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Průjezd zvláštního vlaku se saunovým vagonem nádražím v Silůvkách, 18. dubna 2021.
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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané, sousedé,

po chladnějším a mokrém jarním období již nastalo opravdové teplé léto. Zdá se, 
že lidstvo se dokázalo ubránit „covidové pandemii“ a situace s nemocí se zlepšuje 

nejen u nás v České republice, ale i jinde 
ve světě. A tak nyní nastává doba „postco-
vidová“, která přináší mnoho změn, a my 
všichni se učíme přizpůsobovat novým 
zvláštním režimům. V tomto období už 
děti chodí do školy a mohou být pořádá-
ny různé akce a setkání, které jistě všem 
chyběly. V Silůvkách spolky společně s 
obcí zorganizovaly pro děti „Atletický 
čtyřboj“ a setkání s kulturním progra-
mem také proběhlo v evangelickém kos-
tele pod názvem „Noc kostelů“. Na další 

chystané akce najdete pozvání a informace v následujících stránkách zpravodaje. 
Stěžejní letní akcí pak budou „Anenské hody“ 24. 7. 2021 a vše hodové okolo. Vloni 
se hody poprvé uskutečnily venku za sokolovnou pod májí a mnozí návštěvníci ven-
kovní prostředí velice kvitovali.                                                                               

Změny a nepříznivé dopady pande-
mie jsou znát v ekonomice, což má za ná-
sledek všeobecné zdražování. Očekáváme 
také výpadky v příjmové části obecního 
rozpočtu, a proto jsme raději opatrní a 
rozumně pozastavujeme větší investiční 
akce připravované dle schváleného “Plá-
nu rozvoje obce“. Do prázdnin ještě do-
končíme opravy chodníků a asfaltů po 
elektrifikaci v lokalitě Kopaninky a Na 
Rybníkách. Zde díky koordinaci prací různých firem došlo k výrazným úsporám při 
budování obecního veřejného osvětlení. Tyto uspořené prostředky jsme využili na 
opravu asfaltů a zbudování dalších úseků chodníků v této lokalitě. Nyní se více věnu-
jeme drobnějším akcím, údržbě obecního majetku, budov a lesů a převážně výsadbě 
a údržbě zeleně na veřejných prostranstvích pro zkrášlování obce a jejího okolí. Na 
podzim pak uvidíme, jak se situace vyvine a jistě se k některým plánovaným inves-
ticím vrátíme a budeme je moci realizovat.

Přeji Vám všem krásné slunečné léto a těším se, že se spolu opět ve zdraví setká-
me na některé letní akci.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky

Stavění máje na Anenských hodech.

S panem armádním generálem
Emilem Bočkem.
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Změny v obci

Lavičky v parku na Nádražní ulici, duben 2021.

Nový Z–BOX společnosti Zásilkovna na návsi, duben 2021.

POPLATKY
Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili

poplatky za svoz odpadu, poplatky ze psů na rok 2021
a faktury za vodné a stočné roku 2020, aby tak učinili 

co nejdříve. Nejlépe bezhotovostní platbou,
případně i v hotovosti na Obecním úřadě Silůvky.
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Výsadba v prostorách školního výukového pozemku na konci ulice Trávníky, duben 2021.

Parková úprava na rohu ulic Anenská a Nádražní,
duben 2021.

Výsadba před hřbitovem
v Silůvkách, duben 2021.

Parková úprava stráně mezi ulicemi Sokolská a Na Nivách, duben 2021.
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Opravy silnicí v ulicích Pod Lipami, Kopaninky a Na Rybníkách, březen 2021.
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Kácení ořechů na Trávníkách, 18. dubna 2021.
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Pohádkový les

Pokud nám bude přát počasí a především vládní naří-
zení, tak velmi rádi zorganizujeme společně s rodiči pro 
děti Pohádkový les včetně pasování předškoláků, prv-
ňáčků na čtenáře a rozloučíme se s našimi třeťáky.

Akce by se měla uskutečnit ve čtvrtek 24. června 2021.
Plakátek bude dostupný na webových stránkách školy 

včetně aktuálních informací.

Zahájení školního roku
Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.
Informace o organizaci budou na konci srpna na webových stránkách školy.

