo, se této akce zúčastnilo asi 200 

spokojených návštěvníků, z nichž někteří vydrželi až do časných ranních hodin 
a akce se vydařila. 

Během ní bylo v nabídce 25 druhů piv z malých pivovarů a chutné občerst-
vení.

Silůvský pivní mikrofestival, 22. srpna 2020.
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Battarovka pochvatá (Stevenova)
Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. 1801

V Silůvkách na nádraží vyrostla vzácná houba Battarovka pochva-
tá. Tato houba roste v období červen–říjen pod stromy a keři na pís-
čitých půdách v teplých a suchých oblastech, v dutinách stromů a pod 
převislými skalami. V České republice roste jen velmi vzácně na něko-
lika nejteplejších stanovištích.
Plodnice: až do 300 mm vysoké, v mládí nejprve podzemní nebo ale-
spoň částečně zanořené v substrátu, 60–120 mm vysoké a 40–80 mm 
široké, stlačené až téměř kulovité, bílé až krémové, obalené exoperidií, 
pod kterou je tenká endoperidie s teřichem. Později vnější okrovka 
praská a vynořuje se mohutná stopka.
Vnější okrovka: kožovitá, bělavá, na spodní části třeně vytváří mohut-
nou dvouvrstevnou pochvu, uvnitř rosolovitou.
Vnitřní okrovka: tenká, až 50 mm široká, polokulovitá, dole vmáčklá, 
bělavá, lysá, v dospělosti pukající a odhalující teřich.
Třeň: stopka 150–300 mm vysoká, 5–15 mm tlustá, válcovitá, na bázi 
až mírně kuželovitá, suchá, dřevnatě tuhá, dutá, vláknitá, s vláknitými, 
rezavě hnědý se stejně zbarvenými šupinami, na vrcholu lehce připo-
jený k vnitřní okrovce.
Teřich: v mládí rosolovitý, pak tmavohnědý, vlášení přirostlé ke středu 
vnitřní okrovky.
Mikroskopie: výtrusy 5,5–6,5 μm, téměř kulovité až vejčité, s nevýraz-
ným hilárním přívěskem, slabě ornamentované, dolíčkovité, hnědé.
Je to nejedlá a zároveň ohrožená houba, kterou bychom měli chránit.

Battarovka pochvatá na nádraží v Silůvkách, 3. srpna 2020.
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Pohádka „O mašince“
Jako připomínku na doby, kdy zde tyto těžké nákladní lokomotivy tahaly 

denně plné vlaky uhlí do oslavanské elektrárny namaloval pan Jiří Zoufalý ve 
dnech 14.–23. července 2020 na nádraží v Silůvkách na zeď pana Václava Malce 
několikametrovou parní lokomotivu Štokr 556.0.

Děkujeme tímto Jiřímu Zoufalému za naprosto úžasnou a jedinečnou výzdo-
bu nádražních prostor.

Postupný vznik malby lokomotivy Štokr na nádraží v Silůvkách, 14.–23. července 2020.
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Postupný vznik malby lokomotivy Štokr na nádraží v Silůvkách, 14.–23. července 2020.
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Zahájení školního roku 2020/2021
První školní den jsme uvítaly ve školce ve dvou tří-

dách celkem 30 dětí, z nichž 9 nastoupilo poprvé a zvlád-
ly to skvěle.  I když ukáplo pár slziček, byl to poklidný, 
pohodový den a všichni si krásně hráli a bavili se.

Pět prvňáčků přišlo s odhodláním a nedočkavostí. 
Zasedli do třídy společně se sedmnácti druháčky.  Devět 
zkušených třeťáků se sešlo ve třídě v přístavbě.

Děti, žáčky a všechny zaměstnankyně školy přišli ráno pozdravit a přivítat  
pan starosta Zdeněk Prax, Milena Dobrovodská a Jan Rybníček.

Všem dětem a žákům přejeme, aby do školky a školy chodily rády, s úsmě-
vem a těšily se na nové zážitky, dovednosti a kamarády.

Rodičům, pedagogům a zaměstnancům přeji především pevné zdraví, opti-
mismus, víru ve zdravý rozum a vzájemnou lidskou solidaritu..

