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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané, sousedé,
a tak nám bohužel ta doba „kovidová“ pokračuje. Jistě víte, že jsou vydána 

další nařízení vlády a je omezen pohyb osob jen ve svém okrese na nejnutněj-
ší cesty do práce, na nákup a k lékaři. Na procházky a sportování se smí jen 
v katastru vlastní obce. V této souvislosti mě napadlo, že ne všichni vědí, kde 
hranice katastrálního území Silůvek jsou. Hranice katastru jsme již několikrát 
dříve procházeli při „Svatojiřských obchůzkách“, ale je to již delší dobu a tak 
mně přišlo zajímavé i v souvislosti se zmíněným vládním nařízením oživit si 
znalost hranic našeho katastrálního území. Obvod katastru jsem tedy obešel a 
viditelné znaky hranice katastrálního území včetně trojmezí se sousedními ka-

tastry okolních obcí jsem označil bílou 
a oranžovou barvou na dochovaných 
hraničních kamenech a sádech, hranič-
ních stromech, geodetických značkách, 
trubkách, sloupcích  či plotech. Myslím, 
že je i pro Vás zajímavé a naučné znát 
hranice svého katastrálního území po 
celém obvodu a tak můžete absolvovat 
zajímavou individuální procházku do 
kopce a z kopce s naučným a poznáva-
cím podtextem:

„Po hranicích katastru obce Silůvky“

K perfektní orientaci v terénu Vám také poslouží společně s GPS v mobilním 
telefonu aplikace IKATASTR na tomto odkazu: https://www.ikatastr.cz

Mám pro Vás další dobrou zprávu: v Silůvkách bude umístěn Z-BOX. Oslo-
vením a jednáním se společností Zásilkovna jsme se dohodli na spolupráci při 
umístění Z-BOXU pro doručování zá-
silek. Z-BOX je napájen solárními pa-
nely a bude umístěn na návsi v blízkosti 
obchodu. Vyzvedávání zásilek bude 
možné kdykoliv 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu.

V ulicích Pod Lipami, Na Rybní-
kách, Kopaniny a Úvoz je téměř dokon-
čena stavba společnosti E-dg pokládka 
elektrických a optických kabelů. Máme 

Trojmezí Silůvky, Prštice, Hlína osazené 
původním hraničním kamenem.

Z-BOX od Zásilkovny.
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Počet obyvatel
V současnosti (k 31. 12. 2020) žije v obci Silůvky 826 obyvatel ve 248 obydle-

ných domech. Dalších 26 domů je neobydleno.
V Silůvkách žije 411 mužů a 415 žen. Dětí ve věku do 15 let zde žije 135, ob-

čanů v produktivním věku 511 a občanů v důchodovém věku 180.

  počet obyvatel 1. 1. 2020  828
  úmrtí 2020     10
  přihlášení 2020     12
  stěhování v obci 2020      5
  odstěhovaní 2020    15
  narození 2020     11
  sňatky 2020       3
  počet obyvatel k 31. 12. 2020 826

Měsíční úhrn srážek za rok 2020
V následujícím přehledu je zachycen souhrn měsíčních srážek za kalendářní 

rok 2020 měřený soustavně paní Jiřinou Zdražílkovou, Prachatičky 209, Silůvky.
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osazeny nové lampy veřejného osvětlení a zprovozněn rozhlas. Obec nyní pokra-
čuje s dlážděním chodníků, opravách asfaltu a úklidu v celé lokalitě, což bychom 
do prázdnin měli všechno dokončit.

Vládní omezení trvají, a proto jsou nadále zrušeny všechny společenské akce.
A tak Vás opět prosím v „době kovidové“ o trpělivost a zachování klidu a 

rozumu. Věřme, že to pomine a vše bude opět dobré. Přeji Vám všem krásnou 
jarní atmosféru, užijte si v klidu a ve zdraví Velikonoce a těším se na setkání na 
nějaké nejbližší možné akci.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky
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Obec Silůvky
nabízí kvalitní

palivové dřevo.

Cena 690 Kč/prm

FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2020
Prosíme občany, aby z důvodu zhoršené epidemiologické situace faktury 

platili bezhotovostní platbou na účet obce dle dispozic na faktuře, variabilní 
symbol je číslo faktury.

_______________

POPLATKY NA ROK 2021 
Poplatky jsou následující:

- za likvidaci komunálního odpadu – 550 Kč za osobu trvale hlášenou v obci/rok
- za likvidaci komunálního odpadu – 550 Kč za rekreační objekt nebo rodinný 

dům nebo byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/rok 
- za psa – 50 Kč za prvního psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok
- za umístění reklamy – 200 Kč/rok

Poplatky zaplaťte bezhotovostní platbou na účet obce Silůvky
č. 2053697349/0800. 

Variabilní symboly budou: 
- pro platby za likvidaci komunálního odpadu bude ve tvaru 1340 + číslo popis-

né domu
- pro platby ze psů  bude 1341+ číslo popisné domu
- pro platby reklam 1343 + číslo popisné domu.

(Příklad – odpad za 3 osoby a jednoho psa v rodinném domě 39 bude uhra-
zen na účet obce Silůvky následovně: Kč 1.650 variabilní symbol 134039 a Kč 50 
variabilní symbol 134139).

OBČANÉ, KTEŘÍ NEMOHOU FAKTURY A POPLATKY ZAPLATIT
BEZHOTOVOSTNĚ, JE MAJÍ MOŽNOST ZAPLATIT HOTOVĚ

VE STŘEDU 16. ČERVNA 2021 V DOBĚ OD 9.00 DO 19.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ SILŮVKY.

