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INFORMACE OBČANŮM OD STAROSTY OBCE
Vážení silůvští spoluobčané a sousedé,
léto nám uplynulo jako voda v Šatavě a přichází čas podzimní sklizně ovoce, 

zeleniny a plodů ze zahrádek, kterým jste věnovali mnoho práce a péče. Dá se 
říci slovy hospodářů, že : „Rok to bude hojný.“ A to je samozřejmě dobré pro 
vytvoření zimních zásob.

Na nadcházející zimu se také zásobujete dřívím 
na topení z důvodu úspor za plyn a energie. Obecní 
lesy, ve kterých řádně hospodaříme, poskytují dosta-
tek levného palivového dříví pro všechny zájemce a 
objednávky se zatím daří pokrývat. I na obci výrazně 
šetříme a šikovní brigádníci nám o prázdninách na-
chystali dostatek suchého dřeva na celosezónní topení 
v budově školy. Uspoříme i díky moderním konden-
začním kotlům v bytovém domě DPS i v budově obec-
ního úřadu.  

Spoustu let se věnujeme zalesňování a výsadbě no-
vých sazenic dubu, ovocných stromů a keřů. Těší mě, 
jak nové stromy v lese, v aleji i v sadu pěkně rostou. Také upravená veřejná zeleň 
v obci dodává Silůvkám svěží a příjemnou atmosféru. 

Mám letos vlastní zkušenost a srovnání z jižní Itálie, kde je vážně mnoho 
odpadků a nepořádku na ulicích, v parcích a kolem silnic a musím konstatovat, 
že odpadové hospodářství a čistota u nás v obci funguje skvěle. Do sběrného 
místa u ČOV i do kontejnerů po obci mohou obyvatelé Silůvek přivézt, roztřídit 
a uložit opravdu cokoliv, co není komunálním odpadem patřícím do běžné po-
pelnice. Veškerý tento odpad následně obecní zaměstnanci ještě dotřídí, uklidí 
a nachystají na recyklaci. Považujme si jejich práce při udržování pořádku a čis-
toty po celé obci. 

Velmi rád jsem se i letos 1. září zúčastnil zahájení nového školního roku, kde 
jsme přivítali do školy 14 prvňáčků a ve školce všechny děti ze Silůvek ve věku 
3  let. Přejeme si všichni, aby výuka už byla normální bez covidových omeze-
ní. Školní jídelna nabízí opět obědy i pro mimoškolní strávníky s dovozem za 
100 Kč. 

V červnu se na OÚ uskutečnila první prezentace „Návrhu územního plánu 
obce Silůvky“. Děkujeme za všechny připomínky, nápady a podněty k tomuto 
návrhu. Jsou velmi zajímavé a inspirativní a všechny je předáváme pořizovateli 
k dalšímu zpracování. Tvorba územního plánu je náročný a zodpovědný proces. 
Je potřeba odborně prověřit veškeré varianty a věnovat pozornost návrhům nej-



Informační list obce Silůvky, číslo 3 (107), ročník 22

4

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb

do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR  

Starosta obce Silůvky podle zákona č. 491/2001 Sb. o vyhlášení voleb 
do zastupitelstev obcí, zákona č. 247/1995 Sb. a rozhodnutí prezidenta 
č. 81/2022 Sb.   

o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pá-
tek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 
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. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným dokladem (občanský prů-
kaz, pas).

4. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat okr-
skovou 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.

vhodnějšího způsobu využití pro stabilizované i rozvojové plochy v celém území 
obce. 

Všechny akce o prázdninách (letní kino, hody, festivaly a setkání…) se tě-
šily účasti mnoha návštěvníků. Informace a fotografie najdete na následujících 
stránkách zpravodaje a také aktuálně na webových stránkách obce:

http://siluvky.cz/ 
Těším se na setkání s Vámi na nějaké z plánovaných akcí, třeba na Jarmarku 

s rozsvěcováním vánočního stromu.

Přeji Vám všem spoustu pohody bez starostí a užijte si ve zdraví slunečné 
podzimní dny.  

 

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky 
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SPLATNOST POPLATKŮ ZA SVOZ ODPADU A ZE PSŮ
Žádáme ty z vás, kteří tak ještě neučinili 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.