Mgr. Petra Strádalová

Z
Š

 a  MŠ Si lů

vk
y
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lo

že
no

 1783

Zahájení školního roku, 1. září 2020.
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Pasování, 1. září 2020.

Pasování 
Na konci loňského škol-

ního roku jsme nemohli 
společně s rodiči uskutečnit

naši velmi očekávanou a 
oblíbenou akci – Pohádko-
vý les a pasování. Přesunuli 
jsme ji na 1. září 2020, ale i 
nyní se proti nám postavilo 
počasí a covid-19.

Museli jsme velmi zkrá-
tit náš obvyklý program a 
nejvíce nás mrzí, že jsme si 
nemohli projít Pohádkový 
les, který pro nás připravili 
rodiče. I přesto jim děkuje-
me za jejich ochotu a sna-
hu. 

Všechny děti i žáci se se-
šli odpoledne ve třídě MŠ, 
kde je navštívila Sněhurka 
se svými sedmi trpaslíky. 
Předškoláčky pasovali na 
prvňáčky.

Prvňáčky pasovali na 
čtenáře a rozloučili se s 
třeťáky.  Na závěr jim po-
hádkové postavičky rozdaly 
poklad, který našly a při-
nesly ze svých dolů a jesky-
ní.

Odpoledne jsme si skvě-
le užily a pevně doufáme, 
že na konci školního roku 
už nebudeme muset impro-
vizovat a proběhne vše tak, 
jak jsme zvyklí.

Mgr. Petra Strádalová
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SILŮVKY VČERA A DNES XXI

Zahájení provozu na železniční 
trati Brno–Znojmo bylo plánováno 
na 15. srpna 1870. Bylo však o měsíc 
odloženo, protože nebyla dokončena 
stavba ivančického viaduktu.

První lokomotiva doprovázená 

PRVNÍ JÍZDA VLAKEM Z BRNA DO ZNOJMA

V těchto dnech si připomínáme 150. výročí zahájení železniční dopravy přes 
naši obec. Začtěme se proto do příspěvku, ve kterém je popsána první jízda nazdo-
beného slavnostního vlaku taženého parní lokomotivou „Branitz“.

Radek Neužil

úředníkem ministerstva obchodu 
a  šéfem dopravní služby StEG Chris-
tlem přijela z Vídně do Znojma 9. srp-
na  1870. Na tomto místě je nutno 
zdůraznit, že stanovený začátek stavby 
celé tratě byl ve Stadlau u Vídně, proto 

Lokomotiva B3 Branitz označena řadou 205 řady IVe byla vyrobena v roce 1869
v lokomotivce StEG ve Vídni pod továrním číslem 999 (číslo přiděleno v roce 1870).
Později byla přečíslována na číslo 394 a ještě později se u StEG jednalo o řadu lokomotiv 
22 (vyrobené lokomotivy měly čísla 2201 až 2256). Lokomotiva Branitz měla číslo 2220.
Po zestátnění StEG k rakouským státním drahám (kkStB) byly tyto lokomotivy vedeny 
jako řada 14. Ale to nebyl případ lokomotivy Branitz, neboť byla vyřazena z provozu již
v roce 1908.
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i kilometrování je ve směru jih-sever 
(Stadlau–Brno), stanice Silůvky leží 
v km 136,200.

Oficiální zkušební jízda tohoto 
úseku se uskutečnila 25. srpna 1870 za 
přítomnosti inspektora c. k. Generální 
inspekce pro železnice a paroplavbu 
von Melesiho, místodržitelského rady 
Sankotta a zástupců StEG stavební-
ho ředitele von Rupperta a vrchního 
inženýra Pischofa. Nebylo shledáno 
podstatných závad a proto mohly za-
čít přípravy na slavnostní zahájení 
provozu. Původně k němu mělo dojít 
již 15. srpna 1870, ale pro nedodržení 
termínu dokončení ivančického via-
duktu bylo slavnostní zahájení o mě-
síc posunuto. Dne 14. září 1870 v 16 
hodin odjel ze znojemského nádraží 
zvláštní vlak do Brna, který vezl hosty 

ze Znojma a okolí pozvané na zahajo-
vací jízdu. Následujícího dne 15.  září 
1870 v 7.15 hodin odjel slavnostní 
vlak tažený ozdobenou lokomotivou 
„Branitz“ z brněnského horního (dnes 
hlavního) nádraží do Znojma.

