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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé,
i letos byl krásný slunný podzim, ovšem bohužel bez tolik potřebného deště pro 

vyschlou zem. Letní a podzimní období bylo bez covidu a tak se uskutečnilo na obci 
mnoho plánovaných akcí a zažili jsme spoustu událostí (Anenské, Ženáčské i Mar-
tinské hody, Pivní festival, Motokolečko, 2x Vítání nově narozených dětí, několik sva-
teb, vycházky, Společné sázení stromů….aj.) a stihli jsme udělat na obci také dost 
záslužné práce. Mnoho akcí pořádala škola a skautský oddíl Sokolík Silůvky, o těch se 
podrobněji dočtete i s fotkami na dalších stránkách informačních listů.

 Jsem velmi rád, že jsme 1. září společně s učitelským sborem, rodiči a dětmi 
mohli vesele a s úsměvem na dvorku školy zahájit školní rok 2021/2022 v normálním 
výukovém režimu. Všichni, učitelé i děti už se na sebe po prázdninách velice těšili a 
srdečně se vítali.

 Již v r. 2019 jsme započali s výsad-
bou ovocných stromů v aleji a sadu a na 
podzimních akcích „Společné komunitní 
sázení ovocných stromů“ jsme výsadbu 
Obecního třešňového sadu na obecních 
pozemcích Na Kopci zdárně dokončili. 
Letošní podzimní výsadba proběhla opět 
za krásného počasí s hojnou účastí dobro-
volníků všech generací. Za pomoc a prá-
ci všem velmi děkuji. Výčet různorodých 
ovocných stromů a keřů, které jsme spo-
lečně vysázeli je uveden v článku z výsadby na str. 14 a 15. 

Upravili jsme a zkrášlili výsadbou zeleně s osazením laviček hned několik míst v 
obci a okolí, opravili jsme a předláždili další chodníky a uklidili přebytečný materiál, 
upraven byl i prostor na hřbitově. Další zeleň a okrasné keře jsme vysadili v parku 
na Nádražní ulici, u pomníku, u potoka a do květináčů na návsi. V letních parných 
dnech jsme prováděli údržbu a zalévání nově vysazené zeleně. Další práce na zvele-
bování obce jsou vidět přímo po obci a na fotografiích dále ve zpravodaji. Rozšířili a 
zkvalitnili jsme také důležitou oblast – odpadové hospodářství. 

Nyní se již intenzivně věnujeme přípravám na Vánoční jarmark s rozsvěcováním 
nového vánočního stromu, který se bude konat v sobotu 27. 11. 2021 od 13 h. na ná-
vsi. Máme připraveny keramické hrníčky na nápoje a hudební oživení, takže se máte 
na co těšit. Vše bude připraveno a zorganizováno tak, aby byly dodrženy všechna 
platná nařízení vlády a aktuální doporučení ministrů.

Pozvánku na Jarmark najdete na poslední straně tohoto zpravodaje.
Přeji Vám všem příjemné podzimní dny a krásnou zimu s přiměřenou sněhovou 

nadílkou. Užijte si v klidu a ve zdraví poklidný čas vánočních svátků.
Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky 

Na sázení třešňového sadu.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Výsledky hlasování za územní celek Silůvky do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky konané ve dnech 8.–9. října 2021.
V obci Silůvky bylo zapsáno ve volebním seznamu 660 voličů a bylo vydáno 

504 obálek. Volební účast 76,36 %. Odvzdaných obálek bylo 504, z toho platných 
hlasů 503, tj. 99,80 % platných hlasů.

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Strana zelených 10 1,98

2 Švýcarská demokracie 2 0,39

3 VOLNÝ blok 8 1,59

4 Svoboda a př.
demokracie (SPD) 48 9,54

5 Česká str. sociálně 
demokrat. 25 4,97

7 ALIANCE NÁRODNÍCH 
SIL 0 0,00

8 Trikolora Svobodní 
Soukromníci 13 2,58

9 Aliance pro
budoucnost 1 0,19

10 Hnutí Prameny 0 0,00

11 Levice 0 0,00

12 PŘÍSAHA Roberta 
Šlachty 54 10,73

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

13 SPOLU – ODS,
KDU-ČSL, TOP 09 135 26,83

14 SENIOŘI 21 1 0,19

15 Urza.cz: Nechceme 
vaše hlasy 2 0,39

16 Koruna česká
(monarch. strana) 0 0,0

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 55 10,93

18 Komunistická str. 
Čech a Moravy 17 3,37

19 Moravské zemské 
hnutí 0 0,00

20 ANO 2011 128 25,44

21 Otevřeme ČR
normálnímu životu 0 0,00

22 Moravané 4 0,79

Volební komise, 8.–9. října 2021.
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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

Změny v obci

Úprava cestiček na hřbitově a vstupního prostoru v okolí studny, září 2021.

Oprava hřbitovní zdi, říjen 2021.
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Pokácení suché břízy na nádraží, září 2021.

Pokácení suchého ořechu na černé cestičce, září 2021.

Prořezání přerostlých topolů ohrožujících provoz na hlavní silnici, září 2021.



