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Průvod při tradičním Velikonočním hrkání, ulice Anenská, 15. dubna 2022.
Velikonoční hrkání se pojí se Svatým neboli Pašijovým týdnem a odletem zvonů
do Říma. Na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou
až do Velikonoční vigilie a jejich místo zaplní dřevěné hrkače, řehtačky a klapačky
– odtud název „Velikonoční hrkání“.
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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé,

po krizi s virem COVID-19 a válečném konfliktu na Ukrajině přichází další nepří-
jemnost jako jejich důsledek. Tím nepříjemným důsledkem je rostoucí míra inflace 
a zdražování téměř všeho, především pohonných hmot, energií a plynu. 
I s tím Vám však obec umí částečně pomoct a bez ra-
zantního zdražení cen zvládáme pokrývat zvýšenou 
poptávku prodeje suchého palivového dřeva na to-
pení, kterou pro obec při řádném hospodaření těžaři 
vyrábí ze 136 ha obecních lesů.

V obci jsme se na jaře věnovali především výsadbě 
nových sazenic dubu, zkrášlování a úklidu po zimě, 
štěpkování větví, zalévání a údržbě zeleně. Vysázené 
ovocné keře a stromy už pěkně rostou a některé bu-
dou letos i plodit.

Je dokončena fasáda na garáži pro hasičské auto a 
oprava hřbitovní zdi. Na hřišti je namontováno bez-
pečnostní zábradlí a přibyly lavičky k odpočinku při 
procházkách. Díky obecním zaměstnancům a dohle-
du Jirky Césara ml. se velmi zlepšilo třídění recyklovatelných odpadů a přidáním 
kontejnerů a nádob celkově odpadové hospodářství v obci funguje skvěle. V let-
ních měsících konečně zrealizujeme osvětlený a bezpečný přechod pro chodce s 
ostrůvkem na křižovatce u obecního úřadu. Smyslem je zvýšit bezpečnost chodců 
při přecházení rozlehlé křižovatky.

A protože covidová opatření už jsou pryč, bylo a je možné se vracet k dřívějším 
činnostem a lze opět pořádat společné akce. První takovou akcí byl jarní úklid 
Silůvek a okolí v sobotu 2. dubna a 10. dubna tradiční brigáda na hřišti Pod Lipa-
mi. Všem dobrovolníkům a brigádníkům velice děkuji za účast. V pátek 6. května 
proběhla v Orlovně „Besídka ke dni matek“, která měla letos rekordní návštěvu ma-
minek, babiček, tatínků i dědečků. Děkuji učitelskému sboru a především dětem 
za výbornou reprezentaci naší Základní a Mateřské školy na soutěžích v okolních 
obcích a za nádherně připravenou Besídku ke Dni matek. Jsem velmi rád a jistě i vy 
rodiče, že od září budou přijaty do naší mateřské školky všechny děti ze Silůvek ve 
věku 3 let. V okolních obcích kapacitu školek už nemají a museli jsme odmítnout 
téměř 20 žádostí od přespolních rodičů. I přesto ovšem myslíme na budoucnost a v 
návrhu zpracování územního plánu se počítá s výstavbou nové moderní mateřské 
školky s dostatečnou kapacitou.

Zpracovatelé územního plánu architekti KNESL KYNČL sdělují, že slíbená ve-
řejná prezentace „Návrhu územního plánu obce Silůvky“ se uskuteční ve čtvrtek 
30. června 2022 od 17.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře nad obecním úřa-
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dem v Silůvkách. Na tuto prezentaci jste všichni srdečně zváni. Poté se budou na 
obecním úřadě po dobu 60 dnů přijímat připomínky a podněty k tomuto návrhu.

Informace a foto z dalších akcí, které v Silůvkách proběhly, najdete na následu-
jících stránkách tohoto zpravodaje.

Poslední z již tradičních akcí byl 14. ročník Motokolečko Silůvky 2022 a 25. roč-
ník atletického čtyřboje organizovaného všemi spolky ke svátečnímu Dni dětí.

Vyzdvihl bych i aktivní činnost skautského oddílu Sokolík Silůvky, sportovní 
florbalové úspěchy TJ Sokol Silůvky a výsledky ve stolním tenise Jednoty Orel Si-
lůvky. Těším se také na akci 18. června „Příběh skautingu v Silůvkách“, kde bude 
Radkem Neužilem představena nová kniha o historii skautského oddílu. Novinkou 
je letos letní kino KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ ve dnech 22.–25. června 
ve večerních hodinách na hřišti Pod Lipami. Pak už budou prázdniny a letní Anen-
ské hody.

Nové i tradiční letní akce připravované obcí, nebo místními spolky najdete v 
přehledném seznamu na straně 37. a také aktuálně na webových stránkách obce 
www.siluvky.cz/kaledar. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni a vítáni.

A jak do dalších let?
Po volbách v r. 2018 jsem v článku zpravodaje č. 93 / jaro 2019 psal o tom, že 

současné obecní zastupitelstvo je velmi dobře zvoleno a že zastupuje všechny vě-
kové i názorové skupiny obyvatel a popsal jsem, jakým úkolům a činnostem se jed-
notliví zastupitelé, místostarostové a starosta budou věnovat a jak budeme pro obec 
pracovat. Myslím, že se to po 4 letech potvrdilo ve skvělém fungování obce ve všech 
oblastech činnosti. Obzvláště pak v nedávné době Covidové krize a teď i po ní.

U činností při správě a rozvoji obce je totiž velmi důležité najít a zvolit „ze všech 
možných“ to správné řešení, přijmout odpovědnost za rozhodnutí a pak mít sílu, 
vůli, pracovitost a prostředky je uskutečnit nebo zrealizovat.

Všech 7 stávajících členů obecního zastupitelstva našlo vzájemnou shodu a pod-
poru a chtěli bychom společně pokračovat ve vedení obce, a opět nést odpovědnost 
za správu obecního majetku, pracovat pro udržitelný rozvoj a pro výborné fungo-
vání naší obce Silůvky. To vše ke spokojenosti Vás občanů a většiny obyvatel Silů-
vek. Budeme proto rádi za Vaši podporu při podzimních komunálních volbách.