Prvními cestujícími tohoto vlaku 

Jedna z nejstarších fotografií nádraží v Silůvkách, foto Karel Katholický, 1890.

Ražba malého tunelu – Radostický portál, 
1869.
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byli poslanci, baroni, rytíři, statkáři, 
svobodní páni a stavitelé trati. Mezi 
význačnými hosty byli zástupci vlády 
místodržitel baron von Poche, vládní 
rada a policejní ředitel Pichler von De-
ben, za ministerstvo obchodu vrchní 
inspektor Reiner a inspektor von Me-
lesi, brněnský purkmistr rytíř d‘Elvert, 
za StEG její president baron Doblhof, 
generální ředitel Breson, jeho zástup-
ce rytíř von Engerth, stavební ředitel 
von Ruppert a generální inspektor 
de Serres. Slavnostní vlak, který vedl 
sám šéf dopravy A. Ghristl, vítaly davy 
lidí, vyzdobená nádraží, hudba, jásot 
a zpěv. Během zastávky u ivančického 
viaduktu si hosté prohlédli tuto impo-
zantní mostní stavbu – v té době nej-
vyšší a největší železniční most v Ev-
ropě.

V poledne zastavil vlak na znojem-
ském nádraží, kde byl očekáván měst-
skou radou, zástupci vojska, městskou 
a vojenskou hudbou pluku č. 8, zpě-
váckým spolkem a množstvím domá-
cích i přespolních obyvatel. Po slav-
nostním uvítání, pozdravném projevu 
znojemského purkmistra Wandrasche 
a oslavné hymně odjeli hosté připra-
venými kočáry do kavárny Sandber-

Společná fotografie zaměstnanců před 
staniční budovou v Silůvkách, 1918.

ger (později Corso), kde se uskutečnil 
slavnostní banket. V 16 hodin odjeli 
brněnští hosté zvláštním vlakem zpět 
do Brna. K této významné události byl 
vydán pamětní spis a mince.

Neuškodí připomenout, že po této 
trati jezdil i Balt Orient spojující Terst, 
Vídeň, přes Moravské Bránice, Silův-
ky, Brno, Prahu až do Hamburgu. Jiný 
vlak, známý pod názvem „Milchzug“ 
byl sběrný vlak vozící z okolí do Vídně 
potraviny a mléko.

Projektanti a stavitelé této trati byli 
nanejvýš prozíraví a celou trať stavěli 
již tehdy pro dvě koleje (včetně tu-
nelů). K jejímu zdvoukolejnění však 
z  mnoha různých důvodů nikdy ne-
došlo.

Výřez z plánu železniční stanice Silůvky, 1870.
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Školní rok započal dne 16. září 1920.
Počátkem školního roku navštěvovalo školu zdejší:

v I. třídě 31 chlapců + 35 děvčat =   66 dětí
ve II. třídě 24 chlapců + 32 děvčat =   56 dětí
úhrnem  55 chlapců + 67 děvčat = 122 dětí

Změn osobních v učitelském sboru nebylo. Jeví se tedy učitelský sbor začát-
kem školního roku následovně: Václav Hládek – nadučitel, Antonie Paulíčková, 
dřívě Čechová – učitelka literní, Josefa Cvečková – učitelka industriální a kate-
cheta Jindřich Konečný – administrátor fary z Tikovic.

Vyučování v celém školním roce bylo celodenní.
Výnosem Okresní školní rady byly stanoveny zásady pro klasifikaci žactva.
Okresní školní rada přípisem ze dne 25. srpna 1920 podává poukaz bernímu 

úřadu na služné učitelů za dobu od 1. listopadu 1918 do 31. prosince 1919.
Obdržel nadučitel doplatek 3950 K 40 h, učitelka 

Paulíčková 1747 K 53 h.
Okresní školní rada přípisem ze dne 15. září 1920 

čís. 683 o umožnění univerzitního studia 10 učitelům 
škol obecných a měšťanských; uvedeny podmínky pro 
studium.