OBEC SILŮVKY NABÍZÍ KVALITNÍ PALIVOVÉ DŘEVO
za 1 prm (prostorový metr rovnaný v polenech) jsou ceny

palivového dřeva prodávaného obcí od 1. 1. 2022 následující:

1 prm měkké (smrk, borovice, modřín)
800 Kč + 15% DPH = 920 Kč

1 prm tvrdé (dub + buk + jasan + akát)
1200 Kč + 15% DPH = 1380 Kč

1 prm směs (1/2 měkké + 1/2 tvrdé)
1000 Kč + 15% DPH = 1150 Kč
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Změny v obci

Nově vymalovaná jídelna školní kuchyně, srpen 2022.

Nátěr hřbitovní zdi, září 2022.

Úprava obecního parčíku, srpen 2022.
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Den dětí

Na den dětí jsme si pozvali divadlo NETRATRDLO 
s představením „Pojďte s námi do ZOO“. Společný pro-
gram pro školáky a předškoláky se uskutečnil ve třídě 
MŠ. Děti si užily zábavné pásmo, kde si zahrály na výlet 
do ZOO.

O zvířátkách se dozvěděly nejen plno zajímavých in-
formací, ale hlavně si s nimi zahrály, zadováděly, zatan-
čily a plnily různé úkoly např: hra na opičí kapelu, napodobování zvířátek ze 
ZOO (děti skákaly jako opice, chodily jako žirafy), procvičování barev, poznává-
ní zvířátek (podle částí těla, zvuků, pohybů), písně s pohybem („Hlava, ramena, 
kolena“, „Kuřecí tanec“, „Jede, jede mašinka“), kreslení na velký formát papíru 
(děti kreslily jídlo pro zvířátka), prolézání obručemi….atd. Na závěr programu 
byla diskotéka. Dopolední dovádění jsme si náramně užili:-).

Monika Vorlová

Den dětí – Pojďte s námi do ZOO.
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Výlet do DinoParku Vyškov
Ve čtvrtek 9. června 2022 jsme 

se s naší mateřskou školou vydali na 
výlet do DinoParku do Vyškova. Ze 
ZooParku nás převezl vláček Dino-
Expres až do nedalekého DinoParku. 
Děti se postupně seznámily se záhad-
ným světem dinosaurů v jejich reál-
ných podobách a s prostředím dru-
hohor. Dále navštívily 4D kino, kde 
zhlédly dinosauří příběh „Zachraňte 
mládě“ a děj příběhu pomocí malého 
či velkého potlesku mohly ovlivnit. 
Na závěr výletu jsme děti odměnili 
zmrzlinou. V neposlední řadě navští-
vily ZooPark, kde si prohlédly někte-
rá zvířátka. Dětem se DinoPark velmi líbil a odnesly si z našeho výletu nezapo-
menutelné vzpomínky na celý život…

Bc. Kateřina Šťastná

Výlet ZŠ do Březové
Na závěr roku jsme vy-

jeli do outdoorového stře-
diska Březová. Žáci během 
šesti hodin měli možnost 
prolézat různými atrakce-
mi ve výškách, vyzkoušeli 
si lezeckou stěnu, jezdili na 
koni. Během této doby pře-
konávali svůj strach, obavy 
a mnozí některé činnosti 
vyzkoušeli poprvé. Byl to 
úžasný adrenalinový den. 
Děti byly při odjezdu nad-
šené a moc spokojené.

Mgr. Petra Strádalová
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Atletický den v Radosticích
My jsme Vám ty medaile přinesli!!!
V úterý 28. června 2022 se celá naše škola vydala MHD autobusem do Rados-

tic a zde na „zastrčené“ hřiště v lese nad obcí. Medaile jsme si samozřejmě neroz-
dali sami mezi sebou, ale bojovali jsme o ně s dětmi ze ZŠ Prštice a ZŠ Radostice.

Děti urputně soutěžily ve čtyřech atletických kategoriích a to ve skoku da-
lekém, v hodu tenisovým míčkem, ve sprintu a v běhu na 300 metrů. Borci se 
pěkně vybarvili mezi všemi našimi třídami. Z 1. třídy se naše reprezentantka Ka-
milka Krejčiříková umístila na krásném 3. místě a za druháky vybojoval Tadeáš 
Jíra úžasné 1. místo. Z třeťáků se na stupínku vítězů postavili Tomáš Kolovrat 
na 3. a David Šenkýř na 1. místě a Sára Kluková na 2. a Peri Yilmaz na 1. místě. 
Kdybychom neměli s sebou vydatný fandící tým, tak by určitě nevyhráli. Děcka, 
gratulujeme!!!