Nedávno jsem i já oslavil 50 let. Víte, že Silůvky mám rád a díky 20 letým zku-
šenostem se starostováním jsem také připraven být v dalším zastupitelstvu, pro 
obec a její občany s láskou a srdečně pracovat a funkci starosty naší obce vykonávat 
i nadále.

Přeji Vám všem krásné a ve zdraví prožité letní dny plné sluníčka, klidu, míru a po-
rozumění.

 

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky 
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Ochrana životního prostředí
je pro naši společnost prioritou

Život bez elektrospotřebičů si v 
dnešní době lze jen těžko představit. 
Obklopují nás a staly se součástí našich 
každodenních činností. Elektrozaříze-
ní však obsahují množství materiálů, 
které pocházejí z neobnovitelných 
zdrojů. Jejich těžbou je významně 
zatěžováno životní prostředí. Pro za-
jištění sběru a  recyklace vysloužilých 
elektrozařízení si naše obec vybrala 
ke spolupráci kolektivní systém ASE-
KOL. Správná recyklace výrobků totiž 
přináší životnímu prostředí význam-
nou úlevu. Jakým rozsahem naše obec 
přispěla k lepšímu životnímu prostře-
dí, se dozvídáme z environmentálního 
vyúčtování zpracovaného společností 
ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci 
vznikají úspory ve spotřebě elektric-
ké energie, primárních surovin, vody, 
okyselování prostředí a produkci skle-
níkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúč-
tování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky 
množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 1,49 MWh elektřiny, 107,38 

SPLATNOST POPLATKŮ ZA SVOZ ODPADU A ZE PSŮ
Žádáme o úhradu poplatků v hotovosti na OÚ Silůvky v úřední dny pondělí 

a středu od 8.00 do 17.00 hod.

Případné bezhotovostní platby uhraďte na účet obce Silůvky
2053697349/0800

Poplatek za svoz odpadu 600 Kč za osobu nebo neobydlený objekt.
Variabilní symbol odpady 1345+číslo popisné domu.
Poplatek za psa 50 Kč za prvního, 150 Kč za každého dalšího.
Variabilní symbol psi 1341+č. popisné domu.
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litrů ropy, 57,57 m3 vody a 0,34 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů CO2 ekv. o 0,47 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování 
prostředí) o 5,78 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných note-
booků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektři-
ny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří 
takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. 
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrob-
ku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace 
jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elek-
trospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Co patří a nepatří do WC ??
Vážení spoluobčané, titulek k tomuto příspěvku vyloudí úsměv na mno-

ha tvářích. Nikdy mě nenapadlo, že budu muset psát příspěvek do zpravodaje 
a provádět osvětu dospělých na toto téma. 

Při prvním prudším dešti bylo vyplaveno do potoka přes přepad z kanalizač-
ní šachty asi 40 ks vlhčených ubrousků viz. foto. Ubrousky byly rozesety po délce 
asi 20 m. Většinu se podařilo posbírat. 

Chtěl bych na Vás tímto apelovat, Vaše WC není popelnice. Do WC patří 
Vaše několikaminutové snažení, toaletní papír, kapesník a nic víc!



Informační list obce Silůvky, léto 2022

7

Do WC nepatří vlhčené ubrousky, tampóny, plenky, zbytky cigaret, textil, po-
užité kondomy a jiné hygienické potřeby. Všechny věci nerozpustné ve vodě jako 
v tomto případě mohou skončit při prudších deštích v potocích nebo řekách.

Nesplachujte zbytky jídla a kuchyňský odpad, podporujete tím reprodukci 
a  chov potkanů ve vašem okolí. Na zbytky jídla a kuchyňský odpad je určen 
kompostér nebo odpadkový koš.

Tuky a oleje patří do kontejneru, které jsou na obci k dispozici. Dále do WC 
nepatří léky, chemikálie, ropné produkty. Většina čistíren odpadních vod jsou 
založeny na mechanicko- biologických procesech, tj. používají se různé mikro-
organismy k odstranění znečišťujících látek z odpadních vod. Chemikálie a rop-
né produkty snižují jejich účinnost. 

Děkuji, že se pokusíte změnit některé svoje zlozvyky.
Jiří Sedláček
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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 2021.

Níže je uvedený přehled množství odpadu, který byl v obci Silůvky v roce 
2021 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 2021 celkem  75,752   188 696,50
1. čtvrtletí 2021    17,284       43 302,50
2. čtvrtletí 2021    21,801       54 900,00
3. čtvrtletí 2021    21,522       57 553,00
4. čtvrtletí 2021    15,145       32 941,00

Srovnání let 2018–2021:
           množství [tuny]   částka [Kč]
Rok 2018 celkem  56,873   138 841,50
Rok 2019 celkem  65,039   152 963,00
Rok 2020 celkem  65,865   159 008,00
Rok 2021 celkem  75,752   188 696,50
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Změny v obci

Obec Silůvky pořídila štěpkovač na zpracování větví. Po pravé straně cesty při příjezdu 
do prostor před sběrným dvorem u ČOV je vyčleněné místo na větve ke štěpkování. Uklá-
dejte sem prosím větve do ø 15 cm.

Výzdoba obce.
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Zábradlí u víceúčelového hřiště, květen 2022.

Výzdoba obce.
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Fasáda na přístavbě hasičky, březen – duben 2022.

Lavičky instalované Správou železnic na nástupištích na nádraží, květen 2022.
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Ukliďme Silůvky
V sobotu 2. dubna 2022 proběhla již tradiční akce společného úklidu okolí 

obce Silůvky. Několik skupin dobrovolníků uklízelo okolí příjezdových komuni-
kací do obce a byl posbírán plný kontejner odpadu.

Po skončení se uskutečnilo společné posezení u ohně na hřišti Pod Lipami 
spojené s opékáním špekáčků.

Všem, kteří pomohli s úklidem okolí naší obce patří velké poděkování.

Ukliďme Silůvky, 2. dubna 2022.
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Maškarní den

Dne 3. března 2022 jsme opět prožili v kostýmech 
různých pohádkových a netradičních bytostí. 

Děkujeme moc rodičům, kteří si dali práci s výrobou 
masek a nebo je  zajistili.  

Děti i my  dospělí jsme celý den prožili s úsměvem na 
rtech, byla to pro nás skvělá zábava a zážitek. Nejhezčí 
na tom všem bylo vždy to překvapení a čekání, v jakém 
kostýmu kamarád či  kamarádka přijde.

