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Nezapomeňte si pořídit nový nástěnný kalendář obce Silůvky na rok 2021.
V tomto kalendáři se prolíná technika nedávných dob se siluetami budov v obci,
přírodou jednotlivých měsíců v roce a to vše doplňují skvělé poučné texty Evermoda 
Jiřího Košetického z roku 1690.
Kalendář nese název „Jiří Zoufalý – Moje Silůvky posedmé, Kapky benzínu
ve vzpomínkách.“ Kdy a kde kalendář získat se dozvíte na straně 5.
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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané, sousedé,
i nadále se nacházíme v náročné „době kovidové”, která přináší nemalé sta-

rosti, změny a omezení v mnoha oblastech. Neblahý dopad to bude mít také na 
ekonomiku celé republiky a tím setrvačně i na rozpočty měst a obcí. To se proje-
ví v pozastavení či odložení plánovaných investičních akcí v naší obci. Máme ale 
některé rozpracované akce, které musíme dokončit. Stále ještě pokračuje stavba 
společnosti E-on – pokládka elektrických a optických kabelů na ulici Pod Lipa-
mi, Na Rybníkách, Kopaninky a Úvoz. V místech, kde jsou již kabely položeny 
a zapojeny máme vydlážděné nově chodníky pevnou zámkovou dlažbou včetně 
nových snížených obrubníků. Řešíme zde, podle prostorových možností i snad-
né parkování osobních vozidel na části nové dlažby tak, aby se zlepšila průjezd-
nost ulic. Postupně se osazují nové stožáry pro lampy veřejného led osvětlení 
a rozhlas. Ve zbývajících částech obce E-on počítá s elektrifikací do 10 let. 

Je téměř dokončená oprava staré části hřbitovní zdi s novou vstupní brankou 
od parkoviště. Správce potoka Povodí Moravy provedlo vyčištění části Šatavy od 
nánosů bahna v problematické zatáčce Na Rybníkách.

Na dalším připraveném obecním pozemku v sadu Na Kopci jsme vysadili 
v říjnu společně s brigádníky a sadařem Dominikem 14 ks nových třešní. Akce 
se letos nemohla konat formou komunitního sázení, ale ještě je tam místo na 
příští rok. Další drobnější práce na údržbě a zvelebování obce jsou vidět přímo 
po obci a na fotografiích dále ve zpravodaji.

Letecký snímek středu obce, srpen 2020. Motokolečko Silůvky, srpen 2020.

Vládní omezení nadále trvají, a proto jsou zrušeny všechny společenské akce 
včetně jarmarku a vánočních koncertů. Vánoční strom tak letos poprvé rozsvítí-
me na první adventní neděli bez pomoci dětí ze školy a školky. Dále ve zpravoda-
ji najdete pozvání k včasnému získání velmi zajímavého kalendáře pro rok 2021, 
jehož představení a zápis do knihy rekordů bylo v plánu na zrušeném jarmarku.

A tak Vás opět prosím v „době kovidové“ a předvánoční o trpělivost a zacho-
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v obci Silůvky
Ve dnech 2.–3. října 2020 se konaly Volby do zastupitelstev krajů České re-

publiky.
V obci Silůvky bylo ve voličských seznamech zapsáno 669 oprávněných voli-

čů. Z tohoto počtu bylo vydáno 314 obálek, rovněž 314 obálek bylo odevzdáno. 
310 hlasů bylo platných, to znamená, že bylo odevzdáno 98,73 % platných hlasů 
a volební účast v obci Silůvky byla 46,94 %.

V níže uvedeném seznamu je přehled výsledků hlasování jednotlivých stran 
a hnutí:

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

  5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT   0   0,00

12 KDU-ČSL 53 17,09

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 22   7,09

19 Česká pirátská strana 43 13,87

22 Moravané   3   0,96

34 Zdraví Sport Prosperita   2   0,64

44 Spolu pro Moravu 11   3,54

45 Česká str. sociálně demokrat. 13   4,19

50 ANO 2011 78 25,16

51 Starostové pro jižní Moravu 28   9,03

56 Levice   0   0,00

60 DSSS - ČIKR   0   0,00

63 Komunistická str. Čech a Moravy 14   4,51

70 Trikolóra hnutí občanů 11   3,54

76 ODS s podpor. Svobodných a SOM 31 10,00

82 ROZUMNÍ - Petr Hannig   1   0,32

vání klidné a rozumné hlavy, dodržujme vládní nařízení a uvidíte, ono to pomi-
ne a vše bude opět dobré. Věřím, že alespoň na Vánoce se budeme moci navštívit 
s rodinami a blízkými. Přeji Vám všem krásnou zimu s přiměřenou sněhovou 
nadílkou. Užijte si v klidu a ve zdraví vánoční svátky a těším se na setkání na 
nějaké nejbližší povolené akci.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky
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  Obec Silůvky Vám dovoluje představit
  nový nástěnný kalendář na rok 2021
  s obrazy Jiřího Zoufalého

MOJE SILŮVKY POSEDMÉ
Kapky benzínu ve vzpomínkách

V současné situaci nelze uspořádat společné veřejné představení
kalendáře spojené s jeho následným prodejem.

Proto proběhne pro všechny zájemce,
kteří chtějí mít tento kalendář do Vánoc doma

Mikulášský prodej kalendáře formou okénkového prodeje
z okna Obecního úřadu.

pátek 4. prosince 2020 v době 16.00–20.00 hod.
sobota 5. prosince 2020 v době 9.00–13.00 hod.

