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Obraz Jiřího Zoufalého zachycující část modlitebny ČCE v Silůvkách s budovou fary
v pozadí. Tento obraz dostala farářka Martina Kadlecová při svém posledním kázání
v Silůvkách 27. června 2021.
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V těchto dnech 15. září 2021
oslaví svých 100 let života

nejstarší obyvatelka obce Silůvky

vážená paní

Marie Stehlíková
ul. Prachatičky č.p. 96.

Chtěl bych jí popřát i za vás za všechny
stále dobré zdraví a optimistickou náladu

do každého dne.

Zdeněk Prax starosta obce Silůvky

Změna úředních hodin pro veřejnost
v kanceláři obecního úřadu v Silůvkách od 1. 9. 2021

Obecní úřad Silůvky oznamuje změnu úředních hodin pro veřejnost v kance-
láři obecního úřadu v Silůvkách od měsíce září:
pondělí a středa vždy od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Starosta obce Silůvky podle zákona č. 247/1995 Sb.
a vyhlášky č. 233/2000 Sb.

o z n a m u j e :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v 

pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
v okrsku Silůvky je volební místnost v zasedací místnosti v 1. patře Obecního 
úřadu v Silůvkách, Prachatičky 39 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu 
v Silůvkách.

3. Telefonické spojení do volební místnosti – mobilní telefon 724 174 352.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným dokladem (občanský průkaz, pas).
5. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém 
případě ho okrsková volební komise navštíví v den voleb s přenosnou volební 
schránkou.

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.

OBEC SILŮVKY NABÍZÍ KVALITNÍ PALIVOVÉ DŘEVO.
  

 - měkké (smrk + borovice) 690 Kč/prm
 - směs (dub + smrk + borovice) 920 Kč/prm
 - tvrdé (dub) 1150 Kč/prm

ceny jsou včetně DPH
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Osvědčení s uvedenými výsledky úspor, kterými jsme přispěli všichni společně
v obci Silůvky ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy v roce 2020.

Níže je uvedený přehled množství odpadu, který byl v obci Silůvky v roce 
2020 vytříděn a předán k následnému využití. Je zde také objem finančních pro-
středků, které obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované společnosti EKO-
-KOM, a.s.
           množství [tuny]   částka [Kč]
Rok 2020 celkem  65,865   159 008,00
1. čtvrtletí 2020    10,692       30 998,50
2. čtvrtletí 2020    19,427       47 785,50
3. čtvrtletí 2020    20,617       49 637,00
4. čtvrtletí 2020    15,129       30 587,00
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Budování chodníku na ulici Kopaninky, červenec 2021.

Změny v obci

Parková úprava na návsi, červenec 2021.

Areál sběrného dvora u ČOV slouží pouze občanům s trvalým bydlištěm na území obce 
Silůvky a se zaplacenými poplatky za svoz odpadu (tj. i chatařům se zaplacenými po-
platky). Ostatní obyvatelé okolních obcí, kteří tato kritéria nesplňují, se budou po 
přistižení finančně podílet na odvozu odpadů z této monitorované lokality.
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Po dobu rekonstrukce železniční tratě mezi stanicemi Brno-Horní Heršpice – Střelice 
slouží nákladový prostor nádraží v Silůvkách jako skladiště starých kolejí před jejich 
rozebráním.

PODZIMNÍ MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 6. listopadu 2021proběhne v době od 11.00 do 13.00 hod. u autobu-

sové čekárny na návsi v Silůvkách podzimní svoz nebezpečného odpadu.
V rámci nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných 

obalů z těchto odpadů. Dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostřed-
ky a léky.
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Pohádkový les a pasování 

Díky pomoci rodičů a OÚ Silůvky jsme mohli 
24. června 2021 uspořádat náš oblíbený Pohádkový les a 
následné pasování.

Ve 14.30 hod vše započalo pohádkovou trasou po 
okolí Silůvek. Ze školy vycházely děti po skupinkách. Na 
příjemné procházce potkaly spoustu pohádkových po-
stav – klauny, květinovou vílu, Macha a Šebestovou, Mi-
nnie a Mickyeho, Barta a Lízu Simpsnovi, které pro ně měly přichystané různé 
úkoly a otázky.   Vycházka skončila na hřišti Pod Lipami, kde děti za své snažení 
nalezly poklad.

Po příchodu všech skupinek se po chvíli objevily pohádkové dvojice ze zná-
mých Večerníčků.  Za dětmi přišli – Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka, 
motýl Emanuel a Maková panenka, Ája a maxipes Fík.

Tyto postavičky si zavolaly nejdříve předškolačky, se kterými se rozloučila 
školka a po pasování je do svých řad přivítala škola. Po složení čtenářského slibu 
pasovali všechny prvňáčky mezi čtenáře a jako poslední proběhlo rozloučení s 
třeťáky, kteří opustí naši školičku.

Na závěr si všichni opekli špekáčky, popovídali si a zasmáli se.  Bylo moc pří-
jemné být zase spolu a užít si tu krásnou a příjemnou atmosféru plnými doušky.

Mgr. Petra Strádalová

Pohádkový les – společné foto všech pohádkových postav, 24. června 2021.
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Pohádkový les
–pasování

předškoláků
na školáky,

24. června 2021.

Pohádkový les
–pasování prvňáčků
na čtenáře,
24. června 2021.