V případě jakýchkoli dotazů volejte tel: 547 225 127
nebo pište na mail: obec.siluvky@siluvky.cz
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Změny v obci

Upravené a vyčištěné koryto potoka Šatava v lokalitě Na Rybníkách, listopad 2020.

Instalace nového veřejného osvětlení a odstranění starých sloupů v ulicích Pod Lipami,
Kopaninky a Na Rybníkách, únor 2021.
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Instalace nového veřejného osvětlení a odstranění starých sloupů v ulicích Pod Lipami,
Kopaninky a Na Rybníkách, únor 2021.
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Mikuláši s anděli a čerty, kteří chodili 5. prosince 2020 po naší obci.

Kácení přerostlé vrby panem Leošem Kolou vedle domu čp. 33 na rohu ulic
Anenská a Nádražní, prosinec 2020.

Účastníci tradiční Novoroční vycházky na Hlínu, 1. ledna 2021.
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Poděkování
Vánoce jsou časem, kdy myslíme na své blízké. V zařízeních sociální péče i 

v naší DPS byl přes vánoční svátky zákaz návštěv. Tato covodivá doba je velmi 
deprimující pro obyvatele těchto zařízení a domovů pro seniory. Snažíme se je 
trošku povzbudit i maličkostmi, které potěší.

Mám radost, že i v tomto nelehkém čase, který není jednoduchý pro nikoho, 
zvlášť pro ty, co si covidem prošli. Jsme rádi, že máme mezi sebou občany, kteří 
myslí na ostatní, postižené děti a seniory.

Paní Andrea Kačírková už po několik roků, vždy na vánoce věnuje dětem do 
Zámečku ve Střelicích vánoční cukroví, za to jí patří velké poděkování.

Pro obyvatele DPS Silůvky napekla cukroví paní Vlaďka Záděrová, udělala 
krásné balíčky. Naše mateřská školka se připojila, děti vytvořili pěkná vánoční 
přání. Společně se starostou Zdeňkem Praxem jsme vše k velké radosti předali 
obyvatelům DPS. Vlaďce Záděrové děkujeme.

Milena Dobrovodská – místostarostka

Dárkové balíčky paní Vlaďky Záděrové pro obyvatele DPS Silůvky, Vánoce 2020.

Cukroví, které věnovala paní Andrea Kačírková do Zámečku ve Střelicích, Vánoce 2020.
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Činnost JSDH Silůvky
Vážení spoluobčané,

chtěl bych vás touto cestou informovat o činnosti JSDH Silůvky za rok 2020.
V loňském roce jsme vyjížděli ke dvěma zásahům. Bylo to 11. 3. 2020, kdy 

jsme vyjeli k požáru lesa u prvního železničního přejezdu směr Moravské Brá-
nice. Jednalo se o nenahlášené pálení. Druhý výjezd byl 1.  9.  2020, kdy jsme 
zasahovali u spadlého stromu přes cestu za přejezdem v Silůvkách na nádraží.

Cvičně jsme si vyzkoušeli likvidaci bodavého hmyzu v komíně rodinného 
domu.

Pravidelně provádíme výcvik s dýchací technikou, ale i v této činnosti platila 
v loňském roce jiná pravidla než doposud, a to kvůli epidemii Covid 19.

V loňském roce, jsme nakoupili dva nové zásahové obleky za cca 36 000 Kč, 
pro dva nové hasiče, kteří úspěšně absolvovali kurz dýchací techniky v Tišnově 
(Jan Capyk, Martin Světlík).

Závěrem bych opět požádal občany, aby neparkovali svá vozidla na veřejných 
komunikacích tak, aby bránila průjezdu vozidel HZS JMK. Děkuji.

Radim Kominacký
velitel jednotky

Kácení břízy u hřbitova, 23. ledna 2021.
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Kácení břízy u hřbitova, 23. ledna 2021.

Kácení vrby u zvonice sv. Anny, 12. února 2021.
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Čertovský den ve škole
V době covidové nás navštívil Mikuláš s andělem 

a čertem.
Byli jsme všichni moc rádi, protože alespoň něco ještě 

pořád funguje a zůstává po starém.
Obešli všechny třídy a pozdravili se s dětmi.  Mikuláš 

musel občas trošku pohlídat čerta, aby nevzal nějaké ty 
malé hříšníky do svého pytle.  Všechno dobře dopadlo. 
Děti slíbily, že budou hodné, řekly společně básničku a za odměnu dostaly od 
anděla sladký dáreček.
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Čertovský den ve škole, 4. prosince 2020.
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Barevný týden
V prvním týdnu v únoru jsme mohli v tomto „jiném“ školním roce uskuteč-

nit naši oblíbenou akci – Barevný týden.
Tentokrát jsme ho zaměřili na povolání. I když jsme museli organizaci při-

způsobit současným podmínkám a nemohla proběhnout tak, jak jsme zvyklí, 
přesto jsme si tyto dny užili všichni.

Děti se seznámily s činnostmi a prací kuchařů, popelářů, hasičů, kominíků a 
pošťáků. Díky pestrým a originálním činnostem, které si pro děti paní učitelky 
připravily, si děti vyzkoušely například třídění odpadů, čištění komínů, psaní 
dopisů apod.

Přestože třeťáci jsou doma na distanční výuce, nezapomněli jsme na ně. Do-
drželi s námi barvičky u obrazovek počítačů každý den. Pár úkolů a přizpůsobe-
ných činností jsme s nimi mohli na dálku realizovat také.