Informační list obce Silůvky, zima 2021

7

Pieta za zemřelé hasiče z Koryčan
Přesně v pravé poledne v neděli 19. září 2021 uctily hasičské jednotky po celé 

České republice památku dvou zesnulých dobrovolných hasičů. Ti zahynuli ve 
středu při tragickém výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku.

I hasiči ze Silůvek se připojili k této pietní akci.

Ke kontejnerům na ulici Trávníky byly přidány nové kontejnery na použitý olej a tuky
z kuchyně. Vkládejte v uzavřených lahvích. V žádném případě není určeno na jiné oleje
(třeba motorové)!!!
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Vítání občánků
V sobotu 2. října 2021 se po nucené dvouleté přestávce konalo opět vítání ob-

čánků. Protože za tu dobu se narodilo hodně dětí, bylo vítání občánků rozděleno 
do dvou samostatných skupin.

V úvodu vystoupily děti z místní Základní školy pod vedením paní ředitelky 
Mgr. Petry Strádalové.

Následovalo přivítání jednotlivých dětí, kterým starosta obce Zdeněk Prax 
pogratuloval a předal na památku dárek.

Mezi nové občánky naší obce byly na těchto dvou po sobě jdoucích akcích 
slavnostně přivítány následující děti:

  Filip Záděra, Anenská 57
rodiče: Vladimíra a Kamil Záděrovi

  Linda Dobrovolná, Pod Lipami 239
rodiče: Dominika a David Dobrovolní

  Dominik Kozel, Prachatičky 232
rodiče: Kateřina Škorpíková a Tomáš Kozel

  Dušan Sedláček, Na Rybníkách 292
rodiče: Hana a Jiří Sedláčkovi
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  Josef Záděra, Prachatičky 287
rodiče: Klára a Jiří Záděrovi

  Žofie Bubláková, Anenská 48
rodiče: Markéta Burianová a Martin Bublák

  Dominik Švejda, Nádražní 149
rodiče: Marie a Ondřej Švejdovi

  Martin Chaloupka, Trávníky 8
rodiče: Martina Chaloupková a Zdeněk Jílek

  Nina Nevečeřalová, Trávníky 150
rodiče: Eliška Šťastná a Luděk Nevečeřal

  Daniel Vyskočil, Anenská 195
rodiče: Ivana Voskerušová a Tomáš Vyskočil

  Anna Pillerová, Nádražní 122
rodiče: Jana a Igor Pillerovi

  Šimon Pospíšil, Nádražní 110
rodiče: Sandra Křížová a Jaroslav Pospíšil

  Zita Kalousková, Anenská 171
rodiče: Hana Kaštilová a Filip Kalousek

  Nela Krábková, Pod Lipami 160
rodiče: Pavlína a Tomáš Krábkovi

  Michaela Horemužová, Na Rybníkách 88
rodiče: Daniela a Miloš Miloš Horemužovi

  Nikol Rašková, Na Rybníkách 126
rodiče: Nikol a Pavel Raškovi

  Adéla Sedláčková, Nádražní 246
rodiče: Jana Rylichová a Radek Sedláček

  Oskar Hanuš, Anenská 231
rodiče: Karolína a Vojtěch Hanušovi

  Barbora Vašková, Trávníky 14
rodiče: Kristýna a Dominik Vaškovi

  Hubert Kolbert, Prachatičky 172
rodiče: Marie Škorpíková a Radoslav Kolbert
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Vítání občánků, 2. října 2021.
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Vítání občánků, 2. října 2021.
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Sázení stromů
V sobotu 6. listopadu 2021 proběhlo další  společné (komunitní) sázení ovoc-

ných stromů a keřů pod dohledem známého sadaře Dominika Grohmanna.
Sešlo se hodně ochotných brigádníků včetně skautského oddílu Sokolík.
Na závěr jsme všichni poseděli u občerstvení s dobrým pocitem, že se akce 

vydařila.
Seznam odrůd, které se sázely:

třešně: Droganova, Skalka, Libějovická raná, Lyonská raná
keře: Hlošina okoličnatá, kdoule, mišpule, bez černý, aronie

Celkem bylo vysazeno 23 keřů a 6 nových stromů. Z minulých výsadeb se 
vyměňovaly 2 třešně a dva jeřáby za hřbitovem.

Společné sázení třešňového sadu Na Kopci – 3. etapa, 6. listopadu 2021.
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Společné sázení třešňového sadu Na Kopci – 3. etapa, 6. listopadu 2021.
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Přírodní učebna

Rok 2021 byl pro nás v něčem nový.  Díky podpoře 
pana starosty jsme dostali k užívání pozemek na konci 
ulice Trávníky. Část jsme si vyhradili na  „přírodní učeb-
nu“, kterou bychom chtěli v budoucnu zrealizovat a dru-
hou část máme vyhraněnu jako zahrádku. 

Na jaře jsme si vysadili ředkvičky, mrkev, hrášek – 
školka i škola.  Místa ještě zbývalo, tak jsme si vyseli špe-
nát, zasadili cibuli, brambory, kedlubny a jahody. 