Pohádkový les
–loučení s třeťáky,

24. června 2021.
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Výlet ZŠ do ZOO Lešná
Letošní školní rok jsme ukončili výletem do ZOO Lešná. Těšili jsme se na 

všechna zvířata, ale nejvíce na malé slůně, které se narodilo 6. června 2021. O to 
byla  naše radost větší, když jsme mohli pěkně a bez tlačenic vidět, jak dovádí a 
hraje si s maminkou.

Samozřejmě jsme si prošli celou zahradu a přestože bylo teplo, tak se nám 
spousta zvířat ukázala a předvedla.

V poledne jsme si udělali přestávku na oběd a oddych.
Počasí nám přálo a výlet jsme si skvěle užili, pobavili se.

Mgr. Petra Strádalová

Výlet MŠ do mini ZOO v Biskoupkách
S letošním školním rokem jsme se příjemně rozloučili mezi zvířátky – v 

zooparku Biskoupky dne 28. června 2021.
Celým areálem nás provedla milá majitelka a malý chlapec Adámek, který o 

zvířatech věděl spoustu informací.
Nejvíce nás bavilo krmení a hlazení ovcí, koz a oslíků. Na závěr byla samo-

zřejmě zmrzlina!
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Přespávačka ZŠ
Další školní rok je za 

námi a musíme se roz-
loučit s třeťáčky, kteří pře-
stoupí na jinou základní 
školu. Poslední dny si 
chceme co nejvíce spolu 
užít, a proto jsme usku-
tečnili přespávačku ve 
škole dne 25. června 2021.

Z různých důvodů se 
nemohli zúčastnit všich-
ni, ale i tak to byla skvělá 
zábava.

Po „ubytování“ ve třídě a rozložení spacáků jsme měli večeři – pizzu.  Potom 
jsme si zahráli hry na školním hřišti. Když se začalo stmívat, přestěhovali jsme 
se do třídy. Ovšem mezi tím byla pro děti na zahrádce přichystána  „noční hra“. 

Po setmění holky obdržely modrou obálku s dopisem a hra mohla začít.  Dív-
ky vytvořily dvě skupinky a ty musely podle instrukcí a úkolů v obálce rozluštit 
záhadu. Po hodině běhání, luštění a zapisování dorazily až do cíle – zpět do třídy!  
Prý je to moc bavilo.

Po vyspání jsme ráno společně posnídaly muffiny od pí Marešové, uklidily 
třídu a rozloučily se.

Přejeme všem, aby zažívali na dalších školách také spoustu dobrodružství, 
zajímavého učení, našli si nové kamarády a byli spokojeni.

Mgr. Petra Strádalová
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Žákovská knížka
Od začátku tohoto 

školního roku 2021/2022 
používají žáci Základní 
školy v Silůvkách zcela 
unikátní žákovskou kníž-
ku.

Obsahově ji připravi-
ly Mgr. Petra Strádalová a 
Mgr. Tereza Dvořáková.

Celou žákovskou knížku svými kresbami napros-
to originálně ztvárnila učitelka Mateřské školy Beata 
Boháčová.

Předtiskovou přípravu provedl Radek Neužil.
Tak doufáme, že v ní budou žáci nosit domů pou-

ze samé jedničky.
Radek Neužil
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Zahájení školního roku
1. září 2021 jsem zahájili nový školní rok 2021/22 na školní zahrádce. Děti, ro-

diče i prarodiče přivítalo nejen sluníčko, ale i paní učitelky, pan starosta Z. Prax, 
M. Dobrovodská a J. Rybníček.

Děti přišly odpočaté, s úsměvem na tváři a plné zážitků z prázdnin.
Malé prvňačky – letos máme čtyři holčičky – se do školy moc těšily a myslím 

si, že i ostatní žáčci. 
Přejeme dětem, rodičům i nám, aby tento školní rok už byl takový, na jaké 

jsme byli zvyklí a různá opatření příliš neomezovala život naší školičky. Těšíme 
se, že se budeme učit spolu a zrealizujeme spoustu našich tradičních i nových 
akcí, výletů, setkání.

Nový školní rok bez slziček zahájili i ve školce. Paní učitelky se na děti už moc 
těšily a všechny ráno s úsměvem srdečně přivítaly. 

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy

Zahájení nového školního roku 2021/2022, 1. září 2021.
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Zahájení nového školního roku 2021/2022, 1. září 2021.
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Noc sokoloven
Letošní téma Noci sokoloven byly živé pyramidy. Tak se i stalo a pustili jsme 

se do toho. Docela se nám vydařily, i puzzle jsme poskládali. Odměnami byla 
trika, odznáčky a opékání špekáčků.

Blanka Altmanová

Noc sokoloven, 25. června 2021.
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Kácení hodové máje
Pokácením a přivezením hodové máje začaly ve středu 21. července 2021 
v Silůvkách tradiční Anenské hody.

Kácení máje, 21. července 2021.
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Stavění hodové máje
Přípravy na Anenské hody pokračovaly v pátek 23. července 2021 ručním 

stavěním hodové máje na hřišti za sokolovnou. Mája byla postavena místními 
mládenci a muži pod tradičním vedením pana Rostislava Cesara.

Stavění máje, 23. července 2021.
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Anenské hody, 24. července 2021.

Anenské hody
  V sobotu 24. července 2021 se v obci Silůvky konaly 

Anenské hody pořádané tradičně Tělocvičnou jednotou 
Sokol Silůvky.

 Ve 14 hodin vyšlo do ulic 13 párů stárků za doprovodu 
dechové hudby Zlaťulka.