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy

Linda Záděrová, členka Orla Silůvky
uspěšně pokračuje ve své pingpongové kariéře

Již druhým rokem hájí barvy mistrovské-
ho celku SKST Hodonín. V Hodoníně i žije, 
chodí do školy a hlavně trénuje pod vedením 
trenéra Jaroslava Mikesky, který je zároveň 
jejím reprezentačním trenérem. Zúčastňuje 
se mezinárodních turnajů, kempů i reprezen-
tačních srazů v juniorské i seniorské katego-
rii.

V poslední době hrála v Národním tré-
ninkovém centru v Havířově několik kont-
rolních turnajů. V KT ženské reprezentační 
složky obsadila hodonínská hráčka a sou-
časně ještě juniorská reprezenatnka 2. místo. 
V třídením klání devíti vybraných hráček si 
počínala na výbornou s celkovou bilancí 6:2 
nestačila pouze na Kateřinu Tomanovskou.

Linda a její zhodnocení turnaje: „Hrálo se 
mi opravdu dobře, po celý turnaj jsem se cítila v pohodě a naprosto koncentrovaná. 
Ve třech dnech jsem odehrála hodně náročných zápasů, jsem moc ráda, že jsem 
tuto akci zvládla podle svých představ. Chtěla jsem především podat kvalitní výko-
ny, myslím, že se svou hrou můžu být spokojená.“
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Za 14 dní se konal KT nejlepších 
českých juniorek, který měl sloužit ne 
jen jako prověrka aktuální formy mla-
dých hráček, nýbrž rovněž jako jeden 
z důležitých ukazatelů, jimž se bude 
reprezentační trenér řídit při výběru 
hráček do nominace na letní MEJ v 
Chorvatsku. Linda se prezentovala su-
veréním výkonem v průběhu celé tří-
denní akce, neokusila hořkost porážky 
a potvrdila své postavení dlouhodobě 
nejlepší české juniorky. Skore 9:0 a 
prohrané pouze 4 sety hovoří za vše. 
Linda: „Jsem moc ráda, že se mi tur-
naj herně i výsledkově podařil. Oproti 
KT žen jsem měla malinko jinou roli, 
je těžší hrát pod tlakem s tím, že se ode 
mě očekává výsledek. Snažila jsem si 
však nepřipouštět podobné myšlenky, 
hrát jednoduše zápas od zápasu, a to se 
povedlo.“ V půli května se svým klu-
bem SKST Hodonín Linda zůčastnila 
Evropského poháru v srbském Novém 
Sadu, kde skončily ve čtvrtfinále. Pod-
lehly domácímu celku TTC Novi Sad 
3:2 , což bylo malinkým zklamáním. 
Dále Lindu čeká koncem května tur-
naj WTT YOUTH SERIES v Tunisu, 
kde bude obhajovat 10. místo evrop-
ského žebříčku a 32. místo světového 
žebříčku.  Nastoupí také ve čtyřhře se 
svou dlouhodobou chorvatskou spo-
luhráčkou Hanou Arapovic, se kte-
rou získaly bronz na MEJ juniorů v 
rumunské Cluži. Také pokračuje play 
off ženské extraligy kde hodonínské 
hráčky změří síly v semifinále s SK 
Dobré. Hodně štěstí k obhajobě mis-
trovkého titulu extraligy žen.
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Noc kostelů
V pátek 28. května 2021 se v modlitebně Českobratrské církve evangelické 

v Silůvkách konal další ročník Noci kostelů s bohatým programem.
Na začátku proběhla beseda s odborným autorem knihy a výstavy „S Komen-

ským do komiksu!“ theologem a historikem Richardem F. Vlasákem. Jak vzniká 
komiks? nám na dálku prozradila spisovatelka Klára Smolíková, v rozhovoru 
speciálně natočeném pro Noc kostelů v Silůvkách.

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

Dále proběhlo v sále modlitebny pásmo o životě a díle J. A. Komenského 
a zpěv jeho písní Soudce všeho světa, Bože, Studně nepřevážená a Ranní oběť 
nesu opět. Toto pásmo sestavil Přemysl Bar a četli Přemysl Bar, Dušan Lacko a 
Jana Šeborová.