SILŮVKY PŘED 100 LETY...
Dvojtřídní škola obecná v Silůvkách 1920–1921

Použité zdroje:
Dolnokounický zpravodaj, listopad 1986, strana 4.
Zpravodaj M. Bránic, listopad 2008, strana 5.
Zrcadlo, ročník 4, číslo 4, Ivančický viadukt – I. díl, 
strana 10, 25. února 2005.
www.streliceubrna.cz/historie-zeleznicni-dopravy
Neužil R.: vlastní archív

Viadukt přes údolí Jihlavky u 
Ivančic na Moravě — Na železnici, 
kterouž společnosť dráhy severní staví 
směrem z Mikulova k Jihlavě, jednou 
z prací nejzajímavějších zajisté jest 
viadukt v oudolí Jihlavky nedaleko 
Ivančic. Místo obrovské navážky zdě-
lán jest vlastně železný most mřížový 
trojiho rozpjetí spočívající na dvou pi-
lířích železných.

Obrázek náš zhotoven jest dle foto-
grafie zdělané v srpnu r. 1869, kdež se 
o viaduktu pracovalo.

Světozor, strany 131 a 132, číslo 17, 
ročník IV, 22. dubna 1870.
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Okresní školní rada přípisem ze dne 15. října 1920 čís. 779 šk. – X. dětskému 
dni povolení sbírek. Sbírka vynesla 157 K, které zaslány složním listem České 
zemské komisi pro ochranu dítek v Brně.

Z knih pro chudé dle přípisu Okresní školní rady ze dne 15. října 1920 čís. 
786 šk. objednány pro školní rok 1920–1921:

Müller, Cvičebnice jazyka českého (trojdílné vydání), díl I., 1 exemplář
též Cvičebnice, díl II., 3 exempláře.
Okresní školní rada přípisem ze dne 6. prosince 1920 čís. 926 o provedení 

zákona ze dne 9. dubna 1920 čís. 222 o propočítání celkové služební doby.
Přípis téhož úřadu školního ze dne 9. prosince 1920 čís. 896/1 šk. O ošacovací 

akci pro státní zaměstnance.
Přípis Okresní školní rady ze dne 3. prosince 1920 čís. 922 šk. O nouzové 

výpomoci státním zaměstnancům resp učitelstvu škol národních a občanských.
Přípisem Okresní školní rady ze dne 13. prosince 1920 čís. 941 šk. O upiso-

vání na IV. státní půjčku.
Okresní školní rada přípisem ze dne 24. prosince 1920 čís. 984 šk. O zavedení 

letního času.
Okresní školní výbor přípisem ze dne 28. prosince 1920 čís. 1056 šk. ozna-

muje Obecní radě, že dle zákona ze dne 9. dubna 1920 mají se nové místní školní 
rady co nejdříve zjati činnosti. Nové místní školní rady skládají se ze zástupců 
učitelstva a zástupců školní obce. Zástupců školní obce je vždy dvakrát tolik, 
jako zástupců učitelstva. Ve zdejší obci zasedají 2 zástupci učitelstva a 4 členové 
obce. Volbu zástupců obce vykonají obecní zastupitelstva, volbu zástupců učitel-
stva provedou učitelské sbory.

Okresní školní rada Brno-venkov přípisem ze dne 5. ledna 1920 čís. 937/1 šk. 
O měsíčních úlohách písemných. Návrh správy školy: Měsíčně dávejte dvě úlohy 
školní, z nichž jedna jest z jazyka vyučujícího, druhá z počtů.

Okresní školní rada přípisem ze dne 3. ledna 1921 čís. 987 šk. O opatření za 
účelem rychlého pomáhání příjmů učitelstva.

Poutníče na této zemi,
není Ti dopřáno, abys dlouho žil.
Zanech proto o sobě aspoň větu
jako znamení budoucím,
že i Ty jsi tu jednou byl.