NENECHTE SI TUTO PŘÍLEŽITOST UJÍT!!!
Cena kalendáře je 100 Kč. 
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Certifikát environmentálního vyúčtování
Firma ASEKOL a. s., která pro naši obec zajišťuje zpětný odběr elektrozaří-

zení zaslala certifikát k environmentálnímu vyúčtování za kalendářní rok 2019.
Jedná se o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl díky 

zpětnému odběru a recyklaci takového množství vysloužilých elektrospotřebičů 
odevzdaných občany naší obce.

Díky tomu je přesně vidět, kolik bylo uspořeno elektrické energie, energetic-
kých surovin, primárních surovin a pitné vody. Je zde vyčíslen i podíl na snížení 
acidifikačního potenciálu a emise skleníkových plynů.

Tento potěšující výsledek je jistě motivací pro mnohé z nás pro zodpovědný 
přístup ke třídění elektroodpadu v budoucnu.
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V roce 2000 byla vedle obchodu vysazena žáky Základní školy společně se zaměstnanci 
pracovní čety obce Silůvky lípa, která však uschla. Proto byla na tomto místě na podzim 
2020 vysazena Sakura (Prunus serrulata).

Změny v obci

Oprava hřbitovní zdi a instalace branky do zadního vchodu, podzim 2020.

Vysazení nového budoucího 
vánočního stromu na návsi, 
říjen 2020. Obnovení sochy sv. Jana na ulici Sokolské, říjen 2020.
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Pokračování přeložení elektřiny do země v ulicích Pod Lipami, Kopaninky
a Na Rybníkách, září–říjen 2020.
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2. etapa výsadby třešňového sadu – vzhledem k zavedeným omezením proběhla tato 
výsadba dalších 14 třešní bez účasti veřejnosti.
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Škola na dálku

Uplynuly dva měsíce školního roku, které byly velmi 
neobvyklé a bohužel i ty následující takové nejspíš bu-
dou.

Už začátek byl jiný. Poslední týden v srpnu jsme do-
stali z MŠMT informace a doporučení, jak má vypadat 
provoz školy a školky s dětmi, ale i v rámci distanční výu-
ky v případě, že by došlo k uzavření škol nebo školek jako 
letos na jaře. Všechno jsem zpracovala, s kolegyněmi jsme to probraly, doladily 
detaily a nastavily jsme si pravidla.

Tady musím velmi ocenit pochopení a vstřícnost rodičů, kteří je respektují 
a dodržují. Například rodiče žáků nesmí vůbec vstupovat do budovy školy (pou-
ze ve výjimečných případech). Rodiče malých dětiček je jen dovedou, vyzved-
nou a moc se v budově nezdržují. Navíc začali poctivě nosit uvnitř roušky. Jsem 
jim za to velmi vděčná a moc jim touto cestou děkuji.

I když pravidel není málo a nebudu je všechna vypisovat, dalo se pořád v rám-
ci možností fungovat a vyučovat. Což bylo a je pro nás prioritou. Takto malé děti 
potřebují naši pomoc, názornou výuku, pomůcky a individuální přístup.

Budova školy v Silůvkách s Lípou slovanství, podzim 2020.
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Byla jsem dlouhou dobu velký optimista a myslela si, že 1. stupeň ZŠ nebude 
uzavřen. Bohužel k tomu od 14. října 2020 došlo a všichni žáci zůstali doma a my 
jsme museli začít s distanční výukou, která je již povinná. MŠ zůstala a stále je 
bez omezení, což je na jednu stranu dobře, protože alespoň tito rodiče mohou 
chodit do práce, ale na druhou stranu je u takto malých dětí hygiena „nejhorší“ 
na dodržování a na kontrolu. Jsem ovšem ráda, že ve školce sdílíme stejný názor, 
že tam děti chceme mít a zároveň spoléháme na to, že nám nemocné děti do 
školky rodiče nepřivedou a nenakazí dospělé. Tento scénář si nechci ani předsta-
vovat, i když popravdě přemýšlím nad všemi možnostmi a alternativami udržení 
provozu. Jsem smířená s tím, že nedokážeme všechno a stát se může v této situ-
aci opravdu cokoli.

A jak probíhá distanční výuka? Přesný manuál není, pouze doporučení, kte-
rých se máme držet, což znamená, že každá škola si výuku přizpůsobí svým pod-
mínkám a možnostem. My jsme se rozhodli pro dvě hodiny denně pro každý 
ročník – český jazyk a matematika. Přidali jsme ještě hodiny angličtiny. Ráno 
v osm hodin usedáme společně s dětmi k notebookům, počítačům, telefonům, 
tabletům a začínáme se na dálku učit. Rodiče mi asi dají za pravdu, že je to někdy 
k smíchu, ale někdy i k pláči. Dětičky jsou zvyklé si povídat, chtějí nám sdělit 
spoustu zážitků, popovídat si s kamarády, což se takto nedá a velmi to ruší. Ale 
musím je pochválit, protože se za týden zvládly naučit ovládat výukové prostředí 
a už jsou hodiny mnohem klidnější, děti disciplinovanější a máme víc prostoru k 
práci. Ale vysvětlovat nové učivo tímto způsobem je hrozně deprimující a obtíž-
né. Najednou přijdete na spoustu překážek, které byste ve škole neměli a co teď. 
Je to pro nás i děti nové a učíme se zároveň s nimi.

Ale jednu výhodu distanční výuka má – rozdělili jsme si ročníky samostatně, 
takže se každé třídě můžeme věnovat a neodbíhat k jiné.