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

Poté proběhla folková bohoslužba u ohně pod vedním Petra Matušky.

Noc kostelů, modlitebna ČCE Silůvky, 28. května 2021.
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Noc kostelů, modlitebna ČCE Silůvky, 28. května 2021.
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Noc kostelů, modlitebna ČCE Silůvky, 28. května 2021.
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Atletický čtyřboj
V neděli 30. května 2021 se na hřišti Pod Lipami uskutečnil u příležitosti 

blížícího se Mezinárodního dne dětí Atletický čtyřboj. Tuto akci uspořádali tra-
dičně společnými silami Obecní úřad Silůvky, Tělocvičná jednota Sokol Silůvky, 
Orel jednota Silůvky, Sbor dobrovolných hasičů Silůvky, Skautský oddíl Sokolík 
Silůvky a BETA URSUS Orienteering.

Po skončení závodu proběhlo opékání špekáčků na ohni.

Atletický čtyřboj, 30. května 2021.
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Atletický čtyřboj, 30. května 2021.
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Atletický čtyřboj, 30. května 2021.
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Výsledky Atletického čtyřboje konaného 30. května 2021
Nejmladší (ročník 2015 a mladší)

jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m
1. Záděrová Stela 719 11,2 112 6,70 0:38,9
2. Maláč Max 487 12,1 134 5,69 0:46,8
3. Heikenwälder Jan 445 12,2 138 3,35 0:49,5
4. Vostal Oliver 342 12,7 64 5,67 0:44,2
5. Elsner Tobiáš 278 13,8 124 4,40 0:50,5
6. Hauser Lubomír 236 13,5 104 4,66 0:54,1
7. Kudrna Ondřej 201 13,7 94 2,03 1:05,1
8. Dobrovolný Adam 180 14,8 103 8,00 0:56,3
9. Elsnerová Josefína 170 14,4 99 4,78 0:55,7

10. Soukup Roman 21 16,4 56 4,73 1:00,2
11. Horemužová Anna 18 16,5 55 1,09 1:02,0
12. Rosí Rozálie 11 16,9 57 2,20 0:57,7
13. Dobrovolná Linda 0 42,1 30 1,69 2:18,3
13. Kolbert Štěpán 0 64,4 22 1,58 1:22,3
13. Řehák Matěj 0 23,0 31 0,87 1:23,3
13. Vostal Samuel 0 30,1 – – –
13. Záděra Filip 0 40,3 20 0,61 2:18,3

Žákyně (ročník 2014–2015)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m

1. Katrušínová Bibi 890 11,2 166 6,12 0:37,0
2. Cesarová Denisa 834 11,0 145 8,88 0:39,0
3. Bridger Stela 809 11,4 146 4,78 0:37,3
4. Horemužová Rebeka 607 12,0 126 4,79 0:40,6

Žáci (ročník 2014–2015)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m

1. Kozáček Jan 1113 9,8 199 14,78 0:31,5
2. Kudrna Jakub 691 10,6 162 7,92 0:37,6
3. Batelka Hynek 591 11,1 162 9,28 0:39,0
4. Kolovrat Ondřej 581 11,5 177 8,13 0:39,0
5. Hájek Jan 506 11,4 123 10,30 0:39,0

Žákyně (ročník 2012–2013)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Hlavoňová Monika 1496 9,4 196 12,56 1:12,4
2. Kluková Sára 1407 9,9 205 11,96 1:13,7
3. Cesarová Kristýna 966 10,2 89 12,11 1:23,2
4. Reboková Markéta 836 11,6 164 7,65 1:27,5
5. Katrušínová Táňa 822 11,1 132 5,10 1:26,7
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Žáci (ročník 2012–2013)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Gottwald Matyáš 1892 8,5 293 25,20 1:00,0
2. Šenkýř David 1887 8,3 274 20,55 0:57,2
3. Vorel Jakub 1386 9,3 250 15,55 1:08,9
4. Kolovrat Tomáš 1385 9,2 230 12,80 1:06,4
5. Benáček Šimon 1345 8,9 228 13,13 1:11,1
6. Imramovský Tomáš 1013 10,3 196 7,40 1:13,3
7. Němeček Matyáš 277 12,0 105 7,00 1:45,6