Děti péče o záhonky bavila. Ještě více je těšil sběr výpěstků a jejich ochutná-
vání.  Proto jsme si uspořádali i  společné svačinky – špenátová, mrkvová poma-
zánka, mrkvovo-ořechová buchta atd. 

Malou zahrádku máme i na školním dvoře, kde máme bylinky, které paní 
kuchařky využívají při přípravě obědů. 

Do polévek přidaly naše brambory, cibuli. Mňam!!!
Po sklizni nám pan starosta zahrádku zorá, ta si odpočine a my se budeme 

opět těšit na jaro.
Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy

Sklizeň na školní zahrádce, podzim 2021.
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Cestička za světýlkem
Jsme velmi rádi, že jsme si mohli 2. listopadu 2021 všichni užít podzimní 

Cestičku se světýlkem.
Pro děti jsme si připravili čtyři stanoviště, kde na ně čekala babka s dědkem 

a dyní, hejkal, strašák a duchové, kteří měli pro ně za splaněný úkol indicie. Ty 
byly nutné na konci cestičky u ježibaby, která potřebovala pomoci s hádankou, 
aby mohla vysvobodit zakleté učitelky. Děti úkoly splnily, vyřešily hádanku a po 
zásluze byly ježibabou odměněny.

Cestička za světýlkem, 2. listopadu 2021.

Sklizeň na školní zahrádce, podzim 2021.
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Václavská vycházka, 28. září 2021.

Václavská vycházka
Trasa letošní Václavské vycházky konané 28. září 2021 

začala ze Silůvek autobusem do Želešic. Potom pokračo-
vala pěšky kolem řeky Bobravy, přes kamenolom v Želeši-
cích – zde jsme se dozvěděli něco o Triangulačním bodě. 
Vycházka dále pokračovala přes Peregrýnek, na cyklostez-
ku nad školou v Ořechově, kolem rybníku do Prštic, přes 
silůvskou Salaš domů.

V počtu 17 turistů jsme krásnou, pro někoho neznámou krajinou, našlapali 
22 680 kroků, tj. 16,19 km.

Pořadatelům TJ Sokola Silůvky se podařilo objednat i slunečné počasí s ma-
lou přeháňkou.

 

Blanka Altmanová



Informační list obce Silůvky, zima 2021

19

Drakiáda
Po roční covidové odmlce se v neděli 17. října 2021 opět konala na silůvském 

letišti Drakiáda.
Krásné slunečné podzimní počasí a mírný vánek již od rána slibovaly vy-

dařenou akci. Po 14. hodině přicházeli na letiště první účastníci, kterých bylo 
bezmála 35, a kteří ihned začali se svými servisními týmy s vypouštěním draků a 
dračic. Vítr již od začátku neměl dostatečnou sílu, a tak se do vzduchu dostávali 
jen ti nejlehčí a nejlépe vyladění draci. Někteří aviatici raději přenechali řízení 
draků svým servisním technikům (tatínkům) a věnovali se kreslení křídou, ská-
kání přes gumu nebo panáka. Postupem času vítr slábnul a slábnul, až přestal 
foukat úplně, což byl signál k vyhlášení nejhezčích a nejlépe létajících draků.

Ještě před odchodem domů předvedl dětem pan Špaček svůj ručně vyrobený 
model letadla na zemi i ve vzduchu. Touto akrobatickou vložkou již akce defini-
tivně skončila a všichni se spokojeně rozešli domů.

Se sokolským pozdravem NAZDAR! – Oča

Drakiáda, letiště Silůvky, 17. října 2021.
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Ženáčské hody
V sobotu 2. října 2021 se konaly Ženáčské hody. Po tradičním odpoledním 

průvodu po obci následovala večerní hodová zábava v sále sokolovny.
Po celou dobu výborně hrála DH Skaličané.

Ženáčské hody, 2. října 2021.
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Ženáčské hody, 2. října 2021.
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Instalace farářky ČCE Eriky Petříčkové
V neděli 10. října 2021 proběhla v evangelickém kostele v Silůvkách slavnost-

ní instalace nové farářky Českobratrské církve evangelické Eriky Petříčkové.

Slavnostní instalace farářky Eriky Petříčkové, 10. října 2021.
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Několik otázek pro novou farářku ČCE v Silůvkách
Jelikož máme v Silůvkách novou paní farářku 

Českobratrské církve evangelické a budeme se s ní 
setkávat při různých příležitostech, rádi bychom vám 
ji představili. Položili jsme jí několik otázek:
Kde jsi se narodila a prožila dětství? Vyrůstala jsi 
ve věřící rodině?
Narodila som sa v Banskej Bystrici, tam som prežila 
svoje detstvo. Narodila som sa do veriacej rodiny, po 
generácie naša rodina patrila do evangelickej cirkvi 
a.v., som teda luteránkou. Som vďačná za to, že mo-
žem  v sebe niesť vieru svojich otcov. Aj v dobe komu-
nizmu sme chodili pravidelne do kostola, do nábožen-
stva aj do mládeže. Naša rodina bola preto sledovaná.
Proč ses rozhodla studovat teologii?
To, že som začala študovať teologiu vyplynulo z mojho 
sposobu života. Boli sme veľmi aktívni v cirkvi a dáva-
lo mi to zmysel, aby som šla na teologiu. Rozhodovala 