Vidina toho, že nemáme jistotu, do kdy tento stav bude trvat, je pro nás 
všechny velmi nepříjemná. Upřímně musím říct, že pro takto malé děti výuka 
na dálku není ideální a čím déle bude trvat, tím horší to bude i pro ně. Na dru-
hou stranu chci děti i rodiče velmi pochválit a z celého srdce jim poděkovat za 
spolupráci a komunikaci, kterou jsme si nastavili. Jsem za to vděčná a pyšná, že 
v tomto ohledu nemáme u nás na škole žádný problém.

Na závěr - zdraví je to nejdůležitější co máme a potřebujeme. Tento pohled je 
pro mě na prvním místě, a proto si myslím, že všechny ostatní překážky a útrapy 
společně zvládneme a vydržíme.

Všem Vám přeji pevné zdraví, optimismus, úsměv na tváři, spokojenost a ra-
dost z každé maličkosti.

Mgr. Petra Strádalová
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Místo, kde žiji
Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Místo, kde žiji“ v rámci místního 

akčního plánu MAP Šlapanice, který jsme realizovali ve dnech 5.–14. 10. 2020. 
Cílem projektu bylo získat poznatky o naší vesnici Silůvky, o jejím znaku, his-
torii a vývoji. Také si přiblížit některé významné památky, místa a instituce v 
naší obci. Díky prospektům věnujícím se historii i současnosti  naší obce jsme si 
prohlíželi fotografie, kalendáře, obrazy zachycující místa v Silůvkách v různých 
dobách  a dozvěděli se tak o jejich vývoji.

Snažily jsme se coby pedagožky dětem předat  vhodnou formou nejen trochu 
historie, ale i vroucná slova vedoucí k vlastenectví a pochopení, že Silůvky jsou 
jejich domovem, kde mají svou rodinu, své zázemí, svůj malý Svět.

Monika Vorlová
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Zálesácká stezka, 5. září 2020.

Zálesácká stezka
V předešlých letech jsme se na počátku září potý-

kali se škaredým deštivým počasím, které jak naschvál 
přicházelo v době první skautské akce ve školním roce, 
Zálesácké stezky. Proto byly předešlé ročníky buď vý-
razně omezené, přesunuté pod pergolu za hřištěm Pod 
Lipami, nebo přišlo velmi málo dětí. Letos nám na Zálesácké stezce naštěstí sví-
tilo sluníčko a my ji mohli konečně jak se patří zorganizovat. 

Akce se konala v sobotu 5. září 2020 na hřišti Pod Lipami a v jeho blízkém 
okolí. Byla formou krátkého závodu jednotlivců (v případě malých dětí s dopro-
vodem rodičů). Závodníci startovali u pergoly za hřištěm. V průběhu trasy je 
čekaly úlohy: Zručnost s nářadím, Discgolf, Určení ovoce podle chuti, Sjezd na 
lanovce, Poznávání pohádkových postav, Morxeso a Poznávání ryb.

Na konci akce jsme se s rodiči v táborovém tee-pee stanu dohodli na zacho-
vání formátu schůzek, tzn. v sobotu, 1.–4. třída 9–11 hod, 5.–9. třída 13–15 hod. 
Všem zúčastněným a pomocníkům děkujeme za účast.
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Zálesácká stezka, 5. září 2020.
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Opětovné pozastavení běžné činnosti
Od 9. října 2020 máme podle Usnesení vlády č. 995 

a 996 z důvodů opatření proti šíření nemoci Covid-19 
zákaz prezenčně pracovat s dětmi ve věku 6–18 let. Z to-
hoto důvodu do odvolání nebudou probíhat schůzky ani 
oddílové akce. Ninja faktor, který jsme podruhé přesu-
nuli na termín 31. října 2020. neproběhl. Dále s lítostí 
oznamuji, že rušíme také listopadovou výpravu pro ro-
very z 14.–15. listopadu 2020. a Přespávačku v klubovně, která měla proběhnout 
27.–28. listopadu 2020.

Šifrovačka
V době online výuky a omezování kontaktů chceme děti motivovat k pohybu 

ve venkovním prostředí. K tomuto cíli jsme směřovali při tvorbě Šifrovací výzvy, 
která proběhla od 26. října do 1. listopadu 2020, tzn. v době nezvykle dlouhých 
Podzimních prázdnin. Každý večer jsme na našich oddílových stránkách zveřej-
nili nápovědu k zašifrovanému vzkazu, který hledače dovedl až k váčku s žetony. 
Šifry a váčky se nacházely v obci Silůvky nebo jejím blízkém okolí. Celkem bylo 
možno získat 6 unikátních žetonů.

Hledačské týmy tvořili jednotlivci, dvojice dětí nebo rodinní příslušníci. Cel-
kem se zapojilo více než 20 hledačských týmů, přičemž alespoň 7 z nich získalo 
všechny žetony. Gratulujeme!

Dále se omlouvám, že jsem zavčas neaktualizoval, že se podle zákona vyža-
duje po hledačských dvojicích mimo rodinné příslušníky nošení roušek po celou 
dobu hledání. Pravidla se měnila tak rychle, že mi tohle uniklo. Naštěstí většina 
týmů hledala samostatně nebo s rodinnými příslušníky a toto opatření se dotklo 
jen několika málo dvojic.
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Oddílový Adventure
Jelikož nám vypadlo několik oddílových akcí, rozhodli jsme se navázat na 

úspěchy Šifrovačky, tentokrát však v jiném formátu. Jedná se o Oddílový Adven-
ture, který odstartujeme v sobotu 21. listopadu 2020. Bude dostupný do konce 
kalendářního roku nebo později, a to i v případě, kdyby v tu dobu probíhaly 
běžné schůzky.