Žákyně (ročník 2010–2011)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Hájková Klára 2172 9,7 269 21,18 0:56,8
2. Heikenwälderová Lucie 2024 10,1 288 23,00 1:04,3
3. Dvořáková Eva 1861 10,2 255 16,00 1:02,8
4. Benáčková Barbora 1544 11,0 245 13,82 1:10,4
5. Chalupová Barbora 1296 11,3 180 14,15 1:14,6
6. Krejčiříková Zuzana 1124 12,1 174 11,22 1:15,8

Žáci (ročník 2010–2011)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Imramovský David 1233 10,5 231 8,88 1:09,7
2. Paták Adam 1167 11,0 220 18,07 1:13,2
3. Paták Matěj 607 12,9 179 10,15 1:26,2

Žákyně mladší (ročník 2008–2009)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 600 m

1. Dvořáková Nela 2504 9,1 339 24,36 2:01,2
2. Gottwaldová Aneta 2313 9,2 329 16,56 2:03,8
3. Kocábová Anna 1528 10,5 266 12,85 2:39,5
4. Reboková Michaela 1347 10,8 212 12,92 2:41,9
5. Rosí Julie 1282 11,0 225 12,50 2:48,1
6. Záděrová Ema 1275 11,0 245 17,35 3:01,6

Žáci mladší (ročník 2008–2009)
jméno body 60 m skok daleký hod granátem 600 m

1. Šenkýř Dominik 2099 9,2 362 26,32 1:59,3
2. Kluka Matěj 1587 9,8 326 21,43 2:23,9
3. Chalupa Matěj 1223 10,6 272 18,27 2:34,7
4. Pospíšil Matěj 810 11,2 203 15,43 2:55,8

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

1. Slavíková Barbora 2319 9,2 300 31,26 2:19,4
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 V SOKOLCE SE NĚCO DĚJE!
Sestry a bratři, vážení spoluobčané. 

Jak jistě všichni víte, naše sokolovna již není nejmladší 
a je to na ní patřičně znát. Přesto ale věříme, že stále má na-
šim členům a spoluobčanům co nabídnout, ať už se jedná 
o akce soukromé nebo veřejné. Provoz sokolovny spolkne 
nemalé finanční prostředky, které by bylo potřeba investo-
vat spíše do údržby a oprav budovy samotné. Tyto mezery v rozpočtu se snažíme 
zaplňovat z různých dotačních programů. 

V letošním roce se nám podařilo „ulovit“ dotaci 313 000 Kč (80% MAS Bob-
rava, 20% Sokol) na opravu a rekonstrukci kuchyňky, která již byla delší dobu v 
havarijním stavu. Ani ne tak retro interiér, na který jsme si už všichni zvykli, ale 
spíše rozšiřující se trhlina v jejím jihozápadním rohu (u schodiště). 
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Co vše se bude v sokolce dít? 
Dle návrhu statika bude zpevněn roh budovy ocelovými pruty umístěných do 

cihlovývh spár, zhotovena nová podlaha, zateplení stropu, sádrokartonové pod-
hledy a vyměněna okna, dveře, elektřina, topení a voda. Do budoucna bychom 
chtěli pořídit i drobné gastro vybavení, aby byly uspokokojeny choutky všech 
pronajímatelů. 

Jelikož se jedná o dosti rozsáhlou a časově náročnou činnost, která musí být 
z důvodu udělení dotace řádně ekonomicky zpracována, rozhodli jsme se od-
borné práce ponechat odborníkům a sami provést „pouze“ práce přípravné a 
demolice. Ostatně i doba se změnila a lidí s přebytkem volného času razantně 
ubývá. Naštěstí pořád mezi námi tací jsou… 

Celou akci jsme odstartovali na začátku května, kdy nastoupily do akce sestry 
vyklízečky (Altmanová B., Juráňová L., Elsnerová R., Ondrášková L.), a přebraly 
popř. uschovaly všechen inventář z kuchyňky i výčepu. Dále byli povoláni do 
akce stěhováci (Stehlík L., Stehlík V., Elsner. J,. Prax J., Prax P.), kteří demontovali 
radiátory, dřezy, vodu, linku, police, skříně. Jako poslední přišla demoliční četa 
(Juráň D., Capyk J., Prax R., Sedláček R., Sedláček J., Elsner O.) a všechno rozbila 
na maděru. 