som sa medzi štúdiom v Bratislave alebo v Prahe. Rozhodla som sa pre Prahu, to sme 
ešte boli Československo, Praha pre mňa nebola  nikdy cudzím mestom.
Co Tě přivedlo k tomu žít v České republice?
Behom štúdia som poznala  svojho muža Dana. Ešte behom štúdia som sa vydala, 
narodila sa nám prvá dcéra. Po štúdiu sme zvažovali, vrátiť sa na Slovensko. Ale v tej 
dobe bol u moci Mečiar a to bolo pre nás  nepredstavitelné.  Vlastne kvoli svojej rodine 
žijem v Českej republike už 29 rokov.
Co Tě baví na práci farářky a je něco, co Tě na ní štve?
Bavia ma rozhovory s ľudmi, baví ma poznávať ludí, naslouchať im a zdielať vieru v 
Boha. Baví ma práca s deťmi, deti sú pre mňa veľkou inšpiráciou. Baví ma chystať si 
bohoslužby, kázanie a modlitby. To je pre mňa doležité. Čo ma štve je, že neni vidieť 
farárska práca, neni vidieť výsledok našej práce.
Co děláš ve svém volném čase?

Relaxujem spevom, plávaním, lyžovaním. Bez pohybu, udžovania sa po fyzickej 
stránke, to nejde. Začala som chodiť v Silůvkách na pilates. Tiež ma baví historia, 
hľadanie historických súvislostí. Čítam rada autobiografie.

Teší ma, keď k nám príde dcéra s dvojročným vnukom.
Jak si zvykáš v Silůvkách?
Stále si zvykám. Sme tu ešte krátku dobu. V Kyjove sme žili skoro 20 rokov. Ale Silůvky 
sú krásne, sú tu krásne lesy a príjemní ľudia.

Farářka ČCE v Silůvkách
Erika Petříčková.
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Martinský hodový průvod
V sobotu 13. listopadu 2021 se konal Martinský hodový průvod. Hrála 

DH Sokolka ze Šakvic.
Večerní zábava se vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci nekonala.

Martinský hodový průvod, 13. listopadu 2021.
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czZálesácká stezka 

První zářijový víkend se koná závod jednotlivců v 
okolí hřiště Pod Lipami: Zálesácká stezka. Letošní roč-
ník proběhl v neděli odpoledne a na závodníky z řad 
školáků i dětí ze školky čekal netradiční formát. Místo 
připravené trasy s kontrolami, kterou v minulých roční-
cích  děti běžely na čas, každý dostal kartu zálesáka. Do karty vedoucí na jednot-
livých stanovištích psali body odpovídající kvalitě provedení kontroly. Závodník 
s nejvyšším součtem bodů z absolvovaných kontrol zvítězil. 

Na stezce nechyběla lanovka přes hřiště, poznávání pohádek podle piktogra-
mů, test manuální zručnosti, poznávačka po čichu, vis na hrazdě, úloha na přes-
nost a hlavolam. Akce se zúčastnilo přes 60 dětí. Na jejím konci jsme vyhlásili 
výsledky, diskutovali o celoroční činnosti s rodiči a zpívali táborové písně. Těší 
nás, že máte o naše akce zájem a budeme se podle toho snažit vylepšovat další 
ročníky.

Aleš “Ali” Konečný

Zálesácká stezka, 5. září 2021.
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Podzimní výpravy
Jednalo se o jednodenní výpravy, které probíhaly během podzimních prázd-

nin od 27. do 29. října 2021. Děti se mohly účastnit všech tří, dvou nebo jedné 
výpravy.

První den podzimních prázdnin jsme zamířili severovýchodně od Brna, kon-
krétně na Macochu, kde jsme se s některými nahlédli do Punkevní jeskyně a 
projeli se na lodičkách. Ostatním, kteří kvůli epidemickým opatřením dovnitř 
jeskyně nemohli, byla alespoň malou útěchou projížďka lanovou dráhou z hor-
ního můstku k Punkevní jeskyni. Dále jsme si udělali procházku kolem Punkvy 
až ke Kateřinské jeskyni a do Skalního mlýna. 

Ve čtvrtek se naše družina vypravila do Dolních Věstonic, ze kterých jsme po 
Archeostezce vystoupali na Dívčí hrady. Odtud jsme dále stoupali na nejvyšší 
vrchol široko daleko, tedy na Děvín, kde se nám naskytl nádherný výhled do 
dalekého okolí. Dále jsme pokračovali po stezce okolo vyhlídky Strážce a pak 
cestou necestou mezi vinohrady zpět do Dolních Věstonic. 

Třetí a poslední výprava nás zavedla na koupaliště Kuřim. Po předchozích 
výpravách to byla vynikající příležitost na odpočinek, nejen pro vedoucí ale i 
pro děti. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se výprav zúčastnili a doufám, 
že jste si je užili, tak 
jako já. Ještě jednou 
díky a zase někdy na 
další výpravě. Sleduj-
te proto bedlivě naše 
oddílové stránky, ať 
víte, na co se můžete 
těšit.