Na základě svobodné volby založené na vlastní intuici si budeš volit postup 
své cesty. Veškerý postup bude probíhat na našich oddílových stránkách, má to 
však jeden háček. Při volbě postupu se zobrazí mapa s bodem z okolí Silůvek. Na 
místo dorazíš a opíšeš si 7 místný kód. Na stránkách tento kód zadáš, aby sis zob-
razil další postup, dokud nad hrou nezvítězíš nebo hra zvítězí nad tebou. Sleduj 
stránky a brzy se dozvíš na jaké téma bude celá hra probíhat.

Za vedení skautského oddílu Sokolík Silůvky
Aleš „Ali“ Konečný

Nabídka DVD
– Přírodní park Bobrava

Obec Ořechov
nabízí k prodeji

DVD Přírodní park Bobrava.

Zakoupit můžete
na Obecním úřadě Ořechov

a nebo u Jana Rybníčka, Silůvky, 
Nádražní 92.

Cena 100 Kč.

Obec Silůvky
nabízí kvalitní

palivové dřevo.

Cena 690 Kč/prm
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Symbolické připomenutí Martinských hodů
V sobotu 7. listopadu 2020 se měly konat v orlovně Martinské hody. Kvůli 

opatřením proti coronaviru se konat nemohly a nekonal se ani hodový průvod 
po obci.

A tak stárci přišli s nápadem alespoň symbolicky společně oslavit v Silůvkách 
tyto hody.

Ve dnech 7.–8. listopadu 2020 byl před obchodem na návsi umístěn stůl, u 
kterého si mohli všichni zájemci nabídnout snítku rozmarýnu a navodit si tak 
sváteční hodovou atmosféru.

Chasa Silůvky

Symbolické připomenutí Martinských hodů, 7. listopadu 2020.
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Na stole před obchodem byl k přečtení tento text:

Tradice Martinských hodů
„Listopad je obdobím, kdy už skončily polní práce, obilí bylo sklizené a pod 

střechou.
Dobytek se přiháněl ze vzdálených pastvin do vesnic a pásl se už jen na strni-

štích v nejbližším okolí obce. Čeledínům a děvečkám na statcích končila po žních 
služba a dostávali mzdu.

Podle stejného kalendáře se obvykle zaměstnávali a vypláceli i obecní služební-
ci. Lidé měli o něco více volného času než v rušném létě. Mohli odpočívat a bavit se, 
což bylo u našich předků vždycky spojeno s veselím a bohatými hostinami. Proto 
se právě na toto období plánovaly hody, neboli posvícení. Na sv. Martina (11. 11.) 
se pořádaly nejrůznější městské a obecní oslavy a pekly svatomartinské husy a ro-
hlíčky.“

(Alena Vondrušková – Český lidový a církevní rok)

Symbolické připomenutí Martinských hodů, 7. listopadu 2020.
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SILŮVKY VČERA A DNES XXII

Jelikož spousta čtenářů minulého čísla Informačního listu s radostí přivítala 
text seznamující s první jízdou parního vlaku 15. září 1870 přes Silůvky, rád bych 
ještě i v tomto čísle zůstal u železničního tématu, když už si v letošním roce připo-
mínáme 150 let železničního spojení obce Silůvky se světem.

Začtěme se proto do prvních několika stran Pamětní knihy železniční stanice 
Silůvky sepsaných 28. prosince 1945 Richardem Waignerem a seznamujících s his-
torií stanice v Silůvkách od roku 1870 do roku 1945.

Radek Neužil 

Malá vesnička o 55 domovních 
číslech v letech 1866–1870, dostává 
vybudováním tratě Brno–Vídeň mož-
nost rozvoje po všech stránkách.

Trať probíhá zalesněnou krajinou 

ku které se druží na mírných svazích 
pozemky jakostních skupin.

Směrem k Brnu vedena je trať 
dvěma tunely, z nichž jeden velkým 
a druhý malým prštickým tunelem se 

ŽELEZNIČNÍ STANICE SILŮVKY V OBDOBÍ 1870–1945

Železniční stanice Silůvky kolem roku 1920.
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nazývají. Délka velkého tunelu je 310 
m, délka malého 96 m.

Stanice leží 20 km jihozápadně 
Brna, na spádu 10%, nádraží však je v 
horizontální rovině.

Stavbu tratě provedla podnikatel-
ská společnost vídeňská a dělnictvo se 
rekrutovalo z místa a nejbližšího oko-
lí – osad majících dosud svůj životní 
spád k dráze. Jsou to: Prštice, Hlína, 
Tikovice, Ořechovičky, Ořechov a 
Mělčany.

Již tehdá při počátcích stavby se-
tkáváme se se jmény rodin, jichž po-
tomci až do dnešních dnů působí v 
životě železničním. Jsou to rodiny Zá-
děrů, Kubíků, Praksů, Hronů, Cesarů, 
Pazourků aj.

Stavba tratě byla skončena v roce 
1870 a byla jednou z hlavních tratí 
bývalého mocnářství rakouského, na 
které projížděly přímé vlaky mezi Víd-
ní–Brnem–Prahou–Podmokly. Patřila 
do správy privilegované společnosti 
státních drah, čili jak všobecně jsme ji 
nazvali my železňáci „Štég“!

Postavením železničního spoje zís-
kalo zdejší okolí na svém vývoji, pře-
stalo se pomalu denně docházeti do 
Brna ať za zaměstnáním či obchodem.