Odpolední i večerní hodování pod širým nebem se vy-
dařilo díky teplému počasí, skvělé náladě a hojnému počtu návštěvníků.

Blanka Altmanová
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Anenské hody, 24. července 2021.
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Anenské hody, 24. července 2021.
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Hodová mše
V neděli 25. července 2021 se konala tradiční Hodová mše svatá. V letošním 

roce se vzhledem k nepříznivému počasí výjimečně uskutečnila v sále Orlovny.
Mši sloužil P. Mgr. Jiří Paleček.

Hodová mše v sále Orlovny, 25. července 2021.
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Letní stanový tábor Ocmanice 2021
Tábor skautského oddílu Sokolík Silůvky  proběhl 

v termínu 3.–17. července 2021 na pravém břehu řeky 
Oslavy, nedaleko obce Ocmanice. Zúčastnilo se ho cel-
kem 30 dětí, většinou ze Silůvek a blízkého okolí. Epide-
miologická opatření pro tábory určily, že tábor proběh-
ne v uzavřeném režimu s nutností negativního PCR testu. Jinak proběhl klasicky, 
jak jsme byli zvyklí z předešlých let.

Celotáborovou hrou družiny Berušek a Vlčat byl Harry Potter. Na večerní 
příběhy z knih J. K. Rowlingové navazovaly denní aktivity, které probíhaly pře-
devším formou her, kde si děti mohly ověřovat své skautské dovednosti.

Starší družina Havranů a Amazonek hrála celotáborovou hru Marťan, inspi-
rovanou stejnojmennou knihou. Hlavní hrdina, astronaut vyslaný na planetu 
Mars, se v této knize bije s nepřízní osudu a snaží se přežít co nejdéle na nehos-
tinné planetě. Skauti na Mars vysláni nebyli, mohli však řešit knihou inspirované 
problémy za užití vlastní invence a schopností.

Kromě aktivit, které na táboře běžně provozujeme, jako hra různých kolek-
tivních sportů, plavba na kánoích či nízké lanové aktivity jsme letos zažili i vy-
soké lanové aktivity. S tím nám přijeli pomoci lezci z Kuřimského oddílu, kteří 
dětem připravili netradiční zážitek v lese nad táborem. Celkově se tábor vyvedl 
bez vážnějších komplikací. Příště zas!
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Společné foto účastníků tábora oddílu Sokolík Ocmanice 2021.
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Sobotní schůzky
Schůzky v tomto školním roce opět probíhají každou sobotu od 9 do 11 hod. 

pro Vlčata a Berušky (1.–4. třída) a od 13 do 15 hod. pro Havrany a Amazonky 
(5.–9. třída). Pokud o víkendu probíhá naše akce, schůzky se zpravidla ruší, ne-
ní-li psáno jinak v popisu akce.

Pevně věříme, že letos nebudeme omezeni na aktivity z domu a budeme moci 
nadále fungovat v kontaktním režimu. Níže přikládáme seznam plánovaných 
akcí do konce kalendářního roku. Pro všechny případy sledujte naše webové 
stránky, kde naleznete aktuální informace.

Plánované akce
•	 17.–19.	9.	2021			–	SKAZA (Skautský závod) – mezioddílové setkání
          a závod pro ostřílené skauty (nutné přihlašování předem)
•	 9.–10.	10.	2021			–	Výlet do neznáma (Vlčata a Berušky, Havrani a Amazonky)
•	 27.–30.	10.	2021	–	Podzimní výprava
•	 3.–4.	12.	2021						–	Přespávačka v klubovně
•	 18.	12.	2021		 				–	Vánoční schůzka
•	 23.	12.	2021		 				–	Betlémské světlo

Aleš „Ali“ Konečný

Tábor oddílu Sokolík Ocmanice 2021.
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Silůvský pivní mikrofestival – 8. ročník
8. ročník Pivního mikrofestivalu se konal 14. srpna 2021 na hřišti za sokolov-

nou a byl ve znamení velké žízně.
Pivní lístek s 30 druhy piv byl velice bohatý a lákavý pro spousty vyznavačů 

piv.
Bylo tam vše, co patří  na Pivní mikrofestival – výborné pivo, ještě lepší po-

mazánky s chlebem, uzená cigára, sladkost ke kávě a skvělé kapely: Thom´ s Va-
lley a Pepíčkovo Štěstí.

Velký sál sokolovny patřil našim nejmenší ratolestem, kde se dostatečně vy-
dováděly.

Tento ročník měl velkou účast a ještě větší konzumaci chmelového zázraku.
Za rok se na Vás těší pořadatelé z Tělocvičné jednoty Sokola Silůvky

Blanka Altmanová

Silůvský pivní mikrofestival, 14. srpna 2021.
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Stěhování ze Silůvek po 28 letech
Na začátku srpna 2021 vypuklo na 

faře v Silůvkách velké stěhování. Po 
28 letech, které jsme s rodinou prožili na 
faře v Silůvkách se stěhujeme na faru do 
Sněžného na Vysočině. 28 let je nejdel-
ší doba, co jsme s manželem zatím kde 
prožili. Nastěhovali jsme se do Silůvek 
na faru 4 dny po svatbě jako kostelníci 
a  bylo to naše první společné bydlení. 
Za rok na to se nám narodila Marfuška 
a  pak Michal a Peťko. Byl to kus moc 
pěkně a spokojeně prožitého života. Po-
sledních 14 let jsem v Silůvkách působila 
jako farářka.