Petra  Strádalová

Turnaj deskových her
V úterý 22. března 2022 uspořádal MAP v ORP Šlapanice Turnaj deskových 

her. Tento den se zúčastnili žáci 1. stupně z 19 škol a naši školu reprezentovali:  
Tereza Kališová, Viktorie Heliová, Tomáš Kolovrat a Tomáš Imramovský.

Od podzimu děti trénovaly čtyři deskové hry, ve kterých potom soutěžily se 
zástupci dalších škol nejen jako jednotlivci, ale i jako tým. Přestože se silůvské 
děti neumístily na předních místech, patří jim naše díky za jejich účast a zápal 
do hry.

Petra Strádalová

Maškarní den v ZŠ a MŠ, 3. března 2022.
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Vynášení Moreny
V pondělí 21. března 2022  děti z mateřské školy vynášely symbol zimy v po-

době slovanské bohyně Moreny. 
Za doprovodu říkadla „Přišlo jaro“ se vydaly s Morenou k potoku, aby ji za-

pálily a vhodily do vody.
Takto jsme se symbolicky rozloučily se zimním obdobím a přivítaly nástup 

jara.
Monika  Vorlová

Turnaj deskových her, 22. března 2022.

Vynášení Moreny, 21. března 2022.
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Ferda mravenec
Naše MŠ se v lednu zapojila do Literární a výtvarné soutěže pro děti a žáky, 

kterou pořádalo MAP Šlapanice. 
Téma bylo „Já a svět kolem mne.“ Třída nejmladších dětí v MŠ – Vrabečků – 

si zvolila podtéma „Můj oblíbený literární hrdina“ a vybrali si Ferdu mravence, 
který si vždy ví se vším rady a všem pomůže.

Společná práce byla oceněna cenou poroty.

Beata Boháčová

Vynášení Moreny, 21. března 2022.

Můj oblíbený literární hrdina.
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Můj oblíbený literární hrdina.

Besídka ke Dni matek
Po dvouletém přerušení jsme 6. května 2022 mohli uskutečnit naši tradiční 

besídku. Právě díky tomu časovému rozestupu a nemocem jsme byli velmi ner-
vózní a měli strach, jak všechna naše vystoupení zvládneme.

Děti se velmi těšily a přistupovaly k přípravám a samotné besídce velmi zod-
povědně.  Věřily jsme jim a byly si jisté, že to zvládneme. Během hodiny a půl 
děti předvedly pestrá vystoupení, kdy zazpívaly, zahrály na hudební nástroje, 
zatančily, uhasily oheň, vystoupily s divadelními představeními.  

Jsme na ně hrdé a pyšné. Potěšily nejen všechny přítomné, ale i nás.

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy
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Besídka ke Dni matek, 6. května 2022.
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Besídka ke Dni matek, 6. května 2022.
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Činnost skautského oddílu Sokolík
V uplynulých čtyřech měsících se toho z pohledu 

konaných skautských akcí odehrálo opravdu hodně. 
První velkou výpravou v novém roce byly „Běžky“, na 
které jsme se vydali do Nového Města na Moravě, kon-
krétně do Sněžného. Zde jsme přenocovali na místní 
faře, kde nás vřele přijala rodina Kadlecových. Ještě jednou děkujeme a posíláme 
pozdrav.

Následovala „Přespávačka“ v oddílové klubovně, kde se nás sešlo opravdu 
mnoho. Téměř nebylo kam složit hlavu. 

Besídka ke Dni matek, 6. května 2022.



Informační list obce Silůvky, číslo 2 (106), ročník 22

20

Ak
tu

ál
ní

 in
fo

rm
ac

e 
o 

či
nn

os
ti 

od
dí

lu
 S

ok
ol

ík
 S

ilů
vk

y 
vč

et
ně

 o
dk

az
u 

na
 ro

zs
áh

lo
u 

fo
to

ga
le

rii
  n

al
ez

ne
te

 n
a 

in
te

rn
et

ov
ýc

h 
st

rá
nk

ác
h:

 w
w
w
.s
ok

ol
ik
.s
ilu

vk
y.
cz Další v pořadí bylo „Ukliďme Česko“, kde jsme spolu s mnoha dalšími dob-

rovolníky udělali pořádek v obci a jejím nejbližším okolí. Především tedy kolem 
silnic do sousedních obcí. Nepořádku se našlo více než je zdrávo ale i přesto nám 
dělá radost, že se každým uplynulým rokem množství odpadu snižuje.  Jen tak 
dál!

Velikonoční schůzka je jednou z akcí, které pořádáme úplně pro všechny. 
Uplést pomlázku nebo nabarvit si vajíčka může přijít kdokoliv i ten kdo pomláz-
ku nikdy nepletl nebo už to zapomněl. 

Velikonoční schůzka, 16. dubna 2022.

A nyní jedna výprava, která lehce vyčnívá nad ostatní už jenom proto, že ne-
znalým samotný název Salza, zřejmě mnohé nenapoví. Tak se seznamte toto je 
Salza, horská řeka v rakouském Štýrsku. Jedná se o oblíbenou destinaci milovní-
ků divoké vody. Právě sem jsme se vydali s družinou roverů, abychom prověřili 
své vodácké dovednosti. V pátek, 6. května naše 6 členná skupina překročila 
hranice a zamířila do kempu ve Wildalpenu. Tam jsme postavili stany a vydali se 
na průzkum toku. Následující den jsme přejeli proti proudu Salzy pod přehradní 
hráz Prescenyklause, nafoukli baraky, navlékli neoprény, vesty, nasadili přilby 
a spustili se po proudu řeky. Úsek z Prescenyklause do Wildalpenu je spíše jed-
nodušší, na jeho konci jsme si však mohli v blízkosti kempu užít technickou serií 
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splávků, kterou jsme si sjeli vícekrát, abychom si užili i trošku plavání ve svěží 
horské vodě. Poslední den jsme absolvovali oblíbenější úsek z Wildalpenu do 
Saggrabenu, který leží za soutěskou u Palfau. Tento středně náročný úsek zaujme 
hned několika aspekty. Řeka se zařezává hluboko do skalního reliéfu a jsou z ní 
krásné výhledy na okolní přírodu. Dále se na řece nachází několik peřejnatých 
úseků s vlnami, které bychom na řece Jihlavě nebo Oslavě hledali marně. Věřím, 
že se tato výprava pro rovery líbila. Doufejme, že ta příští proběhne ve větším 
počtu.