Bylo též jako všude jinde dostatek 
námětů, že to nebude nic dobrého a 
mnozí nejstarší se přímo křižovali a 
báli se prvního železného parního oře, 
kterého člověk počal ovládati.

Než čas se nezastavil a šel dále, pro-
voz i přeprava houstly a tak se stalo, že 
v krátkém čase vybudována druhá trať 
Vídeň–Brno, tak zvaná „severní“, kte-

Titulní list Pamětní knihy železniční
stanice Silůvky.

ré dodnes libozvučně většina zaměst-
nanců říká „Nordbánka“.

Tím bylo sice ulehčeno na straně 
jedné, ale pozdější doba přenesla těži-
ště na tuto novou trať a tím se stalo, 
že naše trať stala se méně důležitější 
a nebýt jejího důležitého vojenského 
poslání, byla by snad úplnou zapome-
nutou lokálkou.

Jaká důležitost byla této trati klade-
na dokazuje její svršek, který byl již ve 
stavbě projektován a upraven pro po-
ložení druhé koleje.

Silničních spojů nebylo než jeden 
k Brnu, druhý k Ivančicím a Dolním 
Kounicím, které touto odbočkou spo-
jovaly přes Pohořelice tzv. „císařskou 
silnici“ k Vídni.
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Nádraží v Silůvkách, 1935.

Od roku 1926 zahájil koncesova-
nou autodopravu osob z přilehlých 
obcí Tikovic, Ořechoviček a Ořecho-
va pan Filip Hrdlička; kterou po dobu 
působnosti německých nacistů musel 
přerušit.

Tak míjely dnové na tiché malé sta-
ničce, která žila život nejužšího kruhu 
svých vlastních lidí – zaměstnanců, 
třeba že rakouská Vídeň svým ředitel-
ským obvodem a později inspektorá-
tem vtiskla pečeť úřední řeči – něm-
činy.

Na svou malou rozlehlost zůstává 
stanice ušetřena jakýchkoliv událostí 
na historiích celku.

Vrátíme se zpět, bychom zjistili ob-
sazení stanice od prvopočátku jejího 
provozu: prvním vedoucím, o němž 
již není záznamů byl pan Procházka, 
tento přednostoval až do roku 1896, 
kdy nastoupil v Silůvkách pan Pelc a 
odešel do penze co vrchní inspektor v 
roce 1923. Působil zde 27 let.

Po dobu 2 roků střídali se substituti 
vesměs z Brna a to pp. adj. Selucký, vr. 
adj. Petr Martin. Až 22. prosince 1925 
nastoupil oficiál Kalla a odešel do pen-
ze 8. dubna 1937. V roce 1945 jako vr. 
oficial v.v. zemřel.

Do 20. dubna 1938 substitoval ofi-
cial Kölbl, načež převzal stanici adj. 
Antonín Piskatý.

Odchodem na nové působiště dne 
18. prosince 1943, nastoupil u nás 
přednostenské působiště oficiál Stani-
slav Smejkal z Okříšek.

Vypuknutí prvého válečného pla-
mene roku 1914 nepřineslo železnič-
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nímu životu nic jiného, než provážení 
vojenských převozů.

Po dobu čtyř let války konali želez-
niční zaměstnanci svou službu věrně, 
prodchnuti duchem, že nadchází po-
slední chvíle Rakouska.

Již v posledních měsících roku 
1918 bylo možno pozorovat, že v blíz-
kých lesích „Bučína“ roste „zelený 
kadr“, v němž mnohý náš zaměstna-
nec se skrýval.

Příchod 28. října 1918 není ani 
třeba zvláště popisovat. V tuto dobu 
je nám velice dobře známo, co radostí 
jsme prožívali a jest třeba podotknou-
ti, že tento převrat se zde odehrával 
(míním celou ves i s jejím okolím – né 
jen stanici samu), mezi lidem naším 
– českým – uvědomělým, jehož 75% 
stojí ještě dnes ve službách okřídlené-
ho kola.

Převzaty povinnosti vlastního státu 
československé republiky. Pod presi-
dentem T. G. Masarykem pracovali 
zaměstnanci tak, jak zákon a nařízení 
přikazovaly pro zdar a blaho národa a 
vlasti plných 18 let.

Třebaže v celém okolí nebylo té-
měř žádného podvratného živlu, i zde 
na této malé staničce nadcházející rok 
1937 věštil, že nezbývá jiného výcho-
diště, než rukou společnou v semknu-
tých řadách nastupovat k obraně naší 
drahé vlasti, což v roce 1938 všeobec-
nou mobilizací též i zdejší občané do-
kázali jsouce pamětliví odkazu presi-
denta T. G. Masaryka.

Bohužel osud však určil jinak a 
naši vojáci vraceli se ze svých posádek 

zpět se slzou v oku, že osud nedopřál 
použít tak pevných pozic proti úklad-
ným vetřelcům v roce 1939.

Zaznamenávám den 13. března 
1939 – odpoledne 14 hod., když zčista 
jasna dojíždí na prostranství před ná-
draží kolona utojednotky – Němců od 
Lince.

Tyto vozy nám svým nemoderním 
vybavením představovaly skutečně 
„plechovou armádu“ a ne, jak chvalo-
zpěvně ji opěvoval denní tisk. Po málo 
hodinovém odpočinku kolem 17. ho-
diny pokračovali směrem k Brnu.

Vyptávali se kde je, a jak daleko 
je do Brna, kde že jsou ty hlášené ne-
pokoje, přestřelky apod.; bylo viděti 
utrmácenost a zklamání, vždyť sami 
tvrdili, že sice z rozkazu museli ihned 
odjeti, ale kudy jedou, že pozorují úpl-
ný klid a pokoj.