Od 1. září 2021 začínám pracovat 
jako farářka pro evangelické sbory Daň-
kovice a Sněžné. Stěhování k farářskému 
životu patří. Je to sice po všech těch le-
tech emocionálně, fyzicky i logisticky 
náročná akce, ale změna jistě prospě-
je oběma stranám, silůvskému sboru i 
nám.

Zároveň začala menší rekonstrukce farářského bytu a přípravy na nastěho-
vání nové farářky Eriky 
Petříčkové,  která  nyní  pů-
sobí  jako  farářka  v  Kyjově. 
V Silůvkách nastoupí od 1. 
září 2021. Její  manžel  Dan  
je  také  farář a  v  současnosti  
působí  jako  vojenský  kap-
lan  na  Univerzitě  obrany  v 
 Brně.  Mají  3  dcery  a  jedno  
vnouče. 

Těšíme  se,  že  v  na-
šem  sboru  i  na  faře  bude  i 
 nadále  živo.

Martina Kadlecová

Farářka sboru ČCE Silůvky Martina
Kadlecová při rozsvěcení vánočního
stromu na návsi, 1. prosince 2018.

Martina Kadlecová s herci při promluvě na závěr dětské 
vánoční hry, 24. prosince 2019.
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Motokolečko Silůvky 2021
Poslední srpnovou sobotu se v naší obci uskutečnila 

motorkářská akce – Motokolečko Silůvky.
I když bylo předpovídané deštivé počasí a v nejbliž-

ším okolí také sprchlo, i tak se sjelo na 60 pěkných mo-
tocyklů. Právě toto deštivé počasí mnohé odradilo naší 
akce se zúčastnit. U nás v Silůvkách ale bylo pěkné slu-
nečné počasí a ti co přijeli a nebo přišli se podívat vůbec 
nelitovali.

Díky občerstvení z Orelské hospůdky, dopravnímu řízení místních hasičů, 
hudebnímu vystoupení skupiny Garážmistři a starostovi obce za propagaci se 
tato akce vydařila. Děkujeme Všem místním, ale i přespolním, kteří se naší akce 
zúčastnili a těšíme se na příští ročník.

František Nešpůrek – Fanda 55

Motokolečko Silůvky, XIII. ročník, 28. srpna 2021.
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Toho dne jsme seděli na mezi ved-
le Stehlíkovy zahrady pod obrovskou 
hrušní, naproti tehdejšímu JZD.

Mirek Hron, Jirka Jakš, Franta Pá-
novec a já. Pojídali jsme sladké hrušky 
a sem tam se někdo z nás odplížil do 
oné zahrady pro pár meruněk kou-
zelné chuti. Rokovali jsme o smutné 
skutečnosti. že se prázdniny chýlily ke 
svému konci.

Tu před námi zastavila zelená ško-
dovka zvaná stejšn. Ze zadních oken 
vyčnívaly československé vlajky a ři-
dič na nás zvolal: „Kluci, za chvíli tady 
pojedou Rusové. Hrozte jim a hažte po 
nich kameny!“ Zamával nám a pokra-
čoval dál do Silůvek.

Podívali jsme se na sebe. Od rána 
jsme věděli, že se něco děje. Franta 
hned začal snášet kamení a Jirka se 
k němu přidal. Mirek jako nejstarší 
shledával jejich bojové nadšení za bl-
bost a já jako nejmladší a žádný hrdina 

Moje vzpomínka na 21. srpen 1968
jsem mu přizvukoval. „Co kdyby zača-
li střílet!“ Všichni jsme se uklidnili a 

SILŮVKY VČERA A DNES XXV

Na tomto místě si připomeneme opět směsici různých událostí. Na úvod je za-
řazena vzpomínka Jiřího Zoufalého na 21. srpen 1968. Poté si opět po roce přiblí-
žíme život ve škole v Silůvkách spolu s kompletním seznamem žáků přesně před 
100 lety. Následně je zařazen další ze starých novinových článků s událostí v naší 
obci. Některé tyto příspěvky ze starého dobového tisku sice působí v dnešní době 
poněkud úsměvně, ale vypovídají nám o tehdejším životě místního obyvatelstva. 
A na závěr této rubriky jsou informace o moravské etnografce a sběratelce lidových 
písní Františce Kyselkové.

Radek Neužil

Plakát na neuskutečněné Dožínky,
které se měly konat v Silůvkách
na hřišti Pod Lipami 25. srpna 1968.
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napjatě natahovali uši. Od Ořechova 
se začalo ozývat hučení motorů a po-
sléze i klapot tankových pásů.

U hřbitova se vyhoupl první tank a 
před ním malý Gazík. Za nimi směsice 
tanků a náklaďáků, jejichž množství a 
dunění nás bezděky postavilo na nohy. 
S otevřenými ústy jsme sledovali so-
větskou techniku, která před námi hu-
čela, duněla a v modravém oparu va-
lícího se z výfuků hrály zvukový prim 
rachotící pásy tanků. Nevím jak dlou-
ho trvalo toto děsivě krásné divadlo, 
ale dodnes mi zní v uších z nákladních 
Zilů se ozývající „Zdravstvujtě málči-

ki!“...
Podivné a smutné shody životních 

osudů způsobily, že všichni tři moji 
kamarádi Mirek, Jirka i Franta již ne-
jsou mezi námi.

Jak rád bych s vámi kamarádi za-
vzpomínal...

Dodnes přemýšlím nad nepocho-
pitelným jednáním řidiče oné škodov-
ky, který snad také otec, naváděl cizí 
chlapce k nebezpečné činnosti. Mohlo 
to také skončit čtyřmi pomníčky na 
okraji našich Silůvek. Kdo ví...?