Pokud po přečtení následujícího odstavce teskníte, že Vás nikdo nepozval, 
tak se mu moc omlouvám. Ono někdy méně znamená více. A nebojte se. Jistě 
to není poslední brigáda v sokolovně a seznam členů není zas tak moc dlouhý.

Držte nám palce, ať se vše podaří stihnout do hodů. 
Nazdar!

Ondřej Elsner – Oča

Počátek rekonstrukce kuchyně sokolovny v Silůvkách, květen 2021.
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Počátek rekonstrukce kuchyně sokolovny v Silůvkách, květen 2021.
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czSobotní schůzky

V reakci na postupné rozvolňování jsme od 15. květ-
na 2021 spustili skautské schůzky. Schůzky probíhaly 
venku každou sobotu mezi 9.00–11.00 hod. pro Vlčata 
a Berušky a 13.00–15.00 hod. pro Havrany a Amazonky.

11. června 2021 proběhla poslední schůzka, proto 
další schůzky v tomto školním roce nebudou.

Intenzivně pracujeme na přípravě tábora. Schůzky začnou opět v novém 
školním roce po Zálesácké stezce, jejíž termín včas zveřejníme na našich webo-
vých stránkách.

Letní stanový tábor
Přestože již proběhla schůzka pro rodiče ohledně tábora, stále je možné při-

hlásit vaše dítě na tábor. Pár míst je stále k dispozici. Je nutné kontaktovat co 
nejdříve Aliho – 735 867 952 a individuálně se domluvit na podrobnostech.

Aleš Konečný – Ali

Dřevěná placka, kterou 
získali všichni úspěšní 
řešitelé dlouhodobé hry 
„Pevnost Boyard“.
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SILŮVKY VČERA A DNES XXIV

Adresář obce Silůvky 1939
Silůvky. Obec. 384 m n. m. Okresní úřad Brno (venkov). Okresní soud Ivan-

čice. Krajský soud Brno. 829 obyvatel. Železniční trať Dolní Kounice–Brno, au-
tobusové spojení Silůvky–Ořechovičky, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefon.

Adresář obce Silůvky 1910
Silůvka. 545 obyvatel (540 národnost česká, 5 národnost německá), nádraží 

a poštovní úřad. Politický okres Brno, soudní okres Ivančice.

Chytilův úplný adresář zemí Koruny české, Chytilův úplný adresář
Moravy, Tiskem družstva knihtiskárny v Hranicích a Knihtiskárny
Benediktinů rajhradských v Brně, nákladem vlastním, 1911, s. 155 

Dění v obci řídilo obecní představen-
stvo ustanovené 22. 10. 1909:
  starosta obce Josef Škorpík
  radní  Tomáš Nestrašil
  František Pipal
  výbor  Karel Hökl
  Václav Štefan
  František Vyskočil
  Josef Škorpík
  Josef Pipal
  František Škorpík
  František Jakš
  František Dobrovodský
  Václav Škorpík
  náhradníci Matěj Hodovský
  Jan Záděra
  Antonín Praks
  Tomáš Ptáček
  Jan Dobrovodský
  Václav Záděra

Místní školní rada:
  předseda Václav Slavík
  místopředseda František Jakš
Obecná škola:
  nadučitel Václav Hládek
  učitel  Ludvík Šustera
Porodní bába Marie Malá
Pošta:
  poštmistr Václav Hládek
Nádraží c. k. sp. státní dráhy:
  adjunkt, přednosta Josef Pelz
st. m.  Alfréd Fleischl
staniční dozor František Vymětal
Spořitelní a záloženský spolek v Silův-
kách:
starosta         František Záděra (rolník)
náměstek            Karel Zoufalý (rolník)
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Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod
a zemědělství, Svazek II, Morava, Rudolf Moose, Praha, 1939, s. 1826.