Děkujeme i rodičům, kteří se k nám připojili – dětem připravili oblečení, 
půjčili nám nějaké pomůcky atd.

Barevný týden, 1.–5. února 2021.
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Maškarní den
Popeleční středa byla 

v letošním roce 17. února 
2021 a my jsme si tento 
den ve školce i škole užili 
v maskách. Moc děkuje-
me rodičům, kteří dětem 
připravili nádherné kos-
týmy.

Děti, žáci i paní učitel-
ky se skvěle bavili. Dobrá 
nálada, úsměvy a radost 
byla znát i přes roušky.

Ve spojení s námi byli 
i  třeťáci, kteří usedli za 
svoje počítače ve vlastno-
ručně vyrobených mas-
kách.

Zápis dětí do MŠ a ZŠ
- Zápis do 1. ročníku Základní školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 

dne 7. dubna 2021 v době od 16.00 do 18.00 hod.
- Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se uskuteční dne 10. května 2021 

v době od 8.00 do 16.00 hod.
Veškeré tiskopisy a informace budou na webových stránkách školy:

www.zsamssiluvky.cz, popřípadě k vyzvednutí ve škole po předchozí domluvě.

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy

Maškarní den ve škole,
17. února 2021.
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Tvořím, tedy jsem
MAS Bobrava vyhlásila pro školní rok 2020/2021 Literární a výtvarnou sou-

těž na téma „Tvořím, tedy jsem.“
V naší škole nejdříve proběhlo školní kolo, kdy žáci 1. a 2. ročníku pracovali 

na výtvarném zpracování tématu Místo, kde žiji, je mým domovem.  Ústředním 
motivem byly Silůvky, významná místa a život v naší obci.

Třeťáci se pustili do literárního zpracování tématu „Co je důležité v mém 
životě?“

Vybrat postupující práce nebylo jednoduché, protože děti k dané práci při-
stoupily velmi zodpovědně. 

Teď už jen počkat na začátek března, kdy byly vyhlášeny výsledky.
Jaká byla naše radost, když jsme se dozvěděli, že v II. kategorii výtvarných 

prací obsadil Jakub Kudrna (1. ročník) 3. místo a Sára Kluková (2. ročník) 
1. místo.  Se svým příběhem obstála i Lucie Heikenwälderová (3. ročník), která 
se v III. kategorii literárních prací umístila na 3. místě.

Všem dětem děkujeme za jejich účast, nasazení a práci.
Vítězům srdečně gratulujeme a jsme na ně pyšní, jak skvěle reprezentovali 

naši školičku a dokázali obstát v konkurenci mnoha dalších dětí.

Mgr. Petra  Strádalová – ředitelka školy

Jakub Kudrna (1. ročník), 3. místo v II. kategorii výtvarných prací.
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Sára Kluková (2. ročník), 1. místo v II. kategorii výtvarných prací.
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Lucie Heikenwälderová (3. ročník), 3. místo v III. kategorii literárních prací.
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czKonání oddílových schůzek je v současné době pod-

míněno epidemiologickým stupněm PES 3 nebo lep-
ším. Třetí stupeň platil v první půli prosince, kdy jsme 
pořádali venkovní schůzky. Od té doby jsme se bohu-
žel k tomuto stavu nevrátili. Přestože jsme se nemohli 
potkávat, rozhodli jsme se pro jiný způsob než online 
schůzky, protože je většina dětí stále zatížena školní výukou z domova. Místo 
toho jsme hledali alternativní cesty, jak vést skautskou činnost na dálku.

Oddílový Adventure
Od konce listopadu do 10. ledna 2021 bylo možné plnit oddílový Adventure. 

Jednotliví soutěžící se po dobu hraní hry stali hrdiny z počítačové hry Minecraft 
a svobodně volili svůj postup na našich oddílových stránkách. V případě, že se v 
rámci hry dostali na nové místo, museli zadat přístupový kód. Ten našli pomocí 
nápovědy, která odkazovala na skutečné místo v Silůvkách nebo okolí obce. Hr-
dinové mohli objevit až 20 míst, na kterých se dohromady nacházelo 5 váčků s 
unikátními žetony.

Až k cíli se dostalo 17 jednotlivců a rodin s dětmi. Sláva vítězům, čest padlým. 

Vánoční schůzka
Výjimkou z nepořádání online schůzek byla minulo-roční Vánoční schůzka, 

která proběhla V sobotu 19. prosince 2020 online přes aplikaci Google Meet. 
Schůzky se zúčastnilo celkem 27 dětí a vedoucích. Tímto způsobem jsme se 
mohli alespoň na dálku spojit s dětmi, podělit se mezi sebou o předvánoční do-
jmy, zahrát vánočně laděné hry a zazpívat koledy.

Po skončení této schůzky proběhla stejným způsobem i online schůzka vede-
ní oddílu Sokolík, na které se společně řešilo plánování činnosti oddílu na další 
období.
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Online vánoční 
schůzka členů
oddílu Sokolík,
19. 12. 2020.

Betlémské světlo
Každým rokem jsme den před Štědrým večerem roznášeli Betlémské světlo 

do Vašich domovů. Tentokrát jsme tak učinit nemohli, a tak jsme po Silůvkách 
zřídili 8 míst, kam si lidé mohli světýlko přijít odpálit. Součástí byla opět sbírka 
na dětskou onkologii v Brně, nadaci Krtek. V rámci této sbírky se vybralo úžas-
ných 13 810 Kč. Srdečně děkujeme všem, co přispěli.