Posední nedávnou akcí byl Ninja faktor. Po nejméně třech odložených termí-
nech jsme konečně mohli znovu připravit nejrůznější lanové překážky, abychom 
prověřili schopnosti Ninjů, kteří se odvážili se všemi nástrahami vypořádat. Při-
pravenost účastníků jsme otestovali na osmi překážkách, které s velkou mírou 
odhodlání zdolali snad všichni úspěšně. 

Doufáme, že se všem akce a výpravy líbily a odnesli jste si z nich alespoň 
nezapomenutelné zážitky nebo i něco víc. Rádi se s Vámi uvidíme na některé z 
dalších akcí. 

____________________

Plánované akce
•	 Setkání současných a bývalých členů oddílu a příznivců (18. 6. 2022) – 

jedná se o setkání všech přátel oddílu Sokolík k příležitosti vydání knihy o his-
torii skautingu v obci Silůvky.

•	Letní stanový tábor (30. 6.–16. 7. 2022) – znovu míříme na naše oblíbené 
místo do Ocmanic u Náměště nad Oslavou, kde opět vyroste naše tábořiště 
a jistě nás čeká mnoho zážitků.

Bližší informace k uvedeným akcím budeme upřesňovat na stránkách oddílu 
Sokolík. Nenechte si je ujít! Těšíme se na Vás! 

Za vedení oddílu Sokolík Silůvky Jiří Průša (Punďa)

Splutí Salzy, květen 2022.
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Valná hromada T. J. Sokol Silůvky
25. března 2022 se v malém sále sokolovny v Silůvkách 

konala Valná hromada T. J. Sokol Silůvky. Výbor a kontrol-
ní komise shrnuli činnost v uplynulém období. Následně 
si členové zvolili nového starostu jednoty, Ondřeje Elsne-
ra a nový výbor. Ladislava Škorpíková, Ladislava Juráňová 
a Renata Elsnerová se rozhodly znovu nekandidovat. Do 
výboru byli nově zvoleni: Jiří Sed-
láček, Roman Prax a Aleš Konečný. 
Při volbě kontrolní komise znovu 
nekandidoval Pavel Klempa, mís-
to něhož byl zvolen František Jakš. 
Aktuální obsazení je následující:

Výbor: Ondřej Elsner (starosta), 
Vladimír Stehlík (místostarosta), 
Lenka Ondrášková (jednatel), Jiří Sedláček (hospodář), Roman Prax (náčelník), 
Blanka Altmanová (náčelnice), Aleš Konečný (vzdělavatel).
Kontrolní komise: Petr Matuška, Radek Neužil, František Jakš.

Všem bývalým členům výboru a kontrolní komise děkujeme za odvedenou 
práci a přejeme mnoho zdaru členům současným.

Valná hromada T. J. Sokol Silůvky, 25. března 2022.
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Renata Elsnerová – Osobnost ANNO JMK 2021
V naší společnosti působí velké 

množství lidí v nestátním nezis-
kovém sektoru. Vedle svých vlast-
ních povinností udržují v chodu 
organizace, které mají významný 
pozitivní vliv na dění okolo nás 
všech. Vzbuzovat povědomí o těch-
to neviditelných hrdinech se snaží 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje 
(ANNO JMK) v rámci hlasování 
o osobnost roku. V roce 2021 byla 
nominována i členka Tělocvičné 
jednoty Sokol Silůvky, Renata Els-
nerová, která nakonec cenu osob-
nosti roku získala. Především byla 
oceněna její dlouholetá práce v 
organizaci, jejíž je členkou již od roku 1978. Od roku 2004 byla členkou vý-
boru a jednatelkou. Kromě práce ve vedení stále organizuje turistické zájezdy 
pro členskou základnu. Díky jejím manažerským a organizačním schopnostem 
se podařilo zajistit peníze na rekonstrukci sociálního zařízení, přístavbu sprch 
a technické místnosti v naší sokolovně. Děkujeme Ti za vložené úsilí!

Předseda ANNO JMK Jaromír Hron
předává Renatě Elsnerové ocenění
Osobnost ANNO JMK 2021.
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Úspěch dorostenců na přeboru ČOS ve florbalu
Své florbalové dovednosti letos prokázali silůvští dorostenci v zápasech so-

kolské ligy. Tým okolo vedoucího družstva – Tadeáše Schoře se nejprve úspěšně 
probojoval sérií turnajů v rámci župy Jana Máchala a postoupil na Oblastní pře-
bor východu, kde vybojoval 2. postupové místo. Reprezentanti Sokola Silůvky 
následně změřili síly s nejlepšími týmy České obce sokolské (ČOS) na repub-
likovém klání v Praze. Ze tří zapasů si připsali jednu výhru (9:4 proti Třebíči), 
jednu výhru v prodloužení (6:5 proti Frýdlantu) a jednu prohru (2:5 proti Dale-
šicím). Prodloužení proti Frýdlantu je bohužel stálo cenný bod, a tak skončili na 
3. místě. Celkově se však jedná o fenomenální úspěch. Tým ve složení: Rohovský 
Tomáš (C), Knoblich Alexander (G), Horník Pavel, Teplý Jan, Pehal Jindřich, 
Capyk Vojtěch, Panáč Jan, Vrána Jaromír a Smejkal Adam, se dokázal prosadit 
v konkurenci týmů s mnohem širším zázemím. Jan Panáč byl se 7 vstřelenými 
brankami navíc vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Gratulujeme!

Aleš Konečný (Ali)

Dorostenci na florbalovém přeboru ČOS v Praze.
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Motokolečko Silůvky 2022
Dne 28. května 2022 se v naší obci konala oblíbená 

akce pod názvem Motokolečko Silůvky. Za pěkného a slu-
nečného počasí se u nás sjelo kolem 70 krásných motorek, 
čtyřkolek a tříkolek.

Po projetí malého okruhu po obci jsme zamířili na vy-
jíždku po okolí přes Ořechov, Rajhrad, Židlochvice a Dol-
ní Kounice zpátky do Silůvek. Zde nás očekávalo občerstvení v místní hospodě 
Orelský klub a živá hudba od kapely ,,Garážmistři“.