Cihelna       Matěj Vítámvás
Holiči       Antonín Lička
       Arnošt Urban
Hostince      Rudolf Smrž
       Marie Škorpíková
Kapelník      Antonín Stehlík
Kovář       František Vyskočil
Krejčí       František Hledík
Masér       Žofie Pazourková
Obuvníci      Jan Škorpík
       Čeněk Štěrba
Porodní asistentka  Justina Malá
Řezníci       Ludvík Svačina

       Antonín Šalplachta
Sedlář       František Bergl
Skladiště  Nákupní a prodejní
 hospodářské družstvo,
 sklad. T 1.
Smíšené zboží      Albert Hledík,
       Jan Škorpík,
       Čeněk Štěrba
Spořitelny a záložny  Spořitelní a
 záloženský spolek
 v Silůvkách, z. sp. s r. n.
Trafiky  Tomáš Paulíček
  Tomáš Škorpík

Smrtelně popálena. Dvanáctiletá Ště-
pánka Pipalová v Silůvce zatápěla včera 
v plotně a při tom vzňaly se na ní šaty. 
Ubohé děvčátko těžce popáleno dopra-
veno bylo do zdejší dětské nemocnice. 

SILŮVKY NA STRÁNKÁCH DOBOVÉHO TISKU

Včera večer podlehlo zranění a v kru-
tých bolestech zkonalo.

Lidové noviny, strana 2, číslo 95,
ročník 24, 6. dubna 1916.

Hořící vůz. (Pův. zpr.) Když předevčí-
rem jel nákladní vlak ze stanice Střelic 
do Silůvky, vzňal se z neznámého důvo-
du jeden vůz vlaku, naplněný vlnou. Na 
vlak, v jehož středu silným žárem hořel 

vůz, byl pohled zajímavý. V Silůvce byl 
hořící vůz odepjat a ponechán svému 
osudu. Za krátko na to úplně shořel.

Venkov, strana 7, číslo 67,
ročník 5, 19. března 1910.

Vagon shořel. Ve středu ráno vzňal se 
za jízdy mezi Střelicemi a Silůvkou vůz 
nákladního vlaku, naplněný vlnou. Byl v 
Silůvce odpjat a zůstaven osudu. Neboť 
na uhašení nebylo už ani pomyšlení. V 

brzku shořel úplně. Oheň vznikl asi tím, 
že se vlna zapařila.

Moravská orlice, strana 2, číslo 64, roč-
ník 48, 18. března 1910.

Vražda v Silůvce? Již v úterý rozšíři-
la se v Brně zpráva o vraždě v Silůvce 
a středeční ranní brněnské noviny při-
nesly dokonce zajímavé podrobnosti. 

Prý čeledín Charlupa zastřelil svou za-
městnavatelku rolnici Novákovou, která 
odmítala jeho milostné návrhy. Jak jsme 
zjistili, je zpráva o vraždě úplně bez-



Informační list obce Silůvky, číslo 2 (102), ročník 21

24

Drahá ženitba. František Komárek, 27 
letý nádeník ze Sokolnic, se letos v čer-
venci ženil, ale před oltář se nedostal pro 
velké neštěstí, které ho stihlo ve Vídni. 
Namluvil si Marii Urbanovou ze Silův-
ky. Představil se jí jako stolařský mistr 
z Řečkovic. A měl na spěch. Hned jel 
k rodičům své milované Máry a požá-
dal je za ruku dceřinu. Rodičové svoli-
li a požehnali snoubencům. Za týden, 
bylo to v neděli, putoval Komárek se 
svou snoubenkou na faru, aby vyjednal 
ohlášky. Téhož dne večer sdělil zcela dů-
věrně svému tchánovi, že potřebuje 20 
zl. — na polituru. Stolař bez politury být 
nemůže a proto sehnal svému nastávají-
címu zeti 10 zl. na tu polituru a zamilo-

vaná dívka přidala své úspory 10 zl. rov-
něž na tu polituru. V úterý na to dlužil 
se v Brně od „tchána“ peníze a ve středu 
zajel si do Silůvky, aby mu tchyně půjčila 
25 zl. na dřevo. Stolař bez dřeva nemůže 
existovati a proto tchyně půjčila. A od 
té půjčky zmizel Komárek Urbanovým 
nadobro. Jen opuštěná nevěsta dostala 
od Komárka z Vídně psaní, v němž ji 
ujišťuje, že ji pořád moc miluje, ale že 
ho stihlo hrozné neštěstí, že má přeraže-
nou nohu a k ní nemůže. Až na Cejlu se 
milenci sešli. Komárek se k podvodům 
přiznal a dostal za svou nedokonanou 
ženitbu rok těžkého žaláře.