Václav Elznic
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školní rok 1920–1921 – I. třída
1. oddělení chlapců
Rudolf Adler (110), Rostislav Cesar (120), Václav Dobrovodský (25), Jan Dvořák, 
Josef Franěk (121), Štěpán Navrátil, Štěpán Praks (73), František Sládek (41), 
František Slavík (38), Václav Stehlík (11), Stanislav Stehlík (11), Rudolf Štefan (74), 
Rudolf Štěrba (9), Jan Vítámvás (2)

1. oddělení dívek
Julie Beránková (76), Emilie Hanělová (8), Růžena Hledíková (91), 
Justina Holíková  (105), Marie Hronová (5), Františka Konečná (7), Marie 
Nepejchalová (64), Terezie Pipalová (97), Eliška Nepejchalová, Marie Pikolová

2. oddělení chlapců
Julius Cesar (120), Jan Dobrovodský, Václav Dobrovodský (33), Josef 
Haněl (8),  Jaromír Holík (105), Oldřich Hökl (95), František Hudáň (92), Jindřich 
Minařík (118), František Sládek (26), Cyrill Sládek (26), Jaroslav Štěrba (9), Ludvík 
Štěrba (37), František Štefan (74), Bohumil Urban (115), Josef Záděra (21), Václav 
Záděra (29), Jan Vyskočil (45), Josef Dvořák (43), Jan Novák (82)

2. oddělení dívek
Hilda Adlerová (110), Jarmila Adlerová (110), Karolína Cesarová (101), 
Františka Dobrovodská (25), Josefa Fráňová (54), Justina Holíková (105), 
Kateřina Ivenzová (117), Františka Hledíková (91), Alžběta Jakšová (51), Marie 
Nešpůrková (14), Blažena Nosková (77), Božena Paulíčková (125), Anděla 
Pipalová (53), Božena Praksová (73), Marie Růžičková (12), Žofie Růžičková (12), 
Alžběta Severová (100), Božena Severová (100), Růžena Stoklásková (61), 
Anděla Škorpíková (22), Emilie Štefanová (74), Terezie Urbanová (116), Růžena 
Valová (104), Božena Vašulínová (15), Marie Vašulínová (10), Marie Záděrová (23), 
Marie Zelníčková (60)

Václav Hládek – správce školy, nadučitel
Antonie Čechová – Paulíčková, třídní učitelka

Josefina Cvečková – učitelka ručních prací
Jindřich Konečný – učitel náboženství

_______________

školní rok 1920–1921 – II. třída
1. oddělení chlapců
Ferdinand Cesar (106), František Dobrovodský (33), Karel Hron (79), Karel 
Hudáň (92), František Ivenz (117), Václav Navrátil (78), František Nepejchal (64), 
Ladislav Praks (62), František Vašulín (10), František Záděra (29), František 
Záděra (59), Jaroslav Záděra (29), Josef Zoufalý (27)
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1. oddělení dívek
Jarmila Adlerová (110), Albína Beránková, Anežka Fráňová (80), Anastázie 
Hanělová (8), Marie Holíková (105), Anastázie Hledíková (91), Anastázie 
Hronová  (79), Gertrudda Minaříková (118), Anna Nešpůrková (14), Růžena 
Nosková (77), Františka Nováková (82), Marie Škorpíková (22), Ludmila 
Vačkařová (1), Vincencie Urbanová (41)

2. oddělení chlapců
Matěj Dvořák (43), František Haněl (8), František Holík (105), Ferdinand Hökl (95), 
Karel Hökl (95), Josef Hron (113), Ondřej Kadaňka (42), Antonín Praks (73), Josef 
Severa (100), Jan Škorpík (17), Matěj Vašulín (10)

2. oddělení dívek
Terezie Čapková (4), Anna Dobrovodská (25), Božena Hledíková (91), Františka 
Hronová (79), Marie Jakšová (51), Štěpánka Kubíková (90), Anna Navrátilová (78), 
Eleonora Navrátilová (78), Anna Nováková (82), Božena Pipalová (53), Johana 
Rapouchová (99), Marie Slavíková (38), Antonie Sládková  (26), Ludmila 
Škorpíková (22), Marie Škorpíková (28), Terezie Vašulínová (15), Žofie 
Vašulínová (15), Albína Záděrová (21), Marie Zoufalá (27)

Václav Hládek – správce školy, nadučitel, třídní učitel
Josefina Cvečková – učitelka ručních prací

Jindřich Konečný – učitel náboženství

Žáci II. třídy Obecné školy v  Silůvkách s řídícím učitelem Václavem Hládkem, 1921.
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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.