Jiří Zoufalý

Průjezd vojenské techniky (ruské tanky s invazními pruhy) centrem Silůvek,
21. srpna 1968. Foceno z podkroví domu čp. 44.
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SILŮVKY NA STRÁNKÁCH DOBOVÉHO TISKU
Nedbalost jako omluva zločinem 
— (Porota v Brně)

Nedbalost v úřadování může vésti 
ke zločinu. Vedla i v případě poštovní-
ho asistenta Viléma D., jehož zločinem 
byla zpronevěra úředních peněz. Poš-
tovní asistent použil však své prokáza-
né i doznané nedbalosti jako základny 
pro obhájení svých činů... a to bylo 
jistě nejpodivnější. Nepřipadl na tuto 
myšlenku hned. Zprvu se hájil: Neza-
znamenával jsem si pravidelně příjmy 
a výdaje. Později řekl: Přepočítal jsem 
se. Později: Potvrdil jsem stranám pří-
jem peněz, ač jsem peníze nepřijal. 
Posléze však se mu namanula myšlen-
ka ne nesprávná a při té setrval: Vedl 
jsem svůj úřad nedbale a nevím, jak se 
peníze ztratily, stejně jako nevím, kde 
jsou.

Poštovní asistent D. převzal 20. září 
1921 správu poštovního úřadu v Si-
lůvkách a setrval tam do 11. listopadu. 
Za šest neděl zpronevěřil po částkách 
celkem 17.988 korun 84 halířů. Brzo 
po svém nastoupení stal se D. poš-
tovnímu ředitelství v Brně nápadný 
tím, že tak zv. peněžní odvody, to jest 
přebytky pokladny odváděl vždy o ně-
kolik dní později než je účtoval. Pro-
to byl 11.  listopadu do Silůvek vyslán 
poštovní tajemník Placher na revisi 
úřadu. Tajemník přijel a našel úřad 
ve velkém nepořádku. Zjistilo se, že 
D. pokusil se zpronevěry zastříti. Fin-
goval 10. listopadu peněžní dopis na 
16.500 K odeslaný poštovnímu ředi-

telství do Brna. Vyhotovil pouze kopii 
zápisu na tak zv. listovce, která zůsta-
la na poště v Silůvkách, kdežto origi-
nálu listovky do Brna vůbec nebylo. 
V  seznamu zásilek uvedl také jeden 
peněžní pytel, aby vzbudil domnění, 
že peněžní dopis skutečně odeslal. Po 
zjištění nepořádku byl asistent odeslán 
k poštovnímu úřadu do Hodonína. 
Tam však nepřišel, nýbrž potuloval se 
po Čechách a po Moravě, až byl 26. lis-
topadu v Brně na nádraží zatčen.

Poštovní asistent, jenž byl absol-
ventem hospodářské školy, dosud za-
chovalý a jemuž ze Silůvek vystavili 
dobré vysvědčení, že žil tam solidně, 
byl abstinent, pil jen sodovku, nekou-
řil, v karty nehrál a že měl jedinou vá-
šeň tu, že fotografoval, pokusil se po 
objevení zpronevěr pohnouti svého 
nastávajícího tchána, aby schodek za-
platil, že mu jinak nezbylo než sebe-
vražda. Naštěstí nedošlo k tomu, ač 
zpronevěra nebyla vyrovnána. Porota, 
v níž byly čtyry ženy, odpověděla na 
otázku jeho viny i na otázku jednal-li z 
důvodů nečestných 9 hlasy ano a soud 
vynesl rozsudek: Odsuzuje se do jed-
noduchého žaláře na jeden rok, ztrácí 
volební právo na tři leta a je povinen 
nahradit poštovnímu eráru škodu 
1000 K. Odsouzení bylo nepodmíně-
né. Poštovní erár byl se zbývající část-
kou odkázán na pořad práva civilního.

Lidové noviny, strana 6, číslo 80,
ročník 30, 14. 2. 1922
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 I. Změn v organisaci školy nebylo.

II. Počet žáků.
a) začátkem školního roku bylo:
v I. třídě 27 chlapců + 27 děvčat = 54 žáků
ve II. třídě 21 chlapců + 24 děvčat = 45 žáků
celkem 48 chlapců + 51 děvčat = 99 žáků

Ve školním roce přestoupil 1 chlapec z I. třídy do II. třídy a přestěhováním 
přibyla do II. třídy 1 žákyně. Po dokonané povinnosti školní dosažením 14. roku 
ubyli 4 chlapci a 3 děvčata, takže

b) koncem školního roku bylo:
v I. třídě 26 chlapců + 27 děvčat = 53 žáků
ve II. třídě 18 chlapců + 22 děvčat = 40 žáků
celkem 44 chlapců + 49 děvčat = 93 žáků

Dle matriky školní bydlelo v obvodu této školy ve věku školou povinném:
  70 chlapců + 66 děvčat = 136 žáků

III. Stav učitelského sboru a změny v něm.
Okresní školní výbor Brno–venkov ze dne 29. srpna 1921 čís. 560 jmeno-

val čekatelku učitelství Boženu Pokornou z Nebovid výpomocnou učitelkou 
na zdejší škole místo učitelky Antonie Paulíčkové, jíž udělena výnosem zemské 
školní rady ze dne 6. září 1921 čís. 30.951 ze zdravotních důvodů dovolená do 
15. listopadu 1921.