Jiří “Punďa” Průša

Co plánujeme?
Není jisté v jakém formátu budeme moci za zpřísněných epidemiologických 

podmínek fungovat. Bez ohledu na to proběhnou v původních termínech násle-
dující akce. Jejich formu uzpůsobíme aktuálním opatřením:
• 18. prosince 2021 – Vánoční schůzka a Schůze vedení oddílu
• 23. prosince 2021 – Roznášení Betlémského světla
• 8. ledna 2022 – 43. ročník závodu Zimní stopou okolo Silůvek (viz. samo-
statný plakát na předposlední straně zpravodaje).
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9. října 2021 nás ve věku 86 let opustila
mnohaletá knihovnice naší obce

paní

Jiřina Zdražílková
Paní Jiřina Zdražílková vykonávala funkci knihovnice v obci 

Silůvky od roku 1951 do roku 2018. Tedy po dobu neuvěřitelných 
67 roků.

Za svou práci získala v roce 1974 v Olomouci pro naši 
knihovnu od Ministerstva kultury titul „Vzorná lidová knihovna“.

V roce 2011 obdržela na 1. slavnostním setkání knihoven 
Jihomoravského kraje ocenění za šedesátileté působení v místní 
knihovně a současně za vedení jedné z nejlépe pracujících 
knihoven.

V roce 2007 vydal Obecní úřad Silůvky brožuru „120 let obecní knihovny v Silůvkách, 1887–2007“. 
Tuto brožuru si můžete přečíst na: http://siluvky.cz/historie/siluvky-vcera-a-dnes/
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SILŮVKY VČERA A DNES XXVII

SILŮVKY NA STRÁNKÁCH DOBOVÉHO TISKU
Dopisy z kraje — Z Ivančic

Po zimní době zazněly opět zvuky 
trubek sokolských při pochodu „Soko-
líků do Silůvky na výlet jdoucích. Pří-
roda jakoby závojem mraky byla za-
střena, leč k polednímu se vyjasnilo a 
počasí pak bylo krásné. Již v Ivančicích 
dán na prapor náš zdařile provedený 
věnec, tak podělováni Sokolíci čerstvý-
mi kyticemi u p. Martina Prukla. Cesta 
vedla přes Moravské Bránice, kdež uví-
táni Sokolíci od slavného představen-
stva obce a pana předsedy čtenářského 
spolku; občanky pak v krojích národ-
ních podaly Sokolům věnec a obdařily 
je vkusnými kytičkami. Za upřímné 
uvítání poděkoval br. náčelník. Asi na 
polovině cesty od Moravských Bránic 
uvítán Sokol banderiem Silůvským a 
pozdraven tu jménem omladiny. Obec 
Silůvka pak připravila skvělé uvítání; 
slavné obecní zastupitelstvo upřím-
nými slovy svého představeného dalo 
najevo své smýšlení a své city; taktéž 
Spolek vojenských vysloužilců a Sbor 
dobrovolných hasičů z Ořechova, kte-
ří přišli vzdor vzdálenosti pozdraviti 
„Sokola“ co nejúpřimněji. Hudba vo-
jenských vysloužilců hrála při uvítání 
národní písně a po dojemném „Kde 
domov můj“ poděkoval br. náčelník 
všem za tak krásné uvítání. Sokolíci 

obdařeni věncem na prapor a kytička-
mi od občanek, kterým budiž vyslove-
na zvláštní pochvala, že šetří krásného 
národního kroje, nikdy se zaň nestydí-
ce. Při pochodu z Prodané nevěsty šlo 
se obcí na výletní místo, kdež tančeno a 
zpíváno. Tak přiblížila se doba odcho-
du. Bratr jednatel „Sokola“ poděko-
val slovutnému představenstvu obce, 
Spolku vojenských vysloužilců a Sboru 
dobrovolných hasičů za jejich účasten-
ství ve výletu slovy nehledanými, jdou-
cími od srdce. Veškeren průvod došel 
ku stanici Silůvské, kdež „Sokolové“ 
do vlaku sedali. Bylo patrno, že všem 
účastníkům výlet se líbil; po obapol-
ném přislíbení, že brzy opětně někde 
se všickni shledáme, zanotila hudba 
naši národní hymnu. Za všeobecného 
jásotu voláno z vozů bratrské Na zdar! 
všem účastníkům výletu. Četné ob-
čanstvo ze Silůvky, z Ivančic, deputace 
pěveckého spolku „Hlahol“ z Brna a 
čtenářského spolku z Kounic, pak ob-
čané z Ořechova, z Prštic, z Mělčan aj. 
dali přítomností svou najevo souhlas s 
myšlenkou sokolskou. Sokol Ivančický 
vždy důstojně jde za svým sílem, zajis-
té získá si přátel a plného uznání svých 
snah.