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
září 2020
• Schůzky oddílu Sokolík – pravidelné celoroční schůzky skautského oddílu 

Sokolík začínají od soboty 12. září 2020 v klubovně oddílu Sokolík v těchto 
termínech:
- soboty 9.00–11.00 hod. Berušky a Vlčata (dívky a chlapci 1.–4. třída),
na schůzkách mladších se budou v průběhu roku střídat tito vedoucí: Ali, Míša, 
Bety, Frodo, Otys,
- soboty 13.00–15.00 hod. Amazonky a Havrani (dívky a chlapci 5.–9. třída),
na schůzkách starších se budou v průběhu roku střídat tito vedoucí: Punďa, 
Peťko, Cebík, Ufon, Pižža.

• Sokolský zájezd – sobota 26. září 2020, pořádá TJ Sokol Silůvky. Pro zdatnější 
turisty pěší okruh Rokytnice v Orlických horách – tvrz Hanička – Rokytnice v 
Orlických horách. Pro méně zdatné turisty Rokytnice v Orlických horách, poté 
přejezd autobusem do Vamberka, zde prohlídka města, Muzeum krajky apod.

_______________
říjen 2020
• Ninja faktor – sobota 17. října 2020, od 14.00 hod. na hřišti Pod Lipami, pořá-

dá skautský oddíl Sokolík Silůvky. Pojďte si zalézt kolem hřiště na nejrůznějších 
lanových překážkách.

• Sázení s Dominikem – sobota 24. října 2020, sraz v 9.00 hod. u autobusové 
zastávky. Komunitní sázení třešní ve vznikajícím obecním sadu na Kopci s po-
tulným sadařem Dominikem Grohmanem.

_______________
listopad 2019
• Martinský hodový průvod – sobota 7. listopadu 2020, od 12.00 hod. průvod 

stárků po obci, zakončený společným setkáním na návsi. Hraje dechová hudba 
Střeličáci.

• Jarmark s rozsvícením vánočního stromu – sobota 28. listopadu 2020, ná-
ves Silůvky.

• Představení barevného nástěnného kalendáře obce Silůvky na kalendář-
ní rok 2021 – sobota 28. listopadu 2020, v průběhu Jarmarku s rozsvícením 
vánočního stromu bude představen nový nástěnný kalendář Jiřího Zoufalého 
– „Moje Silůvky posedmé – Kapky benzínu ve vzpomínkách“.
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Závěrečné slovo
Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
v letních měsících se postupně vracely životy nás všech do již normálnějšího stavu i přes 

některá znovuzavedená omezení. Tak se z větších akcí konal již 51. tábor oddílu Sokolík, 
Anenské hody pod májí a odložené Motokolečko. S prázdninami jsme se rozloučili Pivním 
mikrofestivalem a začátek školního roku začal odloženým Pasováním školáčků.

Toto podzimní číslo vychází přesně v den, kdy byla před 150 lety zahájena pravidelná 
železniční doprava přes naši obec, což výrazně ovlivnilo rozvoj naší obce v následujících 
letech. Jelikož je toto číslo našeho zpravodaje celkově 99., znamená to, že malé jubileum 
oslavíme příštím číslem i my, protože zpravodaj ponese krásné kulaté číslo 100.

Vám všem, kteří jste dočetli tento zpravodaj až na jeho konec, přeji hezký podzim na-
plněný slunečnými dny.

                                                     Radek Neužil – místostarosta obce

Nabízím své služby:
- dámské, pánské a dětské kadeřnictví
- kosmetika

Prachatičky 39, Silůvky
(budova OÚ Silůvky, přízemí vlevo)

Na vaši návštěvu se těší Alexandra Sládková

Možnost objednání
na telefonním čísle:
+420 774 566 429
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