 Mgr. Tereza Dvořáková

Ráda bych za naši školičku srdečně poděkovala za dar paní
doc. RNDr. Nely Dolákové, CSc.

Věnovala nám klavír po mamince – paní Jiřině Zdražílkové.
Velmi si toho vážíme, je nám ctí a jsme hrdí,

že na něm budeme moci hrát a s dětmi zpívat.

Mgr. Petra Strádalová – ředitelka školy

Atletický den v Radosticích, 28. června 2022.
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Pohádkový les a pasování
Je tu naše oblíbená akce – Pohádkový les –23. června 2022.  Díky paní Zádě-

rové se sešlo celkem deset rodičů, kteří pro děti přichystali nádhernou procház-
ku s pohádkovými postavami a úkoly.  Děti se potkaly s  vodníky, klauny, indiá-
ny, čarodějkou, královskou rodinou a Arielkou s princem. Na konci cestičky byl 
pro děti odměnou poklad, který si nejdřív musely najít.

A co dál? Když se všichni sešli na hřišti, přiletěla za nimi hmyzí rodinka – 
Ferda Mravenec s Beruškou, včelka Mája se čmeláčkem, můra s motýlkem a 
vážka s mouchou. Zatančili krátký luční taneček a potom na paloučku pasovali 
předškoláčky na prvňáčky, prvňačky na čtenářky a rozloučili se s třeťáky, kteří 
naši školičku opustí.

Celé krásné pohádkové odpoledne jsme ukončili opékáním špekáčků a spo-
lečným povídáním. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací této krásné akce. Co je krás-
nějšího než usměvavé a spokojené děti? 

Mgr. Petra Strádalová

Pohádkový les a pasování, 23. června 2022.
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Pohádkový les
–pasování

předškoláků
na školáky,

23. června 2022.

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

Pohádkový les
–loučení s třeťáky,

24. června 2021.
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Zahájení školního roku
1. září 2022 se opět otevřely dveře školy. Už od rána přicházely děti z mateřské 

školy se svými rodiči a slzičky se občas objevily jen u nových, kteří musely popr-
vé opustit svoji maminku na delší dobu. Všichni to zvládli skvěle.

V 9 hodin se potom sešli žáci, rodiče, učitelský sbor a zástupci obecního úřa-
du v čele s panem starostou. Ten je srdečně přivítal a popřál jim hodně úspěchů. 

Aby ten první den byl nejen slavnostní, ale i veselý, přichystali jsme pro  děti 
z MŠ i ZŠ pohádkové představení.

V mateřské škole v letošním školním roce máme opět dvě třídy - Vrabečky 
a Sovičky, kde je celkem 30 dětí, o které se starají naše čtyři milé a hodné paní 
učitelky. Poprvé do lavic usedlo 14 prvňáčků. Ve druhé třídě jsme se přivítali se 
čtyřmi druhačkami a čtyřmi třeťáky.

Za všechny z naší školy přeji dětem, žáčkům i rodičům, aby vše probíhalo jak 
má a mohli jsme si tak užívat obyčejné, veselé, zábavné a poučné dny.

Mgr. Petra Strádalová

Zahájení školního roku, 1. září 2022.
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Sokolské Brno
Ve světě snad neexistuje sportovní událost, která by 

měla delší tradici než sokolský slet. Ten první se konal v 
Praze již v roce 1882. Jednotlivé slety od sebe dělí tradičně 
šest let. Aby sokolové ukázali, že ani v mezi-sletovém ob-
dobí nezahálejí, vznikla v roce 1996 nová tradice - Sokol-
ské Brno. V Brně se tento projekt konal již čtyřikrát. Tento 
byl připravován již na rok 2021, vzhledem k pandemii byl však odložen na čer-
ven 2022.