Druhý den nato krátce po 12. ho-
dině vjíždí do stanice služební vlak 
– před strojem otevřený vysoký vůz s 
protiletadlovým kulometem! Zs dtro-
jem krytý vůz – jeden osobní a opět 
otevřený vůz s kulometem.

Zastavil od budovy asi 20 met-
rů a vystoupili důstojníci se zbraní v 
ruce. Ano i ruční granáty nechyběly. 
Po opatrném rozhlédnutí jsou přija-
ti službu majícím přednostou stanice 
adj. Antonínem Piskatým. Po hlášení 
povrchně prohlédnuty místnosti i za-
městnanci a po ujištění, že nikomu ne-
bezpečí nehrozí, odjeli tito „mecenáši“ 
ke Střelicím a tím se Silůvky rozloučily 
s československou samostatností.

Jak nám bylo dále není třeba se 
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Nádraží v Silůvkách, 1935.

zmiňovati, ježto je dostatek upomí-
nek  u každého z nás ať byl kdekoliv. 
Panovačnost, zpupnost, rozpínavost a 
bezohlednost našich již nenáviděných 
ochránců byla nám všude velice ne-
milá a proto nebylo potřeba velkých 
příprav k podkopným pracem mezi 
železničními zaměstnanci. Zvláště ne 
tam, kde jako u nás jsme stáli všichni 
v řadách sokolských a socialistických.

Ze zaměstnanců naší stanice nebyl 
nikdo za nacistické hydry popraven 
ani umučen. Sluší podotknouti, že co 
substitut sem přidělený výpravčé vla-
ků z Brna Franta Hudeček byl ze zdejší 
stanice Gestapem odvlečen a po dobu 
3 let žalářován. A Richard Waigner 
co substitut komer. služby ve stani-
ci Lanžhot po dobu svého působení 

(pět měsíců) byl nápomocen v práci 
lanžhotských železničních mučedníků 
při přepravě našich hochů za hranice.

Dále třeba připomenout, že i v 
řadách nám přidělených výslužníků 
provedla válečná litice dílo zkázy, jejíž 
obětí byl 18. dubna 1945 hradlař v. v. 
Ondřrj Hron, který byl při zachraňo-
vání svého majetku zasažen střepinou 
ve svou hruď a na místě zemřel.

Počátkem dubna 1945, kdy blížila 
se osvobozenecká vojska Rudé armá-
dy stahovala se mračna války úžeji nad 
náš kraj, neměl život drážní žádných 
zvláštních podrobností.

Loučili jsme se s našimi nezapome-
nutelnými „Verkehrs a Betriebs-Am-
ty“, které stvořily protektorátní dráhy 
dle systému slavného Reichu.
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Toužebně čekané osvobození se u 
nás dostavilo konečně dne 18. dub-
na, kdy o 10. hod. vracející se stroj do 
Hrušovan n. J.–Šanova okamžitě odjel 
zpět k Brnu jsa upozorněn výpravčím 
vlaku T. Slaným, že kozácké hlídky 
jsou v trati Dolní Kounice–Silůvky.

Během poledních hodin dostavili 
se již první kolony Rudé armády, kte-
ré přátelsky byvše přijaty a pohoštěny 
na nádraží pokračovaly nezadržitelně 
směrem ke Střelicím.

Po soustředění se všech jednotek 
bojových narazila ruská vojska na 
houževnatý odpor zbytku německé ar-
mády v obcích Tikovice, Ořechovičky 
a Ořechov.

Tak se rozvinula bitevní vřava, 
která nesla štěstí střídavě jedním i 
druhým až konečně za pomoci ame-
rických a anglických letců opanovala 
Rudá armáda celý terén, který vykou-
pila 960 vojáky, kteří jsou pohřbeni ve 
společné mohyle v Ořechově.

Na stanici jsme výkonnou službu 
vůbec konat nemohli. Po celou dobu 
válečné litice, to jest celé 3 týdny neby-
lo spojení a jinak byly drážní místnosti 
obsazeny vojskem coby skladiště.

V naší a sousední vesnici Pršti-

cích vzdálené 1,5 km byly po dobu 4 
neděl rozloženy štáby. Ve dnech 10.–
12. května 1945 odjely poslední zbyt-
ky motorizované Rudé armády, které 
zaujímaly veškerá volná prostranství 
drážní i kolejiště.

Trať v celé délce nebyla tak poško-
zena, aby oprava rušila na dlouhou 
dobu provoz jako kupříkladu Vlára, 
Přerov.

Tak jsme počali křísit život želez-
niční a nastupovali do nového údobí 
druhé republiky Československé pod 
vedením presidenta Dr. Edvarda Be-
neše, jejímuž upevnění a práci želez-
niční budiž srdečně přáno.

Zdar!
Silůvky, 28. prosince 1945.

Richard Waigner

Ale sedě pod dubem křemelákem pocítil jsem v sobě
povážlivou náklonnost uznávat hodnotu starých věcí,
vyšší poslání starých stromů, harmonickou košatost tradice
a jakousi úctu ke všemu, co je dosti silné,
aby se udrželo po věky.

Karel Čapek
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Kdykoli Vánoce zaklepou na dveře, 
uvědomuji si, že svět je zařízen nespra-
vedlivě ne proto, že Ford má větší byt 
než já, ale především proto, že se mat-
kám rodí příliš mladá nemluvňátka. 
Těm pak trvá plných osmnáct let, než 
dosáhnou (vesměs předčasně) admi-
nistrativní zralosti, a dalších přibližně 
pětadvacet let, než se stanou opravdu 
dospělými. Takže se matky až na po-
slední chvíli dočkají té odměny a rados-
ti, jakou si dávno zasloužily. Ale to jen 
ty nejšťastnější. Ostatní musí většinou 
trpělivě čekat na svou další inkarnaci.