Letošní ročník byl poznamenán menší účastí místních návštěvníků. Tak snad 
příští ročník bude lepší.

František Nešpůrek – Fanda 55

Motokolečko Silůvky, XIV. ročník, 28. května 2022.
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Atletický čtyřboj – 25. ročník
V neděli po Dni dětí, tj. 5. června 2022 se v Silůvkách na hřišti Pod Lipami 

opět konal Atletický čtyřboj. Letos již jubilejní 25. ročník. Celkem 44 registro-
vaných dětí soutěžilo ve sprintu, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem / 
granátem a vytrvalostním běhu.

Nakonec proběhlo tradiční opékání buřtů a vyhlášení vítězů. Této akce se 
zúčastnil a ceny předával elitní český reprezentant vytrvalostního běhu Jiří Ho-
moláč.

Děkujeme všem účastníkům, organizátorům a rodičům, co vedou své po-
tomky ke sportu.

Atletický čtyřboj, 5. června 2022.
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Atletický čtyřboj, 5. června 2022.
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Výsledky 25. ročníku Atletického čtyřboje konaného 5. června 2022
Nejmladší (ročník 2017 a mladší)

jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m
1. Sládková Sabina 509 12,0 171 4,14 0:52,2
2. Dobrovolný Adam 473 12,1 130 10,72 0:51,1
3. Elsnerová Josefína 361 12,7 115 5,22 0:49,0
4. Zoufalý Vítek 318 11,8 70 4,07 0:59,7
5. Korber David 211 13,7 99 4,83 0:57,3
6. Reboková Monika 175 14,6 107 2,40 1:05,5
7. Horemužová Anna 169 14,0 87 3,62 0:57,7
8. Bayer Ondřej 158 13,9 78 4,09 1:13,5
9. Vyskočil Dominik 71 15,7 77 4,64 1:22,5

10. Kolbert Štěpán 61 15,1 46 2,25 1:30,5
11. Novotná Julie 55 16,2 75 3,46 0:54,6
12. Bubláková Žofie 0 35,0 59 0,97 –
12. Dobrovolná Linda 0 20,2 41 1,99 1:51,9
12. Kalousková Zita 0 30,1 25 0,37 2:01,0
12. Korberová Eliška 0 27,1 38 1,31 1:35,5
12. Řehák Matěj 0 61,6 – – –

Žákyně (ročník 2015–2016)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m

1. Krejčiříková Kamila 1248 9,7 212 9,63 0:36,2
2. Bridger Stela 1241 9,9 218 8,27 0:35,5
3. Novotná Natálie 743 10,0 111 6,38 0:44,6
4. Řeháková Kristýna 732 10,0 113 5,14 0:45,0

Atletický čtyřboj, 5. června 2022.
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Žáci (ročník 2015–2016)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 150 m

1. Kolovrat Ondřej 876 10,0 205 9,53 0:36,6
2. Maláč Max 607 10,6 162 7,42 0:41,2
3. Elsner Tobiáš 518 11,2 160 9,20 0:42,2
4. Heikenwälder Jan 516 11,1 154 6,43 0:42,2

Žákyně (ročník 2013–2014)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Holánková Karolína 1347 9,7 208 11,76 1:19,2
2. Horemužová Rebeka 888 11,1 155 8,43 1:27,0
3. Záděrová Eliška 708 10,1 130 8,90 1:51,0

Žáci (ročník 2013–2014)
jméno body 50 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Šenkýř David 2225 7,2 309 24,05 0:56,6
2. Kozáček Jan 1605 8,2 228 16,30 1:05,4
3. Konicar Ota 1512 8,3 278 16,06 1:14,4
4. Sládek David 1010 9,2 229 20,32 1:37,4
5. Holánek Jiří 924 10,1 216 12,23 1:24,3
6. Burian Jiří 815 9,9 185 10,64 1:26,3

Žákyně (ročník 2011–2012)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Heikenwälderová Lucie 2219 9,4 284 22,70 0:59,9
2. Hlavoňová Monika 1890 9,8 280 15,33 1:07,2
3. Kluková Sára 1873 9,8 270 15,28 1:06,9

Žáci (ročník 2011–2012)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 300 m

1. Kolovrat Tomáš 1457 10,2 260 15,67 1:05,9
2. Imramovský Tomáš 1232 10,8 244 10,50 1:09,3
3. Paták Adam 1231 10,6 252 16,59 1:14,9
4. Zoufalý Lukáš 1151 10,7 274 13,94 1:19,7
5. Paták Matěj 1032 10,9 225 14,96 1:20,8

Žáci mladší (ročník 2009–2010)
jméno body 60 m skok daleký hod granátem 600 m

1. Imramovský David 1293 9,5 268 9,62 2:35,5
2. Pospíšil Matěj 1216 10,0 274 19,88 2:48,2

Žákyně starší (ročník 2007–2008)
jméno body 60 m skok daleký hod míčkem 600 m

1. Dvořáková Nela 2560 8,8 357 20,27 1:59,2
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SILŮVKY VČERA A DNES XXX

Začtěme se v tomto čísle do první části třídílného příspěvku, kterým jsou vzpo-
mínky paní Marie Červinkové (roz. Svačinové). Vzpomíná zde na svoje dětství 
a na období prožité v Silůvkách mezi světovými válkami.

Můžeme si tak udělat představu o tom, jak se v této době v naší obci žilo.
V zářijovém zpravodaji si budete moct přečíst o poválečném období a v prosin-

covém zpravodaji o vzpomínkách paní Marie Červinkové na poslední válečné dny.
Paní Červinkové za důkladně a obsáhle zpracovaný příspěvek moc děkuji a pře-

ji hlavně pevné zdraví do dalších let.

Radek Neužil

Často si pročítám brožurku NE-
ZABUDKY – Slávka Škorpíka (Škor-
pík, Miroslav (2017): Nezabudky, vlast-
ní náklad autora, Praha, 40 s.).

Vtipně a přesně v ní popsal oby-
vatele hlavní ulice zvané „Dědina“ z 
doby konce první republiky a za ně-
mecké okupace. Protože jsem tuto 
dobu také prožívala, vzpomínám na ni 

stejně. Pamatuji si tehdejší obyvatele 
a živnostníky, jak tehdy žili, ale i jak 
jsme žily my děti. Věřím, že pamětníci 
v obci jsou a vzpomenou se mnou a ti 
druzí se dozvědí, jak se dříve v Silův-
kách žilo.