Poněvadž správce školy onemocněl, učila učitelka Antonie Paulíčková od 
16. listopadu 1921 obě třídy polodenně. 23. listopadu 1921 překvapeni byli ob-
čané obce Silůvky zprávou, že o 12. hodině polední, po krátké vážné nemoci 
zemřel správce školy Václav Hládek. Působil v obci blahodárně skoro plných 30 
let. Pohřeb konal se za velké účasti občanstva i učitelstva dne 25. listopadu o 15. 
hod. Nad hrobem promluvil ředitel Hošek z Dolních Kounic, který velmi pěkně 
vylíčil těžký život zesnulého. Čest budiž jeho památce!

Zatímní správou školy pověřena učitelka Antonie Paulíčková. Vyučování 
bylo v obou třídách polodenní až do svátků vánočních.

Od 1. ledna 1922 výnosem okr. šk. výboru Brno–venkov, ze dne 28. prosin-
ce 1921 čís. 848/8 šk. ustanoven Josef Pospíšil zatímním učitelem v Silůvkách, 

SILŮVKY PŘED 100 LETY...
Dvojtřídní škola obecná v Silůvkách 1921–1922
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následkem úmrtí řídícího učitele Václava Hládka. Vy-
učoval ve II. třídě, učitelka A. Paulíčková v I. třídě.

Od dubna vyučoval náboženství P. Josef Pánek, 
jenž byl ustanoven farářem v Tikovicích.

IV. Změny v sestavení místních a okresních úřadů 
školních.

Místní školní rada v Silůvkách pozbyla úmrtím správce školy Václava Hládka 
jednoho člena.

V okresním výboru školním pro churavost vzdal se místa zástupce učitelstva 
řídící učitel Jan Körbler a na jeho místo jmenován řídící učitel František Jarůšek.

V. Okresní ani zemský školdozorce nebyli změněni.

VI. O školních visitacích.
8. května 1922 prohlédl zdejší školu okresní školdozorce František Anderle. 

Působení učitelů uznáno velmi dobrým neb uspokojivým. (Výnos okres. šk. vý-
boru v Brně z 6. června 1922 čís. 1/21 šk.)

VII. Konferencí okresních ani zemských nebylo.

VIII. Zvláštní výnosy školních úřadů.
Aby učitelé mohli navštěvovati Vysokou školu pedagogickou v Brně, nut-

no jim dle nařízení Ministerstva školství a národní osvěty z 19. října 1921 čís. 
100.154 na vlastních školách vhodně upraviti rozvrh hodin.

Vánoční prázdniny na školách obecných trvají od 23. prosince do 2. ledna dle 
nařízení Ministerstva školství a národní osvěty ze 14. prosince 1921 čís. 121.120. 
Výnosem téhož úřadu z 26. ledna 1922 čís. 714 se nařizuje 2. února, 25. března a 
8. září plně vyučovati.

Výnos z 15. února 1922 čís. 4.642 Zemské školní rady moravské, že cvičení 
dětí školních v tělocvičných jednotách nelze považovati za vyučování v soukro-
mých školách.

Místní rady školní zproštěny povinnosti odebírati Věstník Ministerstva škol-
ství a národní osvěty, výnos z 1. března 1922 čís. 13.193.

Výnos Okresního školního výboru Brno–venkov z 23. května 1922 čís. 435 
šk. doporučuje podporovati snahy Československého červeného kříže.

IX. Sčítání lidu nebylo.

X. Zvláštní události.
Dne 11. září 1921 konána ve zdejší obci oslava odhalení poprsí Jana Amosa 
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Komenského na budově školní. Velmi pěkný model poprsí pořízen výtěžkem ze 
zábav hudebních, k nimiž přispěly všechny strany v obci bez rozdílu. Ke 3. ho-
dině odpolední vyšel s hudbou četný průvod obecenstva od obecního hostince 
směrem k budově školní. Tu vystoupil na zvláště upravené řečniště p. František 
Kyselka, ředitel měšťanské školy na Veveří ulici v Brně a velmi pěknou řečí vylíčil 
život a působení Jana Amosa Komenského na trvalou paměť všech přítomných 
posluchačů. Strana lidová se však slavnosti Komenského nezúčastnila, poukazu-
jíc na slavnost otevření Orlovny v blízkém Ořechově, kam se členové této strany 
odebrali. Byla však i bez této strany slavnost Komenského velmi zdařilá. Dou-
fejme, že myšlenky Komenským hlásané, naleznou ve zdejší obci pochopení a 
hojného rozšíření.

16. září 1921 zavítal do Brna první president republiky českoslovaneské 
T. G. Masaryk. Ohromná účast učitelstva, žactva i ostatního občanstva, jež se 
sjelo do Brna dobrovolně (bez úředního vyzvání) na tuto slavnost, nejlépe svěd-
čí, jak velké i malé občanstvo naší republiky velice miluje svého osvoboditele.

28. říjen 1921 oslaven básněmi, zpěvy a výkladem třídních učitelů. Tehdy 
právě vyhlášena byla v naší republice částečná mobilisace, ježto bývalý císař Ka-
rel přibyl létadlem do Maďarska a tam se chtěl zmocniti opět vlády, čímž celist-
vost naší vlasti byla ohrožena. Učitelstvem doporučována žactvu při školní osla-
vě, večer pak občanstvu při lidové slavnosti důvěra a bezpodmínečná poslušnost 
vlády, jejich nařízení a zákonů republiky. Ze Silůvky bylo mobilisováno 5 vojá-
ků, 2 vozy a 3 páry koní. Pořádek při provádění těchto vojenských opatření tak 
Maďarsko překvapil, že toto vyhovělo přáním našeho státu, zejména odstranění 
Karla z Maďarska a zbavení jeho práv na trůn maďarský, bez přímého zakročení 
vojenského.