Moravská orlice, strana 4–5, číslo 119,
ročník 27, 23. 5. 1889
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V člověku je nutno probudit to, co je v něm velké.
Antonie de Saint-Exupéry

Chtěl korunu. Dne 26. září t. r. za-
hlédla Marie Pernová ve Střelicích 
obuvníka Václava Janíčka ze Silůvky, 
jak vcházel do jejího stavení. Pernová 
šla ihned za ním a zastihla Janíčka v 
kuchyni, kdež se k ní obrátil a výhruž-
kou: »Dej mi korunu, nebo tě zabiju!« 
na ni se obořil. Po vyhrůžce této vzala 
Pernová ze zásuvky šicího stroje, kdež 
Pernovi nějaké peníze měli a do níž i 
Janíček sáhnouti se chystal »pětinku« 
a dala ji Janíčkovi. Ten peníz se slovy 

»co mám z pětinky« vzal, chleba však, 
který mu Pernová přidat chtěla, zamítl. 
Janíček, již mnohokráte pro tuláctví a 
žebrotu trestaný, pronesl hrozbu svou 
v úmyslu, by na Pernové větší almuž-
nu vynutil, obžalován byl ze zločinu 
vydírání, i byl odsouzen na 2 měsíce 
do těžkého žaláře, zostřeného postem 
týdně. Po odbytém trestu bude Janíček 
dán do robotárny.

Moravská orlice, strana 14, číslo 242,
ročník 45, 20. 10. 1907

Pomohl si. „Chovanec“ v moravské 
zemské robotárně v Brně Václav Janí-
ček ze Silůvky, poněvadž nemohl prý 
dostati lepší stravu, vyslovil se v měsíci 
lednu 1903 několikráte veřejně velice 
rouhavě. Protože rouhavými výroky 
svými zúmyslně učení katolické církve 
zlehčiti hleděl a tím z robotárny si po-
moci, učiněno bylo správou robotár-
ny, na něho trestné oznámení, na zá-

kladě něhož po provedeném soudním 
vyšetřování octl se Janíček včera před 
soudem a byl odsouzen na 2 měsíce do 
tuhého vězení. — Předsedal pan rada 
zemského soudu Haselstein, žalobu 
zastupoval náměstek státního zástup-
ce pan Seka.

Moravská orlice, strana 6, číslo 47,
ročník 41, 27. 2. 1903

Postřelen neznámým mužem včera 
odpoledne na polní cestě vedoucí ze 
Silůvky do Prštic 20 letý čeledín Jo-
sef Horký ze Silůvky. Onen muž stál 
v lese, náhle vytáhl revolver a bez pří-
činy na čeledína vystřelil a poranil ho 

těžce na noze. Koule mu uvízla v kosti. 
Horký byl dopraven do Brna drahou a 
z nádraží ochrannou stanicí do zem-
ské nemocnice.

Moravská orlice, strana 2, číslo 52,
ročník 44, 6. 3. 1906

Úraz při práci. Ve stanici střelické za-
městnaný opravováním telegrafních 
tyčí tesař Jan Cesar ze Silůvky přivo-
dil si v těchto dnech sekyrkou vážné 
zranění na ruce. Zraněný byl po po-

skytnuté lékařské pomoci ponechán v 
domácícm ošetřování.

Moravská orlice, strana 3, číslo 193,
ročník 41, 25. 8. 1903
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Písně „Přes Silůvky letěl ptáček“ a „Čistá voda písek nese“ pocházející ze Silůvek.
Zdroj: Dokumentační sbírky a fondy Etnologického ústavu AV ČR,
detašované pracoviště v Brně.
Písně sbírala na přelomu 19. a 20. století sběratelka lidových písní
paní Františka Kyselková při prozkoumávání jednotlivých oblastí Moravy.
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Kdykoli se přiblíží Vánoce, vypadá to 
vždycky na to, že se stromky nebudou žád-
né potíže. Na náměstích a v různých zá-
koutích se objeví celé stohy smrčků, a do-
konce i boroviček, a v té hromadě se zdají 
být tak přehusté, že svou neprostupností 
zřejmě znemožňovaly v lese život lesní 
zvěři a jejich korunou se nemohl prodrat 
ani střízlík. Jenže jsou v uzamčené ohradě 
a budou se prodávat až za dva týdny.

Za dva týdny mám však zrovna plno 
práce a plno běhání. Vždyť musím do 
rozhlasu, do Albatrosu, k paní zubařce, 
na výbor fondu, do čistírny, na redakční 
radu a k ševci a nemohu přece všude vláčet 
stromeček. Nakonec je však Štědrý den už 
tak blízko, že by ty stromky mohly být k 
nedostání, a tak jdu nějaký vybrat. Jenže, 
pro pána krále, to nejsou stromky, to jsou 
pometla, a ani jediný neznemožňoval svojí 
nepropustností život 
lesní zvěři. Jeden 
však vyberu – jinak 
bychom mohli ne-
mít vůbec nic, svážu 
ho, že vypadá jako 
cypřiš, a nosím ho z 
rozhlasu do Albatro-
su, k paní zubařce, 
na redakční radu i k 
ševci, všude mi říkají 
„jé, vy máte krásný 
stromeček“, jenom 
doma, když ho roz-
vážu, řekne moje 
žena: „Pane jo, to je 
ale koště!“

Takže vezmu ne-
bozez a vyvrtám dvě 
díry v místech, kde z 

kmínku nevyrůstá ani větvička, pak uříz-
nu dvě větve z místa, kde vyrůstají tři, a 
zasadím je do vyvrtaných otvorů, aby stro-
mek vypadal souměrněji. Nato mi žena 
řekne, že je to pořád koště, ale že je to lepší, 
než to bylo, a že se to snad pod vánočními 
řetězy ztratí.