Obec Silůvky nebyla tehdy jen tak 
malá a bezvýznamná obec. Stála tam 
jednopatrová škola a učili v ní vý-
znamní učitelé (V. K. Jeřábek). Nově 
postavená budova sokolovny a na ná-
vsi orlovna. Na návsi hostinec a pod 
nádražím „restaurace“. Název restau-
race znamenal, že se v ní vařilo pro 
hosty. Byla při ní i letní zahrada, ve 
které se obsluhovalo. Byl tam i zastře-
šený kout pro hru kuželky a kulečník.

V obci bylo nádraží. Vlak, který jel 
z Prahy přes Brno, Silůvkami do Víd-
ně, ve stanici Silůvky zastavoval, ces-
tující z vlaku mohli vystoupit a jít se 

V Silůvkách mezi dvěma válkami

Pohoda na zahrádce restaurace Rudolfa 
Smrže, Nádražní čp. 111 na fotografii
z roku 1912.
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občerstvit. Prosperita restaurace spo-
čívala právě na této zastávce. Vystupo-
vali tam i turisté, kteří chodili pěšky 
na rozhlednu na Hlínu 
a tuto restauraci navště-
vovali.

V obci již tehdy byla 
pošta. V ulici Pod Lipa-
mi, v prostorné rozlehlé 
zahradě stála modliteb-
na Českobratrské círk-
ve evangelické a fara. V 
blízkosti této modliteb-
ny bylo velké fotbalové 
hřiště a před ním pod 
vzrostlými stromy lip 
hřiště malé, kde se ko-
nala veřejná cvičení So-
kola.

Dnešní ulici Anenskou obýva-
li většinou sedláci. Byly tam i tři ob-
chody s potravinami, dříve s názvem 

„Obchod se smíšeným 
zbožím“. První, rohový, 
velký, architektonicky 
krásně zdobený, byl ob-
chod Josefa Škorpíka. 
Pan Škorpík byl pekař 
a měl i pekárnu. V té 
pekl chléb pro svůj ob-
chod, ale sloužila i pro 
hospodyňky, které si své 
těsto zpracovávaly samy 
a přinášely je jen k upe-
čení. Druhý potravino-
vý obchod pana  Čeňka 
Štěrby byl stejný. Pekař, 
pec a obchod. Třetí ob-

Pohled ulicí Sokolskou přes mostek, vlevo budova Obecné školy, vpravo dům a obchod 
řezníka a uzenáře Ludvíka Svačiny, čp. 190, kolem roku 1940.

Oblíbené výletní místo
– rozhledna na Hlíně.
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chod s potravinami byl rodiny pana 
Alberta Hledíka. Další potravinář na 
ulici Anenské byl pan Šalplachta – řez-
ník.

Do Silůvek jsme se přistěhovali v 
roce 1932 do domu, který si rodiče 
postavili, kde měl otec krám, porážku, 
dílnu, lednici a byt. Byl řezník – živ-
nostník, bojující tehdy o svou existen-
ci. Živnostníků bylo tehdy v Silůvkách 
požehnaně a podmínky měli všichni 
stejné.

To všechno jsem chápala až mno-
hem později – jako školačka.

Náš dům stál naproti školy. Vle-
vo tekl potok a přes silnici u potoka 
sousedé Stehlíkovi. Jako malou mě 
někdy hlídala jejich dcera Věra a poz-

ději jsem  tam často chodila jen tak, 
na besedu. Za školou bydleli Praxovi, 
vedle dva starší manželé Dobrovodští, 
pak rodina obuvníka p. Konečného a 
studna u Kasalových. Přešla se silnice 
a už jsme byli u kapličky sv. Jana Ne-
pomuckého. Pod silnicí vpravo byly 
zastrčeny dva domy. V jednom bydle-
la babička Beránková a u ní s rodinou 
pan Řezáč – malíř a natěrač. Ve dru-
hém rodinném domku bydlela počet-
ná rodina Hronova. Pan Ondřej Hron 
– senior byl znám jako ranhojič a na-
pravovač vymknutých kloubů, loktů 
a kotníků. U vrat Červinkových byla 
pevně do země zabudovaná lavice, na 
které jsme od jara do podzimu vídali 
dědečka Hökla.

Prostor za kapličkou, to byl prostor 
pro naše hry. Ptáte se jaké? Kluci tam 
hráli kuličky a my děvčata skákaly pa-
náka a na studni hráli kamínky. Dal-
ším místem nás dětí – bydlících kolem 
školy byly Trávníky. Tam u potoka 
jsme si hráli a prožívali předškolní i 
školní léta.

Školní léta v silůvské škole už pro 
mne nebyla zcela bezstarostná. Jako 
nejstarší ze čtyř sourozenců jsem byla 
pověřována jejich hlídáním. Ale i po-
vinnostmi pro otce – živnostníka, cho-
zením k panu starostovi pro razítka, k 
panu prohlížitelovi také pro razítka a 
na poštu se složenkami.

Po pravé straně našeho domu byla 
hasička. Vedle stál malý domek o dvou 
místnostech a s malým dvorečkem. 
Další neobydlený a velmi sešlý domek 

Obchod a pekárna Josefa Škorpíka, čp. 17.

Rozestavěný dům a obchod řezníka
a uzenáře Ludvíka Svačiny, čp. 190, 1932.
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sousedil se stodolou. Tyto tři nemovi-
tosti, spolu s velkou zahradou vlastnil 
pan Florián Sládek.

V tom krajním domečku bydlela 
rodina Stehlíkova. U nich jsem bývala 
častým hostem. Jejich nejmladší dcera 
Fanda byla moje spolužačka. Mne tam 
vábil i jejich zvláštní sporák. V malič-
ké kuchyni stála na kovových nožkách  
jen plotna na vaření, dvířka pro tope-
ní a popelník. Trouby, kde se peklo, 
byly ve vedlejší místnosti. Tam již od 
podlahy stála tzv. „kobka“ a v ní dvě 
trouby na pečení. To již bylo oblože-
no růžovými kachličkami. Místnost s 
okny do ulice byla velmi útulná, čistá 
a teplá. S Fandou jsme si tam hlavně v 
zimě hrávaly se svými panenkami.