Lidové noviny, strana 4, číslo 289,
ročník 5, 19. prosince 1897.

Červnový sníh. Ve středu k večeru pa-
dal v okolí Silůvky, Ivančic a Ořechova 
drobný sníh v podobě krupek. Krupek 
bylo takové množství, že některá místa 

na poli byla úplně bílá.
Národní politika, strana 8, číslo 157, 10. 

června 1923.

Privilegovaná rak.-uh. státní želez. 
společnost pluje, jak jsme zcela správ-
ně včera vytkli, v proudu německo-
-byrokratickém. Nový k tomu doklad. 
Stanice Střelice vyznačena jest napřed 
jménem Strelitz a pak teprve jsou Stře-
lice, ačkoli v obvodu této stanice ani ně-
mecké myši není a odbočka k Náměšti 
a Třebíči jde ryze českým krajem. Obec 
Silůvky se již dvakráte obrátila na gen. 
řiditelství ve Vídni se žádostí, by obec 
její nebyla spotvořována na stanici jmé-

nem Siluwka. Rozumí se, že i tu, jako 
ve Střelicích, všecky ostatní nápisy jsou 
německé napřed a pak teprve české, ač 
by se tu Němec musel hledat s lucernou. 
O stanici ivančicko-kounické, kde sta-
ví rychlíky, pomlčíme. Zde by dokonce 
kasir, jenž vynikal svou neúslužností, 
patrně za tím účelem, by se od cestují-
cích učil češtině. Další zástavka honosí 
se nápisem Niemtschitz-Němčice, ač 
ji mimo několik židů vyhledává jen lid 
náš. Při jednotlivých vlacích obsluhují 

podstatná. Jméno Charlupa je v Silůvce 
úplně neznámé a rolník Novák má již 
dvě velké dcery, kterých se zpráva stejně 
nedotýká, jako jejich matky. Tolik tedy o 

vraždě v Silůvkách.
Moravská orlice, strana 3, číslo 64, 

ročník 63, 19. března 1925.
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Železnice v české beletrii. Sleduje-
me-li dále vývoj železničního genru v 
českém písemnictví, vedou nás stopy 
na Moravu do malebného zákoutí blíže 
Brna, na trati bývalé Státní společnos-
ti železniční. Sem, do staničky Silůvek, 
ležící poblíž obce téhož jména, položil 
spisovatel V. K. Jeřábek dějiště své ob-
sáhlé povídky, nazvané Idyla staničky 
třešňůvské. V dnešních probudilých a 
vzkvétajících Silůvkách zajisté by ni-
kdo nepoznal zaostalé dědinky, jakou 
bývaly Silůvky před padesáti lety. Když 
český lid prožíval v radostném vzruše-
ní dny hromadných výprav po železnici 
do nově otevřeného Národního divadla, 
Silůvky byly ještě pohříženy v hlubokém 
spánku národním i kulturním. Ale našla 
se bohudík také zde trojice „zapadlých 
vlastenců“, kterým záleželo na tom, aby 
i tento koutek Moravy se přihlásil k vel-
kolepé všenárodní manifestaci. Osvíce-
ný kněz Háral, školosprávce Balšánek a 
přednosta stanice Oulehla přičiňovali 
se všemožně o tuto dobrou věc. Zápasili 
při tom s obtížemi, o nichž se dnes ni-

komu ani nezdá, ale neustali a ze Silů-
vek se do Prahy vypravilo 13 osob spolu 
s účastníky z okolních obcí. Účelu bylo 
v plné míře dosaženo a v obyvatelstvu 
Silůvek po návštěvě Prahy ožilo hrdé vě-
domí národní sounáležitosti.