Koncem roku 2021 se konala v sokolovně v Brně-Židenicích první secvičná 
v rámci tří žup - Jana Máchala, Vaníčkova a Pernštejnská. Za TJ Sokol Silůvky se 
účastnili František Jakš a Vladimír Stehlík, jednalo se o skladbu Muži zase spolu. 
Hned jsme začali nacvičovat v Silůvkách v sokolovně: Petr Matuška, Vladimír 
Stehlík, František Jakš, Rostislav Cesar, Pavel Dobrovodský, Jan Světlík a Tomáš 
Černý. Do devítky nás doplnili tři cvičenci ze Střelic, včetně Jiřího Pracného, 
který byl vedoucím nácviku této skladby pro Sokolské Brno. Jeden náš cvičenec 
byl náhradník. V silůvské sokolovně jsme nacvičovali dvakrát týdně, secvičná 
větších celků byla třikrát v Nových Bránicích. První veřejné vystoupení sklad-
by Muži zase spolu jsme měli 5. 6. 2022 v Moravských Bránicích, kde cvičilo 
tuto skladbu 36 cvičenců (4 celky). Další víkend 10.–12. 6. proběhlo Sokolské 

Veřejné cvičení Nové Bránice, 26. června 2022.
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Brno, které se odehrávalo především na stadionu na Kounicové ulici. V neděli 
12. 6. 2022 prošel Brnem průvod zhruba 3 tisíc sokolů, připomněli jsme si tak 
160 let od založení Sokola v Brně. Odpoledne se představilo 17 hromadných 
skladeb, včetně naší – Muži zase spolu. 

Poslední naše vystoupení bylo na veřejném cvičení v Nových Bránicích dne 
26. 6. 2022. Na všech průvodech nesl náš praporečník, místostarosta Vladimír 
Stehlík, silůvský historický sokolský prapor darovaný jednotě v roce 1938 Jose-
fou Novotnou. 

Tradici veřejných cvičení nepovažujeme za přežitek dob minulých. Kloubí 
v sobě dvě zásadní hodnoty sokolského hnutí: společné setkávání a pohyb. 1.–
6. 7. 2024 je plánovaný XVII. všesokolský slet. Doufejme, že se při této příležitos-
ti zapojí i další celky ze Sokola Silůvky a doplní tak naše muže.

Aleš Konečný – Ali

Sokolské Brno, 12. června 2022.
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Hodová mája
Ve středu 20. července 2022 se vydali stárci s dalšími silůvskými muži 

pro hodovou máju do lesa za nádraží a přivezli ji na plac za sokolovnou.
V pátek 22. července 2022 byla mája přichystána na tradiční Hej Rup (stavění 

máje). Pod velením Rostislava Cesara muži rozpohybovali 3 páry rahen, kterými 
se podařilo máju postavit a pevně zasadit. 

Stavění máje, 22. července 2022.
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Anenské hody
V sobotu 23. července 2022 se nejprve konal průvod obcí v čele se 14 páry 

krojovaných stárků a stárek a posléze i hodová zábava pod širým nebem na place 
za sokolovnou. K poslechu a tanci hrála dechová hudba Svatobořáci.

Během Šufánkové, laděné do světa Harryho Pottera, se spustil déšť, který na 
chvíli přerušil zábavu, ta však po skončení deště pokračovala dál. Proběhlo tedy 
i půlnoční překvapení. Stárky tančily na písně Michaela Jacksona a stárci před-
vedli kreaci, kterou osvěžilo úvodní a závěrečné vystoupení s Vari Terrou. 

Anenské hody, 23. července 2022.
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Anenské hody, 23. července 2022.
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Anenské hody, 23. července 2022.
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Hodová mše
V neděli 24. července 2022 se konala mše svatá u zvonice sv. Anny. Sloužil ji 

otec Jan Kotík, kněz ořechovské farnosti.
O organizaci celé akce se tradičně postaral pan Josef Záděra. 

Hodová mše u zvonice sv. Anny, 24. července 2022.
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Silůvský pivní mikrofestival – 9. ročník
Ve středu 20. srpna se na place za sokolovnou konal 9. ročník Silůvského piv-

ního mikrofestivalu. K poslechu a tanci hrály kapely Thom’s Valley a Pepíčkovo 
štěstí.

V průběhu odpoledne a večera se na 9 výčepech vystřídalo 30 vzorků piva, 
převážně z malých pivovarů. Hladové krky zasytilo bohaté občerstvení s letoš-
ní novinkou – trhaným masem. Vzhledem k deštivému počasí bylo připraveno 
i posezení v malém sále, zatímco velký sál patřil dětem.