Stehlíkovi se později přestěhovali 
na Prachatičky. Po nich tam bydlela 
babička Navrátilová se svou dcerou a 
vnučkou. Dalšími nájemníky byla ro-
dina Komínkova, která tam žila až do 
konce války. Po vysídlení německých 
rodin z obce Pravlov, spolu s rodinou 
Jedličkovou z cihelny a s rodinou Slád-
kovou z pastoušky se tam přestěhovali 
a spolu se svými rodinami tam našli 
trvalý domov.

Po válce byly domky a stodoly 
zbourány a prostor užíván jako zahra-
da.

Na tomto konci Silůvek začíná 
vstup do ulice Pod Lipami. Tehdy tam 
žilo několik rodin, jejichž otcové pro-
vozovali svoje živnosti.

Na levé straně byl doslova zastrče-

ný domek pana Františka Bergla. Pan 
Bergl byl brašnář. Spolu s kovářem pa-
nem Vyskočilem snad nejpotřebněj-
ší pro místní sedláky. Sedláci pro své 
koně potřebovali kšíry, ohlávky, uzdy 
a sedla. Ke svým oračkám, mlátičkám, 
sekačkám a šroťákům – řemeny.

Pan Bergl se svou rodinou bydlel 
velmi skromě. Dílnička, malá míst-
nost k obývání a malý dvorek. V jeho 
dílně a před ní bylo stále plno sedláků 
a hlavně besedníků. I já jsem tam ně-
kdy chodívala, protože jejich nejmlad-
ší dcera Žofka byla moje spolužačka.

Vídávala jsem jej, jak sedával ob-
kročmo na úzké dřevěné lavici a před 
sebou něco sešíval a vyklepával. Měla 
jsem od něj novou aktovku s řemínky  
na záda, když jsem začala chodit do 
Měšťanské školy do Dolních Kounic. 
Byla to světlehnědá kůže, krásně pro-
šívaná se zlatým zámečkem. Moc jsem 
si ji opatrovala.

Tato rodina Berglova byla během 
války jedna z nejpostiženějších. Na 
konci války a při bombovém zásahu v 
Silůvkách zemřel jejich dvacetiletý syn 
Frantík a jejich dům byl doslova roz-
metán.

Obchod a pekárna Čeňka Štěrby, čp. 37.
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Po odsunu Němců z obce Želešice 
se tam celá zbývající rodina přestěho-
vala do jednoho z prázdných domů.

V této ulici bydlel ve svém ro-
dinném domě pan Haněl, který byl 
obuvník – švec a svou živnost tam 
provozoval. V obci byl ještě jeden 
obuvník – pan František Dvořák. Byli 
to jen opraváři. Podráželi prošlapané 
podrážky a podpatky a prováděli i jiné 
opravy bot. Nové boty nešili. V té době 
jsme nosili komisňáky a meltonky. To 
byly kotníčkové šněrovací boty a mel-
tonky byly boty kombinované s teplou 
látkou. V létě jsme nosili plátěné Ba-
ťovky. Pan Haněl ale později vyměnil 
svůj verpánek za obchod s potravina-
mi, který si ve svém domě pořídil.

V ulici Pod Lipami si postavil ro-
dinný domek i pan František Nepej-
chal. Byl to klempíř a přistěhoval si 
tam i svou početnou rodinu, včetně 
své staré matky. Práce měl asi mnoho, 
protože z jeho dílničky se stále ozýval 
klepot. Byl to poctivý řemeslník, stále 
potřebný pro rozrůstající se obec. Jeho 
bratři a sestry se i se svou maminkou 

po válce přestěhovali do pohraničí – 
do Jeseníků.

Soused pana Nepejchala byl pan 
Tomanec – pokrývač. Pamatuji si 
pana Tomance, jak za prací pospíchal 
s vlastním žebříkem, na jehož konci 
byly kovové háky na zavěšení při prá-
ci na střeše. Kolikrát musel ze střech 
slézat a znovu se tam vracet jistě ne-
počítal.

Když jsme sami stavěli dům, praco-
val u nás a střechu přerovnával. Všim-
la jsem si tehdy, že každou křidlici než 
položil, několikrát obracel, aby se do-
stala do správného místa. Byl to jeden 
z dalších poctivých silůvských řemesl-
níků.

Nelze zapomenout na jeden dům v 
ulici Pod Lipami, kde bydlela za války 
rodina Kukačkova. Tento pán s ryze 
českým jménem „se dal k Němcům“, 
jak se tehdy říkalo a jmenoval se na-
jednou „Kukaczka“. Odkud pocházel 
nevím, ale jeho manželka byla z Ne-
slovic. Měli syna Jana a dcery Jůlii a 
Zdenu. Do školy v Silůvkách děvčata s 
námi nechodila, ale vzpomínám si, že 
mladší Zdena si s námi hrála někdy u 
kapličky. Pak děvčata začala nosit copy 
a málo jsme je vídaly. Syn Jan se ně-
kdy objevil v uniformě „Hitlerjugend“. 
Po válce ze Silůvek zmizeli. Později 
jsme se dozvěděli, že se Jůlie provdala 
za Čecha a bydlí ve Střelicích. Syn byl 
údajně mrtev.

Jednou, bylo to už několik roků po 
válce jsem se s mladší Zdenou setka-
la v jednom obchodě v Brně. Poznaly 

Fara a modlitebna ČCE, 1940.
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jsme se. Chvíli jsme na sebe hleděly a 
ona pak rychle odešla. Stala se i ona asi 
Češkou.

Na samotě zvané „Na pile“ bydlela 
další rodina, o které se také vědělo, „že 
se dali k Němcům“. Byla to rodina Ble-
chova. Pan Blecha pocházel z Ořecho-
va – Tikovic. Měli dceru Olgu, která s 
námi jeden rok chodila v Silůvkách do 
školy. U této rodiny byl rozdíl v tom, 
že paní Blechová byla rozená Němka. 

Po válce byli odsunuti do Německa a 
tam zůstali.

Do domu po rodině Kukačkové se 
tam nastěhovali Bláhovi. Bydleli tam 
do doby, než byl opraven jejich pobou-
raný dům.