Příběh tuto vylíčený nevyčerpává 
všechen obsah zdařilé třešňůvské idy-
ly. Autor, již tehdy, kdy povídka vyšla, 
orientovaný směrem k naturalismu, 
uplatnil zde mnoho pečlivě odpozoro-
vaných postřehů, jež vrhají ostré světlo 
na sociální poměry v železniční službě 
tehdejších dob. Povídka Jeřábkova, to-
lik pozoruhodná nejen literárně, ale i 
s hlediska sociologického, setkala se s 
neobyčejným úspěchem. Knihu spiso-
vatel později zčásti přepracoval a rozší-
řil. Bude také pojata do sebraných spisů 
autorových, které vycházejí v naklada-
telství Fr. Borového.

Ing. S. Pěší.
Přítomnost, nezávislý týdeník

(Svět knih – kulturní zpravodaj),
číslo 34, ročník 11, 22. srpna 1934.

kondukteři, kteří slova českého nezna-
jí. Když takového konduktora oslovíte, 
zavolá Vám hned svého druhého kolle-
gu v osobě tlumočníka. To jest v ryze 
českém kraji hotový dopravní skandál. 
To vše tak řídí přednosta trati, jenž jest 
rodilý Pražan a slyší na jméno Jaroslav 

Čermák. Není nad podařeného renegá-
ta! O tom všem patrně císařský rada p. 
Svoboda v Brně též neví, vždyť jest to na 
„mrtvé“ trati.

Moravská orlice, strana 5, číslo 122,
29. května 1907.

Lidské štěstí, to je taková šňůrka,
na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc,
tím je to jejich štěstí větší.

Jan Werich
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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,
se svým závěrečným slovem se už budu asi tématicky trochu opakovat, ale snad 

už to konečně vyjde. Přeji nám všem v prvé řadě samozřejmě pevné zdraví.
Také abychom se zase mohli společně radovat z akcí prožitých společně a nemu-

seli se už před sebou schovávat. A v neposlední řadě nám všem přeji spoustu těch 
úplně obyčejných dnů, které nám možná dříve připadaly i trochu nudné, ale dnes 
jsou synonymem skutečného štěstí.

Hezké léto vám všem
Radek Neužil – místostarosta obce

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
červen 2021
• Pohádkový les – čtvrtek 24. června 2021, bližší informace na internetových 

stránkách školy.
• Noc sokoloven – pátek 25. června 2021, od 18.00 hod., plac za sokolovnou Silův-

ky. Drobné soutěže, opékání buřtíků, lidská pyramida.

červenec 2021
• Tady je Krakonošovo (Kácení hodové máje) – středa 21. července 2021, sraz 

v 16.00 hod. u autobusové čekárny na návsi. Stárci srdečně zvou zejména silné a 
udatné chlapíky.

• Héééj rup! (Stavění hodové máje) – pátek 23. července 2021, od 17.00 hod. za 
sokolovnou v Silůvkách. Občerstvení zajištěno. Všechny srdečně zvou stárci.

• Anenské hody, – sobota 24. července 2021, od 14.00 hod. průvod stárků obcí. Od 
20.00 hod. večerní zábava pod širým nebem na plácku za sokolovnou. K tanci a po-
slechu hraje DH Zlaťulka. Všechny srdečně zvou silůvští stárci a TJ Sokol Silůvky.

• Hodová mše, – neděle 25. července 2021, 10.30 hod. prostranství na návsi před 
zvonicí sv. Anny.

srpen 2021
• 8. silůvský pivní mikrofestival – sobota 14. srpna 2021, od 15.00 hod. za soko-

lovnou v Silůvkách. K tanci a poslechu zahraje kapela Pepíčkovo štěstí. Všechny 
degustátory srdečně zve TJ Sokol Silůvky.

• Silůvské motokolečko – sobota 28. srpna 2021, XIII. ročník srazu motocyklů 
všech značek a kubatur na návsi v Silůvkách od 13.00 hod. Jídlo a pití zajištěno.

Anenské hody a Pivní mikrofestival se uskuteční dle vývoje situace
s uvolňováním bezpečnostních omezení.
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Baví Tě pivo?
Chceš se naučit ho čepovat a dozvědět se o něm víc?

Rád pracuješ s lidmi?
Chceš získat zkušenosti s gastronomickým provozem?

Potom přesně Tebe hledám!
Nový provozovatel Salaše hledá brigádníky.

Kontaktuj mě prosím na tel. čísle: 774214713 (ideálně sms),
nebo přímo na Salaši.