Ještě předtím se ovšem stromek musí 
zasadit do stojánku, ale úplně nejdřív je 
potřeba stojánek najít. To bývá nejsloži-
tější. Pamatuji se, že loni po Třech králích 
jsem dal stojánek na půdu, a to záměrně 
nezabalený, aby člověka za rok praštil přes 
oči. Jenomže ho tam viděla žena, zabalila 
ho, aby se na něj neprášilo, a odnesla ho 
nejspíš do sklepa. A co hůře, určitě na ten 
obal nenapsala slovo stojánek, takže ve 
sklepě se musí všechno zabalené rozbalit, 
neboť na ničem není napsáno nic. Musí se 
rozbalit odložená petrolejová lampa, sta-

ré hrnce, vyřazená 
elektrická žehlička, 
kameninový sádel-
ňák a kdeco, aby se 
nakonec přišlo na 
to, že je přece jenom 
na půdě. A když se 
rozbalí všechno na 
půdě, v tom nejpo-
slednějším balíku se 
najde stojánek a na 
obalu je napsáno ša-
mot.

Jistě vám neu-
šlo, že při strojení 
vánočního stromku 
se musí spousta věcí 
udělat nejdříve. Že 
se například musí 
nejdříve stromek 

Jak se strojí vánoční stromek
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koupit, pak navrtat 
a poopravit, že se 
musí nejdříve najít 
stojánek a do něho 
se musí stromeček 
zasadit. Nejdříve se 
však přinesou jablíč-
ka a těm se rovněž 
nejdříve naváže na 
stopky pevný mo-
touzek, aby se jabl-
ka mohla zavěsit na 
větve. Než se však 
zavěsí, musí se – 
opět nejdříve – vy-
leštit tlustou zimní 
ponožkou.

Navázat se musí 
i vlašské ořechy, a to 
tak, že se i jim nej-
dříve udělají stopky, 
že se do ořechů zatlučou kousky špejle.

Dále se musí navázat cukroví z vánoč-
ní kolekce, jenže to je taková nimračka, že 
je lepší koupit na to drátěné háčky – s těmi 
to jde rychleji. Ty se ale nemohou dát na 
perníkové figurky, ty by je prořízly, na per-
níčky jsou přece vhodnější brokátové nitky 
nebo obtloustlé bavlnky – ty s těmi perníč-
ky, nic naplat, víc ladí.

Nu a pak se přinese krabice vánočních 
ozdob, v nichž se najde nejdříve vánoční 
hvězda či ozdobná vánoční špice, nasadí 
se na špičku stromečku a stromek se může 
konečně opravdu zdobit. Samozřejmě že se 
do toho hrnou hlavně děti. Ale pozor na 
ně! Děti jsou zbrklé, děti jsou éra, ty by za-
čaly honem věšet skleněné ozdoby a to by 
bylo střepů, to by to dopadlo!

Na stromeček se musí věšet nejdříve 
jablíčka. Ta jsou ovšem těžká, takže se 
musí vázat co nejblíž ke kmeni, kde jsou 

větve nejtlustší a 
nejvíc unesou. Pak 
se rozvěsí ořechy a 
cukroví, ale s roz-
myslem tak, aby ty 
nejkrásnější čokolá-
dové figurky nevisely 
někde vzadu, kde je 
nikdo neuvidí.

Nato přijde to 
rozhodující, hned 
poté se rozvěsí na 
stromku vánoční 
řetězy. Řetězy musí 
dát stromku obrysy 
a tvar, řetězy zacelí 
mezery a nahradí 
chybějící větve. Stro-
mek může být pů-
vodně koště, stromek 
může být i pometlo, 

ale řetězy ho přetvoří na divoucí div. Jest-
liže jich máte dost! A jestliže při jejich vě-
šení od stromečku párkrát odstoupíte tak, 
jak to dělal Rembrandt, když komponoval 
Noční hlídku, jako to dělal Mánes, když 
maloval Josefinu, a Michelangelo, když 
tesal svého Mojžíše. Řetězy totiž udělají z 
vašeho stromku dílo, o jaké Rembrandt, 
Mánes a Michelangelo, a také Tizianové, 
Škrétové, Brožíkové a Goyové i s Nahými 
Majami usilovali až do konce života.

Teprve když visí řetězy, rozmístí se do 
větví i křehké skleněné koule, slzy, šišky, 
trumpety, lampy, kočky, ryby a jiná nád-
hera.

Úplně nakonec se připevní na větve 
skřipce se svíčkami za á) tak, aby se nad 
nimi nic neočoudilo a nic nezačalo hořet, 
a za bé) tak, aby se slabý konec větvičky 
neohnul pod tíhou svíčky jako pila, protože 
by z ní kapal vosk na stůl nebo na koberec.
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Pak už na strom-
ku nezbývá opravdu 
ani místečko, pak už 
nevíte, kam pověsíte 
prskavky, a ty tam 
musí být, protože 
něčím se ubrus a zá-
clony propálit musí, 
že ano – jaké by to 
byly svátky!