Smírné toto rozřešení potěšilo občanstvo mimo několik „keťasů“, kteří obilí 
za mobilisace draze nakoupené, když z války sešlo, musili se ztrátou prodávati.

31. října 1921 při oslavě 100 narozenin Karla Havlíčka Borovského předčítá-
no žákům po výkladu o jeho životě z jeho Kutnohorských epištol.

11. listopadu 1921 vzpomenuto památky zemřelého pěvce slovenského Pavla 
Országha Hviezdoslava.

4. května 1922 vzpomenuto Milana Rastislava Štefánika, prvního ministra 
vojenství republiky československé.

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, 
přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. 
Miluj a tak milován budeš.

Jan Amos Komenský
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V měsíci lednu onemocnělo v obou třídách asi 25 žáků spalničkami.
Velmi těžce na školství dolehl zákon z 21. prosince 1921, čís. 495 sb. z. a n., 

jenž ukládá všemu úřednictvu placení 8  % pensijního příspěvku a 1/4 osobní 
daně z příjmu, učitelstvu pak mimo to ubírá 30 %, případně 20 % měsíčních 
drahotních a nouzových výpomocí, kteréžto u většiny učitelstva, zejména s ro-
dinami, jsou daleko větší, než služné. Ještě tíže nežli hmotně bylo učitelstvo po-
škozeno mravně. Jeho práce ve škole stala se méně cennou, nežli kancelářská 
práce úředníka se stejným, ba nižším vzděláním. Tím zákon, za který bojovalo 
několik pokolení učitelských pozbyl praktické ceny. Učitelstvo bylo nuceno na-
pnout všechny síly, aby přesvědčilo zákonodárce, že prosincovým zákonem mu 
bylo ukřivděno. Tím vším mu ubíráno sil a chuti k práci školní – trpěla škola 
národní. Konečně v jarním zasedání Národního shromáždění roku 1922 podala 
vláda osnovu zákona, aby alespoň největší tvrdosti zmíněného již prosincového 
zákona byly zmírněny.

školní rok 1921–1922 – I. třída

1. oddělení chlapců
Václav Dobrovodský (25), Ondřej Hron (5), Karel Kubík (67), Tomáš Nosek (77), 
František Sládek (41), Jan Stehlík (96), František Urban (41), Antonín Záděra (23), 
Rudolf Záděra (123)

1. oddělení dívek
Kristina Fraňová (80), Marie Praksová (73)

2. oddělení chlapců
Julius Cesar (120), Rostislav Cesar (120), Jan Dobrovodský (42), Jan Dvořák (42), 
Josef Háněl (8), Oldřich Hökl (95), Štěpán Navrátil (78), Štěpán Praks (73), 
František Sládek (26), František Slavík (38), Stanislav Stehlík (11), Václav 
Stehlík (11), František Štefan (74), Rudolf Štefan (74), Ludvík Štěrba (37), Rudolf 
Štěrba (9), Jan Vítámvás (2), Václav Záděra (29), 

2. oddělení dívek
Julie Beránková (76), Františka Dobrovodská (25), Josefa Fraňová (54), Emilie 
Hánělová (8), Růžena Hledíková (91), Justina Holíková (105), Marie Hronová (5), 
Kateřina Ivenzová (117), Františka Konečná (7), Eliška Nepejchalová (64), Marie 
Nepejchalová (64), Blažena Nosková (77), Bořena Paulíčková (125), Marie 
Pikolová (42), Terezie Pipalová (97), Božena Praksová (73), Žofie Růžičková (12), 
Božena Severová (100), Anděla Škorpíková (22), Terezie Urbanová (116), 
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Růžena Valová (104), Božena Vašulínová (15), Marie Vašulínová (10), Marie 
Záděrová (23), Marie Zelníčková (60)

Václav Hládek – správce školy, nadučitel
Božena Pokorná, třídní učitelka

Josefina Cvečková – učitelka ručních prací
Jindřich Konečný – učitel náboženství

Štěpán Šoltész, farář – učitel českobratrského evangelického náboženství
_______________

školní rok 1921–1922 – II. třída

1. oddělení chlapců
Ferdinand Cesar (101), Julius Cesar, František Dobrovodský (33), Josef Dvořák 
(43), Karel Hron (79), František Nepejchal (54), Jan Novák (82), Cyrill Sládek 
(26), Jaroslav Štěrba (9), Jan Vydkočil (45), František Záděra (59), Jaroslav 
Záděra (29), Josef Záděra (21)

1. oddělení dívek
Karolína Cesarová (101), Anastázie Hánělová (8), Františka Hledíková  (91), 
Alžběta Jakšová (51), Růžena Kubíková (124), Marie Nešpůrková (14), 
Růžena Nosková (77), Anděla Pipalová (53), Alžběta Severová (100), Růžena 
Stoklásková  (61), Marie Škorpíková (22), Emilie Štefanová (74), Vincencie 
Urbanová (41), Marie Růžičková (12)

2. oddělení chlapců
Matěj Dvořák (43), František Holík (105), Karel Hökl (95), Ondřej Kadaňka (42), 
Václav Navrátil (78), František Praks (73), Josef Severa (100), František 
Vašulín (10), Matěj Vašulín (10)