Online vánoční 
schůzka vedení
oddílu Sokolík,
19. 12. 2020.

Betlémské světlo, 23. prosince 2020.
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Zimní stopou okolo Silůvek
Druhou sobotu v lednu se každoročně koná uni-

kátní závod dvojic Zimní stopou okolo Silůvek. Le-
tošní 42. ročník jsme upravili do samoobslužné formy 
pro jednotlivce.

Závod se skládal z 5 kontrol na hrubě značené tra-
se a 3 slepých kontrol zaznačených pouze v mapě pro 
běžce starší 7. třídy. Celý závod byl dostupný od 9. do 
17. ledna 2021.

Podmínkou hodnocení bylo zaslání fotky obrazov-
ky mobilního telefonu, kde byl automaticky zaznačen 
postup běžce na mapovém podkladu s celkovým ča-
sem. Na trati se letos vystřídalo celkem 85 účastníků.

Všem, kteří si přišli trasu proběhnout nebo pouze 
projít mimo soutěž děkujeme za účast a gratulujeme 
vítězům jednotlivých kategorií.

Pevnost Boyard
Poslední a stále probíhající aktivitou je honba za pokladem pevnosti Boyard, 

která je inspirovaná stejnojmenným televizním seriálem. Každý z Vás může plnit 
orientační výzvy, které jsou zveřejňovány každý týden (vždy v neděli večer) na 
našich oddílových stránkách. Po splnění orientační výzvy získáte heslo k ode-
mknutí 1 indicie k bájnému pokladu. Ve hře je až 8 indicií. Neváhejte a staňte se 
hledačem pokladu! 
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Letní stanový tábor
V době vydání tohoto jarního výtisku zpravodaje stále nevíme, zdali budeme 

moci letní tábor z epidemiologických důvodů zorganizovat. Jelikož se však tábor 
nenachystá za měsíc, jsme již nyní v plném proudu příprav a pevně věříme, že 
tábor proběhne v podobném režimu jako minulý rok. 

Myslíme si, že máme rozhodně co nabídnout. Děti na táboře tráví svůj čas 
aktivně bez mobilů, počítačů a jiných vymožeností civilizace, od kterých mají 
ideální možnost odreagování. Nechybí jim pohyb v přírodě, skutečný kontakt s 
kamarády, a aniž by si to uvědomovali, získávají dovednosti, které ve škole získat 
nedokážou. Snažíme se vychovávat skauty všestranné a připravené nezaleknout 
se první překážky, která jim přijde do cesty. Pokud s námi sdílíte tyto hodnoty, 
zvažte přihlášení svého dítěte na náš stanový tábor. 

Tábor proběhne na tábořišti u řeky Oslavy nedaleko Ocmanic
  v termínu 3.–17. 7. 2021 (1.–4. třída)
           resp. 1.–17. 7. 2021 (5.–9. třída).
Předběžnou přihlášku naleznete v dokumentech našich webových stránek. 

Součástí předběžné přihlášky je i 500 Kč záloha. Nebojte se, že o ni přijdete. V 
případě, že se tábor nebude moci konat, vrátíme zálohu v plné výši. 

Ohledně financí máme i jednu méně příjemnou zprávu. Několik let jsme 
dokázali odolávat zvyšování cen a držet cenu tábora na 2 500 Kč. Letos jsme 
navíc zainvestovali nemalé částky na nové táborové vybavení a opravu starého, 
čímž vzrostly náklady. Ze zmíněných důvodů letos zvyšujeme cenu tábora na 
2 800 Kč. Přes zvýšení ceny jsme stále jedni z nejlevnějších a v porovnáním s 
komerčními tábory platí rodiče méně než polovinu částky. Toho jsme schopni 
především díky tomu, že se o děti nestarají placení instruktoři, ale dobrovolníci 
působící v oddíle po celý rok. Pro děti nejsou neznámými lidmi, ale skautskými 
vedoucími, s kterými se setkávají na schůzkách a oddílových akcích. 

Další plánované akce
•	Velikonoční schůzka (3. 4. 2021) – Pletení pomlázek a barvení vajíček. Po-

kud nebude moci proběhnout nasbíráme alespoň pruty, z kterých si budete 
moci pomlázku sami uplést. Budou k dispozici na place za sokolovnou.

•	Ninja faktor (8. 5. 2021) – Lanové překážky v okolí hřiště Pod Lipami, na ka-
ždém stanovišti vedoucí, za kterým děti chodí, když se chtějí pokusit o zdolání 
překážky. Pokud to situace nedovolí, akci zrušíme.

•	Poslední schůzka (11. 6. 2021) – Poslední schůzka určitě proběhne (i kdyby 
měla proběhnout stejně jako ta vánoční). Jakmile budeme vědět více, dáme o 
tom vědět.

Aleš Konečný – Ali
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Rekordy Jiřího Zoufalého
V lednu loňského roku mě při 

vystupování z vlaku u nás v Silův-
kách náhle jakoby oslovila zeď od-
dělující naše nádraží od pozemku 
pana Malce. Zachvátil mě pocit 
„sprejera“, který zatoužil zvelebit ho-
lou stěnu nějakým svým výtvorem. 
Padlo vnitřní rozhodnutí vytvořit 
na zdi malbu lokomotivy. Se svým 
„snem“ jsem se svěřil panu Malcovi. 
Ten souhlasil, že chce zeď zjara stej-
ně omítnout. Ideální podmínky pro 
tvorbu.