Příští rok nás čeká jubilejní 10. ročník. Máte se na co těšit!

Silůvský pivní mikrofestival, 9. ročník, 20. srpna 2022.



Informační list obce Silůvky, podzim 2022

21

Setkání členů a příznivců skautského oddílu Sokolík
V sobotu 18. června 2022 proběhlo za sokolovnou 

v Silůvkách setkání všech, kteří prošli v jakékoliv době 
řadami skautského oddílu v Silůvkách a také příznivců 
tohoto oddílu. Akce proběhla za krásného slunečného 
počasí a za velkého zájmu návštěvníků, kteří se zde sjeli 
z půlky Evropy.

Po slavnostním zahájení proběhlo představení téměř 600 stránkové publi-
kace, do jejíž vzpomínkové části napsalo svůj příspěvek více než 70 osob, které 
měly v minulosti něco společného s vedením oddílu.

Potom následoval slavnostní křest publikace autory Radkem Neužilem (Ra-
dýskem) a Martinem Klempou (Pedrem) společně se všemi vůdci oddílu z jeho 
historie. Publikace byla polita vodou z rybníka Podkova, na jehož břehu pořádal 
oddíl svoje letní stanové tábory v období let 1983–2008.

Tuto akci doprovodili členové trampské skupiny Louže výběrem písní z nej-
starších oddílových zpěvníků.

Slavnostní část byla zakončena společným zpěvem písně Tak dávno již při 
vytvoření Gilwellského kruhu.

Potom tato akce pokračovala společným setkáváním, povídáním a vzpomí-
náním osob, které se desítky let neviděly až do pozdních nočních hodin a byla 
zakončena společným zpěvem večerky před odjezdem účastníků do svých do-
movů.

Setkání oddílu Sokolík, 18. června 2022.
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Setkání oddílu Sokolík, 18. června 2022.
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Letní stanový tábor Ocmanice 2022
Tábor proběhl v termínu od 30. června do 16. července 2022 poblíž Náměště 

nad Oslavou u řeky Oslavy. Zúčastnilo se ho 14 Vlčat a Berušek a 11 Havranů a 
Amazonek. 

Havrani a Amazonky měly celotáborovou hru na téma Severská mytologie. 
Princip hry spočíval v zajištění co největšího počtu vojáků a dále pak v dobývání 
vesnic. Denní aktivity navazovaly na večerní čtení z knihy Severská mytologie 
od Neila Gaimana.

Mladší družina Vlčat a Berušek hrála celotáborovou hru Alenka v říši divů, 
inspirovanou stejnojmennou knihou. Cílem jejich snažení bylo poskládat co 
nejdelší housenku neboli Houseňáka Absolema. 

Kromě běžných táborových aktivit jsme letos podnikli výlet na nedaleký zá-
mek do Náměště nad Oslavou a také na oblíbené koupaliště Polanka v Třebíči. 
Celkově se tábor vydařil bez vážných komplikací a věřím, že si jej všichni náleži-
tě užili. Těšíme se zase za rok!

Společné foto účastníků tábora oddílu Sokolík Ocmanice 2022.

Sobotní schůzky
Schůzky v tomto školním roce opět probíhají každou sobotu od 

9.00 do 11.00 hod. pro Vlčata a Berušky (1.–4. třída) a od 13.00 do 15.00 hod. 
pro Havrany a Amazonky (5.–9. třída).

Pokud o víkendu probíhá naše akce, schůzky se zpravidla ruší, není-li psáno 
jinak v popisu akce. Níže přikládáme seznam plánovaných akcí do konce kalen-
dářního roku. Pro všechny případy sledujte naše webové stránky, kde naleznete 
aktuální informace.