2. oddělení dívek
Anna Dobrovodská (25), Božena Hledíková (91), Marie Holíková (105), 
Anastázie Hronová (79), Marie Jakšová (51), Štěpánka Kubíková (90), Eleonora 
Navrátilová  (78), Anna Nešpůrková (14), Františka Nováková (82), Božena 
Pipalová (53), Antonie Sládková (26)

Václav Hládek – správce školy, nadučitel, třídní učitel
Josef Pospíšil, třídní učitel (od 1. 1. 1922)

Josefina Cvečková – učitelka ručních prací
Jindřich Konečný – učitel náboženství

P. Josef Pánek, farář – učitel římskokatolického náboženství (od 1. 4. 1922)
Štěpán Šoltész, farář – učitel českobratrského evangelického náboženství
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Františka Kyselková
Františka Kyselková, rozená Kli-

mešová (27. 3. 1865 Kamenice na Mo-
ravě–23. 7. 1951 Brno) byla moravská 
etnografka, sběratelka lidových písní.

Absolvovala učitelský ústav v Brně, 
po maturitě pak učila v Ořechově a 
Ivančicích. V Ořechově se aktivně po-
dílela na přípravě národopisné výsta-
vy. V té době začala zapisovat lidové 
písně zvláště na Brněnsku a Horácku. 
Měla absolutní hudební sluch a smysl 
pro rytmus a melodii.

Lidové písně začala sbírat od roku 
1894 a postupně se stala jejich vý-
znamnou moravskou sběratelkou. 
Státnímu ústavu pro lidovou píseň 
odevzdala na 4 200 sebraných písní.

Od roku 1907 se stala členkou Pra-
covního výboru pro českou národní 
píseň na Moravě a ve Slezsku a poté už písně zapisovala systematicky a soustav-
ně. Předsedou výboru byl hudební skladatel Leoš Janáček.

V roce 1919 se stala jedním z prvních pracovníků Státního ústavu pro lido-
vou píseň v Brně a zde vedla evidenci písňových sbírek a zpracovávala rejstřík 
nápěvových incipitů. Kromě toho dále prováděla sběry písní po celé Moravě. 

Vnučku Františky Kyselko-
vé paní Marii Kyselkovou znají 
snad všichni milovníci pohádek 
– ztvárnila nezapomenutelnou 
princeznu Ladu v pohádce Prin-
cezna se zlatou hvězdou.

Díky Františce Kyselkové se 
do dnešních dnů ve sbírkách Et-
nologického ústavu AV ČR v Brně 
dochovalo několik písní, které se 
ve druhé polovině 19. století zpí-
vávaly v naší obci.

Františka Kyselková (1865–1951).

Hrob rodiny Kyselkovy na Ústředním hřbitově v Brně.
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Píseň „Přenešťastná silůvská silnice“ pocházející ze Silůvek, kterou poskytl místní chase 
ze svých sbírek Etnologický ústav AV ČR v Brně.
Tyto písně sbírala na přelomu 19. a 20. století sběratelka lidových písní paní Františka 
Kyselková při prozkoumávání jednotlivých oblastí Moravy.
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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
říjen 2021
• Ženáčské hody – sobota 2. října, od 14.00 hod. průvod stárků po obci, od 

20.00 hod. večerní hodová zábava v sále Sokolovny. K tanci a poslechu hrají 
Skaličané.

_______________
listopad 2021
• Sázení s Dominikem – sobota 6. listopadu 2021, sraz v 9.00 hod. v obecním 

třešňovém sadu Na kopci. Komunitní sázení poslední chybějící řady ovocných 
stromů v obecním třešňovém sadu Na Kopci s potulným sadařem Dominikem 
Grohmanem.

• Martinské hody – sobota 13. listopadu 2021, od 14.00 hod. průvod stárků po 
obci, od 20.00 hod. večerní hodová zábava v sále Orlovny. K tanci a poslechu 
hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic.

• Jarmark s rozsvícením vánočního stromu – sobota 27. listopadu 2021, ná-
ves Silůvky.
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Závěrečné slovo
Vážení spoluobčané a spoluobčanky.
Co dodat na závěr? Měsíc září je neodmyslitelně spjat s nástupem dětí do školy a začát-

kem podzimu. Děti v naší škole budou mít tento začátek školního roku ještě o něco veselejší 
díky překrásným novým žákovským knížkám.

Řada z nás asi doufá v co nejdelší babí léto a pošmourné podzimní dny příliš radostně 
nevyhlíží.

Chci vám proto závěrem popřát, aby ve vaší mysli převládlo to hezké z podzimu, tedy 
jeho pestrobarevná krása a aby vám přinášely radost všechny možnosti, které toto zdánlivě 
nevlídné roční období přináší. Ať už třeba půjdete s dětmi pouštět draky, budete si užívat 
různé kreativní činnosti spojené s podzimní výzdobou, přečtete si knížku, na kterou v létě 
nezbyl čas, nebo si prostě jen užijete pohodové chvíle s přáteli u šálku dobrého čaje, kávy 
nebo skleničky vína.

Také doufáme, že se uskuteční všechny plánované společné podzimní akce. Všichni spo-
lečně si určitě přejeme, aby to byl prostě jen takový ten obyčejný podzim, který kromě ob-
časných nepříjemných plískanic nepřinese nic, co by s sebou neslo smutek, strach a omezení 
těch nejobyčejnějších prostých lidských radostí. Snad bude klidnější než ten loňský...

                                                     Radek Neužil – místostarosta obce
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