Ale na to je ještě 
času dost, to si ne-
cháte projít hlavou, 
protože nejdříve mu-
síte vánoční stromek 
postavit na místo. 
Na stůl, jestliže se 
vejde pod strop, nebo 
do rohu místnosti, 
jestliže má stát na 
podlaze.

Tož ho nadzdvihnete – hrom do škop-
ku, to je váha, to je tíha! – oběma rukama 
ho musíte držet, vždyť se kácí! – a pozor 
musíte dávat, vždyť z něj padá cukroví a 
ořechy – i ty dvě větve přesazené do vyvr-
taných děr vypadly – a skleněná koule se 
rozprskla – a teď – pojďte sem někdo! – on 
vypadl stojánek!

Nakonec stromek 
na správné místo 
přenesete, i do sto-
jánku ho zasadíte, 
jenomže stojí na-
křivo, naklání se ke 
dveřím. Když však 
zastrčíte do stojánku 
tlustou třísku, tlustý 
klínek a přitom sho-
díte zase pár kousků 
cukroví, srovnáte 
stromek tak, že se 
naklání k oknu, ale 
jen trošku, jen tak, 
že se to už ztratí.

Celá rodina si 
tedy úlevou vydech-
ne a začne žasnout. 
Protože tak krásně 
ustrojený vánoční 

stromek nemají široko daleko, a kdyby 
takový měli, dali by vám za něj modré z 
nebe!

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

s. 24–27

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
listopad 2021
• Jarmark s rozsvícením vánočního stromu – sobota 27. listopadu 2021, od 13.00 hod. 

náves Silůvky (viz pozvánka na poslední straně tohoto zpravodaje).
_______________

prosinec 2021
• Vánoční schůzka – sobota 18. prosince 2021, klubovna oddílu Sokolík. Společné 

zkoušení vánočních zvyků, povídání nejen o Vánocích, soutěžení, zpívání koled, pro-
mítání fotek z tábora a dalších akcí z právě končícícho roku a spousta dalšího. Ideální 
příležitost přijít se mezi nás podívat pro ty, kteří na schůzky ještě nechodí a přemýšlejí 
o tom do budoucna. Pořádá skautský oddíl Sokolík.



Informační list obce Silůvky, zima 2021

37

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,
dostali jste se na konec 4. čísla 21. ročníku našeho zpravodaje. Celkově to je zpravodaj 

s číslem 104.
V příštím roce vstupuje zpravodaj do svého 22. ročníku a jsou naplánována opět 4 čísla:

– jaro – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 28. 2. 2022, vydání Informačního listu číslo 
1 (105) je 15. 3. 2022.
–léto –uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 5. 2022, vydání informačního listu číslo 2 (106) 
je 15. 6. 2022.
– podzim – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 31. 8. 2022, vydání Informačního listu číslo 
3 (107) je 15. 9. 2022.
– zima – uzávěrka příspěvků pro toto číslo 15. 11. 2022, vydání Informačního listu číslo 
4 (108) je plánováno v posledním listopadovém týdnu (v týdnu před společným rozsvěce-
ním stromu a vánočním jarmarkem.

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

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

http://siluvky.cz/zpravodaje/
Dávám sem tento odkaz schválně opakovaně, neboť se mě stále spousta spoluobčanů 

ptá, jestli nevím, kde by se dostali ke starým číslům Informačních listů, že se tam o něčem 
kdysi psalo a že by si to chtěli znovu přečíst.

Přeji vám všem hezké předvánoční a vánoční období a ať se máme v příštím roce mno-
hem lépe, než v roce letošním.

Radek Neužil – místostarosta obce Ko
ná

ní
 n

ěk
te

rý
ch

 a
kc

í m
ůž

e 
ov

liv
ni

t v
lá

dn
í o

m
ez

en
í d

le
 v

ýv
oj

e 
si

tu
ac

e 
s b

ez
pe

čn
os

tn
ím

i o
pa

tř
en

ím
i. 

Ak
tu

ál
ní

 in
fo

rm
ac

e 
na

le
zn

et
e 

na
 w
w
w
.s
ilu

vk
y.
cz

• Betlémské světlo – čtvrtek 23. prosince 2021, v době od 16.00–19.00 hod. navštíví 
členové skautského oddílu Sokolík Silůvky vaše domácnosti a přinesou vám Betlémské 
světlo. Pokud máte zájem, připravte si svíčky nebo lucerničky na připálení. Při této pří-
ležitosti je organizována sbírka pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK.

• Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou – pátek 24. prosince  2021, 
15.00 hod. v evangelickém kostele v Silůvkách.

_______________
leden 2022
• Zimní stopou okolo Silůvek – 43. ročník legendárního závodu dvojčlen-

ných hlídek – sobota 8. ledna 2022, od 8.30 hod. v sokolovně v Silůvkách (viz 
pozvánka na následující straně tohoto zpravodaje).
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