Jiří Průša – Punďa Ak
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Plánované akce pořádané oddílem Sokolík do konce roku
• 11. 9. 2022  - Zálesácká stezka
• 16.–18. 9. 2022 - SKAZA (skautský závod) mezioddílové setkání 
   (nutné přihlášení předem)
• 8.–9. 10. 2022 - Výprava do neznáma
• 26.–30. 10. 2022 - Podzimní výprava
• 18.–20. 11. 2022 - Výlet pro Rovery
• 3.–4. 12. 2022 - Mikulášská přespávačka v klubovně
• 17. 12. 2022  - Vánoční schůzka
• 23. 12. 2022  - Roznášení Betlémského světla



Informační list obce Silůvky, podzim 2022

25

Tělocvičná jednota Sokol Silůvky
a 

4. YMCA skautský oddíl Sokolík Silůvky
si dovolují nabídnout všem zájemcům

reprezentační publikaci autorů
Radka Neužila (Radýska) a Martina Klempy (Pedra)

PŘÍBĚH SKAUTINGU V SILŮVKÁCH
od roku 1945 do současnosti

PUBLIKACI JE MOŽNO ZÍSKAT NA TĚCHTO MÍSTECH:
- Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39 – v úředních hodinách
- Radek Neužil (Radýsek), Nádražní 116 – kdykoliv, také možnost
    domluvy poslání na vzdálenější adresy

OBEC
SILŮVKY

Tisk publikace finančně podpořili:

V první části je podrobná historie 
rozčleněná přehledně do kapitol po-
dle historických oddílových období, 
podle roků a jednotlivých táborů.

Ve druhé části je zařazen unikátní 
Almanach příspěvků bývalých i sou-
časných členů vedení oddílu Sokolík – 
každou kapito lu této části napsal jiný 
pamětník. A sešla se zde sestava více 
než 70 autorů z nejrůzněj ších období 
oddílové historie. To vše je proloženo 
spoustou zajímavých dokumentů z 
oddílové historie.

Kniha formátu B5 v šité pevné vaz-
bě má rozsah 592 stran (z toho 272 
stran barevných) a váha 1,8 kg.
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Linda Záděrová mistryní Evropy
Od 6. do 15. července 2022 probí-

halo v Bělehradě, hlavním městě Srb-
ska, mistrovství Evropy juniorů ve stol-
ním tenise.

Na v pořadí již šedesátém čtvrtém 
mistrovství Evropy byly v programu 
soutěže družstev, jednotlivců, čtyřher 
a smíšených čtyřher. Členka TJ Orel 
Silůvky a reprezentantka ČR Linda Zá-
děrová přijela na MEJ o pár dní později 
skrze přetrvávající potíže s ramenem, 
proto v soutěžích družstev stihla jen 
jeden zápas.

Poslední zápas ve družstvech Češ-
ky vyhrály už i se zásluhou Lindy 3:0 a 
umístily se tak na 5. místě v Evropě. Po 
družstvech se začaly kategorie jednot-
livců, kde Linda prošla bez zaváhání 
kvalifikační skupinou, dále prošla dalším kolem a mezi šedesáti čtyřmi nejlepší-
mi nestačila na hráčku z Polska. V mixu se společně s Adamem Štalzerem dostali 
mezi třicet dva nejlepších.

Největšího úspěchu však Linda dosáhla ve čtyřhře společně s její dlouholetou 
spoluhráčkou Chorvatkou Hanou Arapović. Na předchozích mistrovství Evropy 
získaly společně dva bronzy a i několik dalších medailí na světové scéně. S Ha-
nou hrají již pátým rokem, patří jim aktuálně 1. místo na světě ve čtyřhře juni-
orek a turnaj tak začínaly 
jako nasazené jedničky.

Na cestě za zlatem do-
kázaly porazit hráčky z 
Řecka, Dánska, Francie, 
Portugalska, Polska a ve 
finále si poradily s párem 
z Irska a Walesu 3:0, tím 
se jim podařilo získat titul 
mistryň Evropy. Pro Čes-
kou republiku se jedná o 
první české zlato z MEJ po 
osmnácti letech.



Informační list obce Silůvky, podzim 2022

27

3x bronz z MS dračích lodí na Floridě
Mistrovství světa klubových posádek 2022 se konalo od 18. do 24. červen-

ce 2022 v Sarasotě na Floridě. Náš klub Dragonclub Brno se účastnil v kategorii 
Small Boat Premier Mixed. Small Boat znamená na malé dračí lodi pro 10 pád-
lujících plus bubeník a kormidelník. Mixed znamená, že pádlujících je 5 mužů a 
5 žen. Premier je ta nejprestižnější třída, tj. bez omezení věku.

Podařilo se nám získat broznové medaile na všech závodních tratích tj. 
200 m, 500 m a 2 km. Rychlejší byly pouze posádky Neckerdrachen z Německa 
a Gorging Dragons z Kanady.