Kdybych se například já narodil své 
mamince jako statný padesátník a  ni-
koli jako nemluvňátko, projevil bych 
jí včas dostatek vděku za to, jaké nám 
ona dělala Vánoce. 
A nejenom Vánoce, 
nýbrž celý zvyko-
slovný rok.

Vánoce byly 
pouze jeho vyvr-
cholením pro nás 
děti; asi jsme se 
tehdy těšily nejví-
ce na dárky. Ale 
z toho, že si skoro 
na žádný z nich 
nevzpomínám, ale 
naprosto jasně vi-
dím naproti tomu 
dodnes přípravy 
a průběh svátků, 
usuzuji, že dárky, 
jakkoli jsou milé, 

nejsou to nejpodstatnější.
Maminka měla sice nenaditou peně-

ženku, ale zato neúnavné ruce, krásnou 
fantazii a smysl pro obřadnost. Ty ne-
únavné ruce s krásnou fantazií se mně 
i bráchovi předlouho zdály být něčím 
samozřejmým, o čem se netřeba zmiňo-
vat, zvláště tedy mamince, a smysl pro 
obřadnost se mi zdál být spíš jejím zá-
porem. Neboť jsem obřadností pohrdal, 
a kdyby bylo po mém, tak bych se snad 
i ženil v teplákách a na verandě než 
v tmavém obleku a obřadní síni.

Maminka však trvala na tom, aby-
chom k jejímu štědrovečernímu stolu 
usedli v měšťácky čisté košili a abychom 
si nad dosud nenačatou rybí polévkou 
popřáli šťastné Vánoce i šťastné shle-

dání napřesrok 
a  abychom se po-
líbili. Zdálo se mi 
tenkrát, že to jsou 
zcela nepřirozené 
a nepochopitelné 
ceremonie a že ma-
minka se nám pro-
stě nevyvinula dost 
do moderna.

V hluboké do-
spělosti jsem se 
však ocitl dvakrát v 
jiných rodinách na 
jejich štědrovečerní 
večeři, nad kterou 
si nic nepřáli, natož 
aby se celovali. Po 
zavolání se prostě 

Kdykoli zaklepou na dveře
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přiklátili jako jindy od televize ke stolu, 
který se ovšem prohýbal pokrmy, a bez 
cirátů, polibků a přání vysrkali polév-
ku a napěchovali se dalšími chody, na 
jaké moje maminka nikdy neměla. A já 
si najednou připadal jako v luxusní 
maštali a nikoli u štědrovečerní večeře, 
a  honem jsem dodatečně udělil ma-
mince na podnebesí pozdní platonické 
absolutorium za ono obřadné úvodní 
povstání nad rybí polévkou, za ty řeči 
o setkání napřesrok, za to líbání i jiné 
věci. A především tedy za ten nevšed-
ní dar oddělit od všedních dnů oprav-
du svátky, a nikoli jen dny pracovního 
klidu.

Maminčiny Vánoce začínaly ovšem 
už někdy na svatou Kateřinu, a to tak, 
že maminka začala hřímat nejméně tak 
jako Václav Matěj 
Kopecký ve Fausto-
vi. Neboť vyhledala 
všechny záložní pe-
čicí plechy do trou-
by, a ty jí rok co rok 
spadly z velké výš-
ky na podlahu.

Patrně to však 
bylo i smluvené 
znamení pro Sa-
tanáše, aby svému 
velebnému před-
stavenému červeně 
zaškrtl v diáři i po-
chůzku k našemu 
bydlišti. Mikuláš k 
nám sice nepřichá-
zel in natura, ale 
zanechával nám 

přes noc za oknem naplněné punčochy. 
Ovšem nikoli načinčané, miniaturní 
cukrářské punčochy, z organtýnu, ný-
brž naše opravdické punčochy zavá-
zané mašlí a vycpané vším, co posky-
tovaly hlavní světadíly. Ty zastupoval 
v Hýskově dědeček s babičkou, jakož i 
pan Žáček, a v Praze pan Mádlo a paní 
Pavlátová, vesměs obchodníci koloniál-
ním zbožím. Od dědečka-neobchodní-
ka to byly tedy ořechy, oříšky a jablka, 
od uvedených merkantilistů pak man-
darinky, fíky ve věnečku, buráky, para 
ořechy a cukrovinky.

Brácha, který je dodnes starší než 
já a taky dodnes víc zlobí, měl sice vět-
ší punčochu, ale zato ji míval z jedné 
čtvrtiny vyplněnou uhlím, o které jsem 
v posledních letech velice stál, neboť 

jsem na ně na cha-
lupě neměl nárok, 
a z druhé čtvrtiny 
bramborami. Je-
nomže nepráško-
vanými!

Štědrý den u 
nás začínal jednak 
pokusem o půst a 
jednak hledáním 
toho cukroví, které 
maminka napekla 
na těch hřímavých 
plechách. Po upe-
čení ho až do Štěd-
rého dne uscho-
vala, abychom ho 
neujídali, a v den 
„D“ našla vždycky 
jenom některý z 
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úkrytů. Část z nich 
vyplula na povrch 
v průběhu roku a 
každý takový ob-
jev nám způsobil 
upřímnou radost.