Pak se do Silůvek přistěhovala ro-
dina pana Hampla. Pan Hampl byl 
dámský krejčí. Šil vesty, bundy, sáčka. 
Tyto své kusy vhodně kombinoval, 
úplet-látka, látka-koženka, látka-plyš 
a podobně. Vše co ušil bylo vhodně 
barevně sladěné a precizně vypracova-
né. Byl to vynikající krejčí.

Nákres ku postavení místnosti na holení 
pro p. Arnošta Urbana, holiče v Silůvkách, 
1933.
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V ulici Nádražní měli své dílničky 
krejčí – pan Hledík se synem Mojmí-
rem a pan Paulíček. Krejčí byl také pan 
Hynek Virgl.

Na začátku ulice Nádražní stál 
příčně postavený domek – spíše pavi-
lon s rovnou střechou. To byla holírna 
pana Arnošta Urbana. Tento svobod-
ný, těžce tělesně postižený pán byl pro 
všechny jen pan Arnošt. Jeho holírna 
byla ustavičně plná mužů k holení, ale 
i k besedování. Za hostincem v dědině 
byl další holič, pan Lička, ale ten nebyl 
tak navštěvován.

V ulici Nádražní bydlela paní Jus-
tina Malá, která byla porodní babička. 
Děti, které se narodily za její pomoci, 
pak spolu s kmotry nosila do kostela 
ke křtu.

Švadleny v obci byly dvě. Paní Ři-
háčková a paní Žofie Vlková – zvaná 
Žofička. Tato byla spíše vyšívačka. 
Tiskla vzory na rukávce, korduly, lím-
ce a zástěrky ke kyjovským krojům, 
které si tehdy mnoho žen pořizovalo. 
Tiskla i vzory na ubrusy, dečky a na 
košile a vesty pro stárky. Měla svůj 
vlastní tiskací způsob, který sama vy-

myslela.
Pak bylo v obci ještě několik ob-

čanů, kteří obyčejně pracovali v Brně 
„na dráze“ a pro potřebné sousedy 
něco vyráběli. Pan Zechmeister z Pra-
chatiček vyráběl žebříky. Dlouhé, krát-
ké, masivní, lehounké – takové, jaké si 
kdo přál.

Ve strážním domku u nádraží žila 
početná rodina pana Drápala, který 
byl hodinář a na opravy hojně využí-
ván.

Za pomníkem bydlel pan Jaroslav 
Pazourek, vyučený stolař. Byl to vyso-
ký robustní pán. Tento pán byl v první 
světové válce. Odtud posílal písem-
né pozdravy na pohlednicích. Tyto 
pohlednice jsou uchovány v archívu 
Sokola. Pro mého otce tehdy zhotovil 
velký stůl do dílny a ten byl tak těžký, 
že jej čtyři muži nesli s obtížemi.

Ve vesnici bylo ještě i mnoho zed-
níků. Byli to již většinou muži, kteří 
pracovali – jako většina „na dráze“ a 
nebo již byli v důchodě. Podle toho jak 
komu sloužilo zdraví i oni rádi vypo-
mohli.

(pokračování v příštím čísle)
Marie Červinková, 5. 4. 2022

Celkový pohled na Silůvky z Vývozů, 1940.
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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
červen 2022
• Slavnostní setkání příznivců skautského oddílu Sokolík Silůvky – sobota 18. červ-

na 2022, od 14.00  hod., za sokolovnou v Silůvkách. Během akce bude představena 
reprezentační publikace autorů Radka Neužila (Radýska), Martina Klempy (Pedra) 
a kolektivu dalších více než 70 spoluautorů nazvaná PŘÍBĚH SKAUTINGU V SILŮV-
KÁCH od roku 1945 do současnosti. Odpolední setkání doprovodí trampská skupina 
Louže. Večer posezení u ohně, povídání a zpívání dle zájmu přítomných.

• Gump – Kinematograf bratří Čadíků – středa 22. 6. 2022, 21.30 hod., hřiště Pod Li-
pami. Občerstvení zajištěno od 19.00 hod.

• Procházka Pohádkovým lesem – čtvrtek 23. 6. 2022, sraz 14.30 hod. u školy.
• Pasování předškoláků, pasování prvňáčků na čtenáře a rozloučení se třeťáky – 

čtvrtek 23. 6. 2022, 17.00 hod. hřiště Pod Lipami.
• Tajemství staré bambitky 2 – Kinematograf bratří Čadíků – čtvrtek 23.  6.  2022, 

21.30 hod., hřiště Pod Lipami. Občerstvení zajištěno od 19.00 hod.
• Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Kinematograf bratří Čadíků – pátek 24. 6. 2022, 

21.30 hod., hřiště Pod Lipami. Občerstvení zajištěno od 19.00 hod.
• Zátopek – Kinematograf bratří Čadíků – sobota 25. 6. 2022, 21.30 hod., hřiště Pod 

Lipami. Občerstvení zajištěno od 19.00 hod.
• Návrh územního plánu obce Silůvky – veřejná prezentace – čtvrtek 30. 6. 2022, 

17.00 hod., zasedací místnost, 1. patro nad obecním úřadem v Silůvkách. Na tuto pre-
zentaci jste všichni srdečně zváni. 

_______________
červenec 2022
• Tady je Krakonošovo (Kácení hodové máje) – středa 20. července 2022, sraz v 

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

• Héééj rup! (Stavění hodové máje) – pátek 22. července 2022, od 17.00 hod. za soko-
lovnou v Silůvkách. Občerstvení zajištěno. Všechny srdečně zvou stárci.

• Anenské hody, – sobota 23. července 2022, k tanci a poslechu hraje DH Svatobořáci. 
Průvod stárků obcí od 14.00 hod. Večerní zábava od 20.00 hod. za sokolovnou. Všech-
ny srdečně zvou stárci a T. J. Sokol Silůvky.

• Hodová mše, – neděle 24. července 2022, 10.30 hod. prostranství na návsi před zvo-
nicí sv. Anny.

_______________
srpen 2022
• 9. silůvský pivní mikrofestival – sobota 20. srpna 2022, od 15.00 hod. za sokolovnou 

v Silůvkách. K tanci a poslechu zahrají kapely Thom‘s valley a Pepíčkovo štěstí. Všechny 
degustátory srdečně zve T. J. Sokol Silůvky.
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