Za mého dětství vozily nákladní 
vlaky uhlí z Rosic do nenasytné elek-
trárny v Oslavanech. V čele těchto 
vlaků supěly těžké lokomotivy řady 
556.0 zvané „Štokr“ podle systému 
automatického přikládání pod kotel.

Štokr. Ten bude zdobit nádraží 
v Silůvkách. Nějakou dobu trvalo vy-
tvořit rozměrný výkres pro malbu v 
délce sedmi metrů.

Začátkem léta byla zeď omítnuta 
a dokonce olíčena. Se svým záměrem 
jsem již dříve seznámil pana staros-
tu. Ten souhlasil, dokonce zakoupil 
fasádní barvu a dopravil všechno mé 
náčiní na místo činu. Začala mraven-
čí práce přenášení kresby z výkresu 
v měřítku 1:10 na stěnu. Za dva dny 
byl „Štokr“ připraven nechat se vy-
vést barvami. Za pomoci žhavého 
slunce, zájmu kolemjdoucích, po-
chvalných volání z vlaků (zaznělo 
dokonce „Bravo mistře“) a pár deš-
ťových kapek bylo dílo zhruba za tý-
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Pro všechny zájemce
je na Obecním úřadu
v Silůvkách k dostání

nástěnný barevný kalendář
s obrazy J. Zoufalého

na kalendářní rok 2021.

den hotovo. Dle pochvalných komentářů se malba líbí a silůvské nádraží ožilo 
nostalgií časů páry. Dokonce i v časopisu „Železničář“ se objevila noticka o mém 
počinu. Korunovace ovšem přišla z agentury Dobrý den z Pelhřimova. Náš „Što-
kr“ byl se svou délkou 6,90 metru zanesen do Knihy rekordů jako největší malba 
lokomotivy.

Agentura Dobrý den nás potěšila podruhé, když certifikovala rekordních 91 
obrazů věnovaných jedné lokalitě. V letech 2008–2020 jsem totiž vytvořil oněch 
91 obrazů pro naše silůvské kalendáře. Tyto olejomalby zdobí prostory naší rad-
nice.

Jiří Zoufalý
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SILŮVKY VČERA A DNES XXIII

V roce 1946 vyšla naprosto skvělá kni-
ha „Bradova západomoravská župa fo-
otbalová v odboji a historii“ autora F. V. 
Ryšavého. Tato kniha popisuje podrobně 
vývoj jednotlivých fotbalových klubů na 
Moravě a jsou v ní tedy zachyceny také 
zajímavosti z historie tehdejšího úspěš-
ného fotbalového klubu SK Silůvky, jehož 
existence upadla v dnešní době takřka v 
zapomnění.

Začtěme se proto nyní do textu za-
chycujícího informace o klubu SK Silův-
ky, stejně jako informace o fotbalových 
klubech SK Prštice–Silůvky a SK Ořecho-
vičky. Tyto kluby vznikly právě díky SK 
Silůvky.

Radek Neužil

Sportovní klub Silůvky
Silůvky jsou, abychom tak řekli, ja-

kýmsi vychovatelským klubem. Před 
lety z jejich hráčského materiálu vzni-
kl vlastně SK Ořechovičky, do něhož 
přešli všichni hráči, kteří bydleli v Oře-
chovičkách. Tento klub se tím ostatně 
nikterak netají a Silůvek ve své historii 
vděčně vzpomíná. Dělení hráčského 
materiálu však tím nebylo ukončeno. 
V roce 1941, kdy se v Silůvkách spor-
tovně vychovávala mládež — tento-
kráte z Prštic, byl založen SK Prštice 
a Silůvky opět tomuto novému klubu 
benevolentně uvolnil hráče. Obě děle-

ní pochopitelně nijak neposílila foot-
balová mužstva Silůvek, ale klub osla-
bení v klidu přečkal a vždy znovu se 
pilně věnoval výchově nových hráčů. 
Za svoje opravdu kavalírské jednání 
si získal nesmazatelné zásluhy o roz-
voj sportu v celém okolí. Dělal to rád, 
neboť sám z vlastní zkušenosti poznal, 
jak těžké jsou začátky, jestliže nová-
ček místo pomocných rukou všude 
vidí jen odmítavý posunek. Klub sám 
povstal ze sokolské jedenáctky, kte-
rá se nějaký čas v Sokole držela a jíž 
byly po jednoroční činnosti ukradeny 
všechny rekvisity. Jedenáctka z nedo-
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statku finančních prostředků zanik-
la. V Sokole však nositelé sportovní 
myšlenky stejně nenacházeli dostatek 
pochopení a proto se osamostatnila 
asi v roce 1928. Jejich odchod ze So-
kola neproběhl hladce a dlouho ještě 
potom byl veden zcela zbytečný boj se 
Sokolem. Staří Sokolové věřili bez vý-
hrady jen v metody tělocvičné a proti 
sportu byli tito více zaujati, čím více 

k němu mládež tíhla. Ne-
považovali — v dobré víře 
— footbal vůbec za tělový-
chovu a z počátku se naň 
nedívali ani vážně, protože 
se jím zabývali vlastně jen 
samí kluci. Vždyť i žádost 

o hřiště, kterou SK Silůvky zaslal obci, 
byla podepsána nezletilci, ne staršími 
17 let. Nepřízeň starších Sokolů k foot-
balu přece však měla určité dobré vý-
sledky. Dodávala totiž mladým spor-
tovcům vytrvalosti v jejich činnosti 
a zároveň podněcovala jejich snahu, 
dokázat všem nedůvěřivcům, že jsou 
schopni vážných skutků. Toto střet-
nutí názorů dvou generací v Silůvkách 
probíhalo přímo v Sokole, neboť mla-
dí footbalisté byli většinou také členy 
Sokola. V celku však škorpení se obou 
směrů nebrzdilo práci v klubu. Ten se 

Otisk nejstaršího
předválečného razítka
SK Silůvky, kolem roku 1930.