Pokus o ro-
dinný půst končil 
každoročně vždy 
okolo druhé hodiny 
odpolední, kdy od 
rána trvající hla-
dovka začala evi-
dentně ohrožovat 
tatínkovo a moje 
zdraví. Brácha li-
coměrně trval na 
jejím pokračování, 
neboť svou účast 
na půstu stejně je-
nom předstíral. Dávno již totiž objevil 
alespoň některou z maminčiných peči-
várenských skrýší a po kapsách se mu 
povalovalo tolik cukroví, že by s jeho 
pomocí překlenul i ramadám.

Pozdní rodinný oběd však vlil do 
tatínka nejenom sílu, ale i pracovní 
morálku. S vervou mamince vykuchal 
kapra a rozčtvrtil dopečenou husu či 
králíka od babičky, přisolil a připepřil 
salát, který maminka osolila a opepři-
la málo, a popohnal tak věci a čas k 
onomu obřadu nad rybí polévkou. Jím 
skončil shon a začínala poklidná fáze 
svátků.

Po večeři jsme rozkrojili vánoční ja-
blka, abychom naplánovali očekávanou 
rodinnou moralitu v příštím roce, a pak 

jsme odešli ke stro-
mečku. Tam jsme 
museli chvíli tatín-
ka přesvědčovat, 
jak pěkně vyřezal 
betlém, a pak si 
společně zazpívat. 
Já lahodně a s ci-
tem, brácha hlasitě 
a falešně. Během 
naší vokalízy bylo 
tatínkovým úko-
lem nepozorovaně 
se vytratit do ku-
chyně a tam zazvo-
nit na zvoneček. To 
tatínek zvládl vždy 
dokonale, zřejmě i 
proto, že to měl v 
krvi od dob svých 

bojových průzkumnických úkolů na 
Piavě.

Nadílka byla krátká, ale úkojná a po 
ní přišla ta nejkrásnější štědrovečerní 
doba, kdy jsme ty dárky prožívali, pro-
hlíželi a počítali a nikdo nemusel pospí-
chat, jen všemi póry nasával onu jedlo-
vou či smrčkovou atmosféru Vánoc. Až 
pozdě večer nás maminka delegovala 
na půlnoční. A cestou už s námi začala 
konzultovat, kolik kobližek a šišek bude 
asi potřeba usmažit k letošnímu maso-
pustu.

František Nepil, Vánoce mám rád,
Euromedia Group, a. s., 2015, s. 

50–53.
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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
 

Aktuální seznam připravovaných akcí
dle vývoje situace s uvolňováním bezpečnostních omezení

sledujte na internetových stránkách obce Silůvky.

Závěrečné slovo
Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
právě jste dočetli 4. číslo 20. ročníku našeho zpravodaje. Celkově se jedná již o jubilejní 

100. číslo zpravodaje.
Původně měl být tento zpravodaj naplněný spoustou akcí, které se měly v naší obci 

konat během podzimu. Měly zde být také pozvánky na další skvělé akce konané v naší obci 
v adventním období.

Doba však přinesla mnohá omezení a zákazy. Věřme, že se již postupně naše životy 
začnou konečně vracet do normálu a opět se všichni budeme radostně setkávat na nejrůz-
nějších akcích.

V příštím roce vstoupí náš zpravodaj již do 21. ročníku a jsou plánována opět 4 čísla:
– jaro – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 28. 2. 2021, vydání Informačního listu číslo 

1 (101) je 15. 3. 2021.
– léto – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 5. 2021, vydání Informačního listu číslo 

2 (102) je 15. 6. 2021.
– podzim – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 8. 2021, vydání Informačního listu číslo 

3 (103) je 15. 9. 2021.
– zima – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 15. 11. 2021, vydání Informačního listu číslo 

4 (104) je plánováno v posledním listopadovém týdnu (v týdnu před společný rozsvěce-
ním stromu a vánočním jarmarkem.

Pokud budete mít během roku jakékoliv příspěvky, nebo podněty, posílejte je nejpozději 
do výše uvedených dat uzávěrek jednotlivých čísel – potom již nemohou být do zpravodaje 
zařazeny.

Kompletní archív všech doposud vydaných Informačních listů pro obyvatele obce Silův-
ky naleznete na internetových stránkách obce v tomto odkazu:

http://siluvky.cz/zpravodaje/
Přeji Vám radostný adventní čas ve společnosti vašich blízkých. A jistě to v aktuál-

ní situaci nebude znít jako prázdná fráze, když nám všem popřeji, abychom nadcházející 
svátky prožili hlavně ve zdraví a naději, že bude zase dobře.

Radek Neužil – místostarosta obce Silůvky
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Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako každý rok se i letos připravuje

Oblastní charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou
sbírku.

„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není
jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2021 bude konat. Prozatím se snažíme soustře-
dit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za 
určitých bezpečnostních opatření. Ve hře je však i varianta její on-line podoby, 
vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ 
říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka 
sbírky, paní Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky a materiály, které bude-
me rozdávat našim asistentům a koledníkům. 

Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, 
která je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám můžeme dál pomá-
hat potřebným, a naplňovat tak charitní poslání. 

 Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci poko-
jů v lůžkovém hospici, na pořízení dvou automobilů pro terénní pečovatelskou 
službu a na koupi zdravotních pomůcek do Chráněného bydlení sv. Luisy.

V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky raj-
hrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky 
a možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodává Janoutová. 
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Srdečně vám přejeme
pokojné prožití vánočních svátků,
mnoho radosti a dobré vůle.

Do nového roku 2021 hodně zdraví,
štěstí a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
OBCE SILŮVKY