Otisk poválečného razítka SK Silůvky
z období let 1945–1948.

Společné foto členů SK Silůvky, 17. 5. 1931.
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utěšeně rozrůstal a v letech 1932–1934 
si už vedl velmi úspěšně, zvláště ve fo-
otbalu. Ačkoliv ještě na začátku oku-
pace se musel klub stále starati o vy-
plnění mezer po hráčích, odešlých do 
Prštic, nijak si nenaříkal. Ve vedení 
klubu byli staří hráči jako A.  Cesar, 
J. Prax, Nepejchal, J. Záděra a Hladký, 
kteří právě proto, že footbal hráli, mu 
rozuměli a dovedli proto i  své násle-
dovníky vychovávat.

Po rozpuštění Sokola a Orla se vě-
novali členové kromě sportu i činnos-
ti kulturní, a to pořádání hudebních 
a kabaretních večerů. V době okupa-
ce byl zatčen Oldřich Cesar, vězně-
ný později v koncentračním táboře 
v Gollnowě, kde ve stáří 23 let v roce 
1944 zemřel. V koncentračním tábo-
ře byl taktéž Vincenc Urban, jenž se 
však vrátil po válce domů. Jakmile za-
čala válečná vřava, přihlásilo se ihned 
19 členů k strážní partyzánské službě 

SK Silůvky, 1941.
Stojící zleva: Antonín Hladký (funkcionář 
klubu, bydliště Prachatičky), Stanislav 
Dobrovodský (pocházel z Prštic, bydliště 
Pod Lipami), Jan Stehlík (Prachatičky), 
František Růžička (z Moravských Bránic), 
Jiří Červinka (Prachatičky), ?, Jaroslav 
Schoř (Pod Lipami), Václav Cesar (Pod
Lipami), Oldřich Pavliš (z Jezeřan),
Jaroslav Praks (Nádražní),
dřepící zleva: Mojmír Franěk (Trávníky), 
Oldřich Cesar (Pod Lipami), ?.

SK Silůvky v roce 1941, dresy bílo-světlemodré pruhy.
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SK Ořechovičky
Dnes jedno z nejvyspělejších pro-

středí BZMŽF — SK Ořechovičky, 
drahnou řadu let nehrál ve sportu val-
nou úlohu. Ostrůvek tří spojených ves-
nic Ořechoviček, Ořechova a Tikovic 
o počtu asi 3500 obyvatel, se dlouho se 
závistí díval na 4 km vzdálené Silůvky, 
v nichž místní sportovní 
klub už dávno prosperoval 
a to za pomocí mnohých 
mládenců právě z těchto 
tří obcí. Byly sice občas 
činěny pokusy napodo-

biti SK Silůvky, ale pokusy se vesměs 
nezdařily. Tak už v r. 1920 vznikl SK 
Ořechov, záhy však pro finanční potí-
že zanikl. V r. 1923 byla založena Spar-
ta Ořechov, avšak její hráči brzy odešli 
do Silůvek. Nato se zrodila jedenáctka 
Viktoria Ořechov. Ta se zachovala až 
do ustavení SK Ořechoviček r. 1933, 
jemuž na valné schůzi darovala dresy.

Před tím, jak jsme již uvedli, mnozí 
lidé z ořechovického ostrůvku praco-
vali v Silůvkách a to také na úpravě 
hřiště. Zájem místní mládeže o fo-
otball se však stále zvětšoval a stal se 
konečně hlavním důvodem k založení 
nového klubu. Iniciativy se ujal dlou-
holetý kapitán SK Silůvek pan Josef 
Škaroupka s brankařem Silůvek Jose-
fem Hájkem. 24. května 1933 byl po 
veškeré přípravné práci založen SK 
Ořechovičky. Zároveň se zrozením 
klubu byla získána potřebná částka 
2000 K na nákup rekvisit půjčkou od 
hostinského p. M. Fasury. Vyskytla se 
však nová potíž. Většina hráčů, provo-
zujících football byla ještě vázána k Si-
lůvkám a proto, aby se SK Ořechovičky 
mohl stát členem BZMŽF, musilo se 
přihlásiti několik zcela indiferentních 
lidí, jen aby počtu potřebných jede-
nácti hráčů bylo dosaženo. Hřiště bylo 
získáno nájmem pole za 1000 K a tak 
za těchto okolností došlo k prvnímu 

zápasu 6.  července  1933, 
když už většina hráčů ze 
Silůvek zpětně přestoupi-
la do Ořechoviček. Oře-
chovičky zvítězily 3:2, ale 
jejich reserva prohrála 

SK Silůvky,
stojící zleva: Nepejchal, Václavík, Urban, 
Stehlík, Franěk, Drábek, Hledík,
dřepící zleva: Severa, Dvořák, Cesar, 
Franěk, Schoř.

v blízkém pohraničí. Při vykonávání 
této služby byl roztrhán minou Old-
řich Urban, starý 21 let. Válečnými 
událostmi bylo klubu poškozeno hři-
ště, které však hned v prvním měsíci 
bylo opraveno. Po osvobození vyvíjel 
SK Silůvky jen slabou činnost, neboť 
většina hráčů se dala dobrovolně na 
vojnu, jiní se odstěhovali do pohraničí 
a také zájem mládeže se rozptýlil.
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8:0. Tento první výsledek dokazo-
val, že závodní mužstvo je náležitě s 
footballem obeznámeno. Když ještě 
v podzimní sezoně téhož roku Oře-
chovičky zahájily velmi pěkně III. tří-
du a na jaře příštího roku zvítězily a 
postoupily do II.  třídy, projevoval se 
stále citelněji nedostatek vhodnějšího 
hřiště. Dosavadní pozemek nevyhovo-
val, jelikož byl vklíněn mezi pole, kam 
během zápasu často zalétl míč, což v 
době úrody natropilo značných škod. 
Vedení klubu odhodlalo se proto i za 
nejtěžších podmínek najíti si místo 
jiné. Vyhledalo si je na staré cihelně, 
kterou jako špatně prosperující se roz-
hodlo obecní zastupitelstvo Ořecho-
viček zrušit. Stály tam však dvě veli-
ké kůlny na cihly., obytné stavení pro 
zaměstnance a pec s 15 m vysokým 
komínem, takže členstvo SK Ořecho-
viček čekala perná práce. Na odstra-
nění hlíny a nespočetného materiálu 
byly vypůjčeny tři vozíky a kolejnice. 
Byla to hlemýždí práce, neboť šlo o 

kopcovitý terén, který měl být změněn 
na rovnou hrací plochu. Pracovalo se 
denně, nejvíce v sobotu odpoledne a 
v neděli dopoledne. Když pak bylo již 
odvezeno asi 800 vozíků, průtrž mra-
čen zničila celou úpravu. Voda odpla-
vila navážku a uvedla hřiště do stavu 
horšího, než bylo původně. Předseda 
pracovního odboru p. František Čížek 
však nepolevil. Postaral se o novou 
výpůjčku 4000 K a společným úsilím 
nejobětavějších členů, placených sil a 
zásluhou obce, jež dala k disposici část 
nezaměstnaných, bylo dílo dokončeno 
v r. 1935. Bilance práce s postavením 
kabin jest shrnuta v těchto úctyhod-
ných číslicích: odpracováno bylo 4450 
hodin a odvezeno 4000 vozíků hlíny. 
Postavena klubovna v délce 16  m se 
dvěma kabinami a bytem pro hospo-
dáře. Náklad si vyžádal částky pouze 
14 000 K. Provoz na hřišti byl zahájen 
všesportovní slavností pod protek-
torátem místní obce. Nejpopulárněj-
šími byly v té době pohárové turnaje 

Vkladní knížka Sportovního klubu Silůvky, 1948.
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Kritizovat znamená obviňovat autora, že to nedělá tak,
jak bych to udělal já, kdybych to uměl.

Karel Čapek

SK Prštice–Silůvky
Footballisté z Prštic již řadu let 

chodívali hrát kopanou do blízkého SK 
Silůvky, protože v jejich obci neexisto-
val sportovní klub. Teprve když zájem 
o kopanou se stále zvětšoval, takže 
se snadno poznalo, že i v Pršticích se 
nepovede sportovnímu klubu špat-
ně, došlo 15. března 1941 k ustavující 
schůzi SK Prštice. Důvodem k založe-
ní klubu nebyla jen činnost sportovní, 
ale — jak anály klubu zaznamenávají 
— i snaha vychovávat mládež v duchu 
českém. To v té době ovšem znamena-
lo, že mezi členy byly rozšířeny zprávy 
ze zahraničí a i získávány informace, 
co se kde děje. Na ustavující schůzi byl 
zvolen předsedou p. Boh. Lahoda aje-
mu stejně jako celému vedení nového 
klubu vyšel vstříc SK Silůvkyuvolně-
ním všech hráčů z Prštic. Tímto či-
nem SK Prštice se stal rázem dobrým 
footballovým mužstvem, které si také 
v prvním roce činnosti dobře vedlo. 
Na hřišti se hráči i dorostenci věnovali 
poctivě footballu a na vyvrcholení se-
zony uspořádali každým rokem pohá-
rový turnaj. Kulturně se vyžívali pořá-
dáním divadel. V této pospolitosti se 
všichni dočkali osvobození republiky 
od odvělých nepřátel.

okolních soupeřů, spojené pravidelně 
s průvodem mužstev vesnicí. Takový 
turnaj působil vždy pravé stěhování 
národů z vesnic zúčastněných klubů. 
Těchto turnajů se mužstvo Ořechovi-
ček pilně zúčastňovalo. V r. 1936 po-
stoupilo do II. třídy a v r. 1940 do I. B 
třídy, ve kterémžto roce si vedlo vůbec 
neobvykle úspěšně. Dokázalo hráti ne-
rozhodně i s divisním SK Žabovřesky 
2:2, při kteréžto příležitosti byl předán 
hráči Josefu Hájkovi diplom za 210 
zápasů. Výjimečné to jubileum v tak 
malém klubu! Na podzim 1940 sezona 
vyvrcholila representačním zápasem 
Brno–Ořechovičky 4:1. Velmi úspěšně 
si také vedl dorost Ořechoviček, který 
vítězně absolvoval svůj okrsek. Vede-
ní klubu velmi úzkostlivě pečovalo 
o výchovu mládeže prostřednictvím 
vzdělavatele klubu. Předsedou byl p. 
Stanislav Beránek, místopředseda Jo-
sef Konečný, dále členové výboru pp. 
Josef Škaroupka, Josef Hájek, Vlasti-
mil Hrdlička, Stanislav Beránek ml., V. 
Hladůvka, František Ryšavý, František 
Maša, František Škaroupka, Jar. Janí-
ček, Alois Hrdlička, Stanislav Hadač, 
Jar. Smejkal, Tomáš Trenz a Rostislav 
Vykydal. V tomto rozmachu přežil 
SK Ořechovičky válku. Průchod front 
místním krajem znamenal však pro 
celé Ořechovičky naprostou zkázu. A 
tak sportovci především se museli po 

osvobození plně věnovati pracem v 
naprosto zničené obci.
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Fotbalové utkání k 60. výročí narození pana Jiřího Hampla (1928–1996), 1988.

Fotbalové utkání k 60. výročí narození pana Jana Vašulína (1926–2003), 1986.

Na závěr tohoto fotbalového příspěvku si připomeneme ještě výběr tří foto-
grafií z mnoha fotbalových zápasů, které byly v minulosti odehrány na hřišti Pod 
Lipami. I tyto fotografie jsou dnes již cennými historickými dokumenty.

Fotbalové utkání svobodní – ženatí, 2005.
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Tisk po 120 letech
Před časem přinesla paní Mar-

cela Kozáčková (Na Rybníkách 
čp.  89) na Obecní úřad zinkový 
tiskařský štoček pohlednice obce 
Silůvky z roku 1901 z pozůstalosti 
po Matěji Hodovském (starostovi 
obce Silůvky do roku 1945). Ten-
to štoček velikosti 120 × 90 mm je 
přibitý hřebíčky na dubový špalík.

Již desítky let se snažím zkom-
pletovat soubor starých pohlednic 
vydaných v minulosti v naší obci a 
nejbližším okolí. Výběr z nejstar-
ších pohlednic Silůvek do roku 
1930 jsem připravil i jako nástěn-
ný kalendář obce na rok 2016. Byl 
jsem proto moc rád, když mně ten-
to štoček předal starosta obce pan 
Zdeněk Prax, abych ho mohl při-
řadit k existující sbírce pohlednic.

Doma jsem ihned pro porovná-
ní našel pohlednice, které z tohoto 
štočku byly vytisknuty. Jedná se o 
pohlednice, které vydal obchodník 
Josef Škorpík (Anenská čp.  17). 
Jsou známy 2 tiskové varianty.

Starší pohlednice byla vytiště-
na Papežskou knihtiskárnou be-
nediktinů rajhradských v Brně v 
roce 1901. Tato pohlednice má na 
zadní straně tzv. dlouhou adresu a 
ke psaní pozdravu sloužilo volné 
místo na přední straně pohlednice 
v okolí obrázku. Tisk této pohled-
nice má zelenavý tón.

A novější pohlednice (již s 
krátkou adresou tak, jak známe 
adresní rozdělení u pohlednic do-
dnes) byla vytištěna Občanskou tiskárnou v Brně v roce 1919 v barvě černé.

Vzhledem k tomu, že je tento 120 roků starý zinkový štoček v poměrně dobrém za-

Štoček pohlednice obce Silůvky 120 × 90 mm, 1901.

Pozdrav ze Silůvky u Brna,  140 × 94 mm, 1901.

Pozdrav ze Silůvky u Brna,  140 × 94 mm, 1919.
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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.

Závěrečné slovo
Vážení spoluobčané a spoluobčanky,
pročetli jste se na konec prvního čísla 21. ročníku našeho zpravodaje. Celkově se jedná 

o číslo 101., takže jím začínáme druhou stovku.
Je obrovská škoda, že je toto číslo opět ochuzeno o spoustu skvělých akcí, které se měly 

v naší obci konat ve vánočním a novoročním období, ale jejich konání nebylo vzhledem ke 
stáletrvajícícm omezením povoleno.

Přeji vám hezký začátek jara a věřme, že bude konečně již brzy vše tak, jak si to všichni 
přejeme již dlouhou dobu a budeme se moct setkávat bez jakýchkoliv omezení a obav.

Radek Neužil – místostarosta obce

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
Aktuální seznam připravovaných akcí

dle vývoje situace s uvolňováním bezpečnostních omezení
sledujte na internetových stránkách obce Silůvky.

chovalém stavu, napadlo mě, jest-
li by se z něho ještě v současnosti 
nedalo tisknout klasickým knih-
tiskem. Vyčistil jsem ho od oxida-
ce, která byla na několika místech 
jeho povrchu a začal jsem hledat 
tiskárnu, kde by byli v dnešní době 
digitálních technologií schopni 
a ochotni si s něčím takovým do-
slova pohrát při omezeném tisku 
několika kusů. A tak postupně 
jsem se dostal až k panu Jiřímu Zá-
vodníkovi ze Střední školy umění 
a designu, (Brno, Husova čp. 10). 
A díky jeho ochotě a možnostem 
knihtiskařského ateliéru této školy vzniklo číslovaných 50 kusů pamětního tisku. Po 
předchozích tiscích v barvě nazelenalé (rok 1901) a černé (rok 1919) jsme tentokrát 
pro odlišení zvolili barvu hnědou.

Štoček byl poté dobře uschován pro své budoucí vystavení.
Radek Neužil

Pozdrav ze Silůvky u Brna,  pamětní tisk, 2021.
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