Petr Stehlík – Pichlák
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Milí milovníci zahrad,
možná jste si všimli a někteří i využili velké krabice se semínky rostlin, 

která byla již po dva roky jeden únorový víkend na ulici Pod Lipami. Na tomto 
místě, před zahradou u dvou ořešáků, si můžeme vyměňovat semínka z našich 
zahrádek.

A protože jste mi někteří říkali, že nemáte nic na výměnu, píši tyto řádky, 
abych vás letos vybídla k semenaření. Dovednost, která byla pro naše předky 
(a jistě je i stále pro mnohé z vás) běžná, ale někteří se ji teprve učíme.

V průběhu léta a podzimu dozrává spousta druhů zeleniny i květin, ze kte-
rých můžeme využít semínka v dalším roce. Aby z nich však vyrostla rostlina se 
stejnými vlastnostmi, jako měla ta původní, je třeba myslet na některá pravidla.
- Semínka sbíráme pouze z plně vyzrálých a zdravých rostlin.
- Nesemenaříme z hybridních odrůd F1. Tyto rostliny vznikají křížením, kdy 

v první generaci mívají velké výnosy a dobré vlastnosti, ale pokud si zasadíme 
semínka z jejich plodů, vyrostou nám rostliny s různými vlastnostmi.

- Semenaříme tak, abychom uchovali čistotu druhů. Je třeba zabránit spráše-
ní jinou odrůdou. Aby se nám např. neopylovala naše jedlá dýně s okrasnou 
dýní od sousedů. Výsledkem by mohla být dýně, která nebude jedlá. Z tohoto 
pohledu je nejjednodušší semenařit samosprašné rostliny, např. hrách, fazo-
le, rajčata, salát, které nepotřebují velkou izolační vzdálenost nebo květiny, 
u kterých nám tolik nezáleží na výsledných vlastnostech. Semenaření již zmí-
něných dýní je složitější, často je nejjednodušší metodou vlastní opylování, ale 
o tom až někdy příště.

- Posbíraná semínka řádně vysušíme, vložíme do sáčků či krabičky a označíme 
názvem a rokem sběru  (různé rostliny mají různou dobu klíčivosti, např. fa-
zole až 6 let).

- Semínka uskladníme v suchu, chladu a temnu.
Tip: semena luštěnin nám často ničí brouci zrnokazi, semeno ochráníme tím, 

že ho dáme v dobře uzavřených obalech na několik dní do mrazničky.
Vlastním semenařením můžeme pomoci zachovat staré a místní odrůdy ze-

leniny, přizpůsobit rostliny podmínkám v Silůvkách a zvýšit si naši soběstačnost. 
Přeji vám, ať se letošní sběr semínek vydaří a v únoru máme co vyměňovat.

Alena Uhříčková
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SILŮVKY VČERA A DNES XXXI

Po roční pauze si opět představíme život v naší škole spolu s kompletním sezna-
mem žáků přesně před 100 lety, tedy ve školním roce 1922/1923.

Následně je zařazena druhá část vzpomínek paní Marie Červinkové (roz. Svači-
nové). Vzpomíná zde na období okupace a následně na Silůvky od konce války do 
současnosti tak, jak naši obec vidí. V prosincovém zpravodaji vyjdou vzpomínky 
paní Marie Červinkové na poslední válečné dny.

Radek Neužil

 I. Organisace školy
Školní rok 1922–1923 započat 1. září 1922, skončen 28. června 1923.
V organisaci školy nebylo změn.

II. Počet žáků
a) Začátkem školního roku bylo:
v I. třídě 28 chlapců + 18 děvčat =   46 žáků
ve II. třídě 22 chlapců + 34 děvčat =   56 žáků
celkem 50 chlapců + 52 děvčat = 102 žáků

Jinou obec školu:    4 chlapci +   2 děvčata =     6 žáků
Občanskou školu: 15 chlapců + 12 děvčat =   27 žáků
Vyšší školu:       2 chlapci +   0 děvčat =     2 žáci
Všech školou povinných:
  69 chlapců + 66 děvčat = 137 žáků
b) Dle náboženského vyznání zdejší školu navštěvujících:
Římskokatolické 43 chlapců + 38 děvčat = 81 žáků
Evangelické    7 chlapců + 14 děvčat = 21 žáků
c) Změny během školního roku:

Přibylo: 1 chlapec + 1 děvče = 2 žáci
Ubylo: 2 chlapci + 1 děvče = 3 žáci
Vystoupilo:  3 chlapci + 6 děvčat = 9 žáků

d) Na konci školního roku zůstalo:
v I. třídě 28 chlapců + 19 děvčat = 47 žáků
ve II. třídě 18 chlapců + 27 děvčat = 45 žáků
celkem  46 chlapců + 46 děvčat = 92 žáků

SILŮVKY PŘED 100 LETY...
Dvojtřídní škola obecná v Silůvkách 1922–1923
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III. Stav učitelského sboru a změny v něm
Počátkem školního roků byl sbor učitelský týž jako roku předešlého a to: defini-

tivní učitelka Antonie Čechová – provdaná Paulíčková – vedla správu školy. Zatímní 
učitel Josef Pospíšil vyučoval II. třídu.

Od 1. listopadu 1922 převzal řízení školy nově ustanovený definitivní správce ško-
ly, řídící učitel Karel Musil, do té doby správce obecné školy v Lukovanech, ustanoven 
dekretem Zemské školní rady v Brně ze dne 29. října 1922, čís. 41.311.

Týž narodil se 13. října 1877 v Chrlicích u Brna, absolvoval 4 třídy českého gym-
nasia v Brně v letech 1889–1893, 4 ročníky učitelského ústavu v Brně v letech 1893–
1897. Působil co učitel v Žebětíně od 1. 9. 1898–30. 6. 1918 (20 let), řídící učitel v 
Lukovanech od 1. 7. 1918–30. 10. 1922 (4 roky 4 měsíce).

Převzal vyučování ve II. třídě.
Zatímní učitel Josef Pospíšil, přeložen výnosem okresního školního váboru v Brně 

ze dne 29. října 1922 čís. 247/13 šk. na 3 třídní obecnou školu v Babicích u Adamova.
Také definitivní učitelka Antonie Paulíčková opustila současně zdejší školu, byvši 

na vlastní žádost přidělena na nově zřízenou pobočku při 2 třídní obecné škole v Prš-
ticích, kdež od svého provdání bydlela.

Na její místo ustanovena byla výnosem okresního školního výboru v Brně ze dne 
3. listopadu 1922, čís. 781/šk., zatímní učitelkou Milada Janíčková, působící do té doby 
co výpomocná učitelka při 3 třídní obecné škole v Hrušovanech (okres Hustopečský).

Jmenovaná narodila se 18. července 1902 v Tišnově na Moravě, vzdělávala se na 
českém dívčím lyceu v Brně v letech 1912–1918, působila před složením doplňo-
vací zkoušky učitelské dospělosti při 2 třídní obecné škole v Mokré od 1. 4. 1921–
28. 6. 1921 (3 měsíce), po složení zkoušky co výpomocná učitelka při 3 třídní obecné 
škole v Hrušovanech od 1. 11. 1921–30. 10. 1922.

Převzala vyučování v I. třídě.
Od 17.  11. 1922–17.  12.  1922 byla jí výnosem okr. škol. výboru v Brně ze dne 

28. 11. 1922, čís. 1005/3 šk., udělena z příčin zdravotních měsíční dovolená. Po tu 
dobu bylo v obou třídách polodenní vyučování. jinak bylo vyučování celodenní až do 
konce školního roku.

Náboženství katolické vyučoval farář P. Josef Pánek z Tikovic, českobratrské evan-
gelické Štěpán Šoltész, českobratrský farář v Brně.

Ručním pracem ženským vyučovala industriální učitelka Josefa Cvečková.
IV. Místní a okresní školní úřady, změny

V sestavení okr. škol. výboru nebylo změn. Do místní školní rady vstoupili oba 
nově ustanovení učitelé, jinak beze změny.
V. Okresní a zemský školdozorce

Okresní ani zemský školdozorce nebyli změněni.
VI. Školní visitace

Dne 2. května 1923 prohlédl zdejší školu okresní školdozorce, pan František Ande-
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rle, a shledal školu v pořádku. Působení správce školy označeno za velmi dobré, zatím-
ní učitelky Milady Janíčkové za dobré (výbor okr. šk. v. ze dne 27. 6. 1923 čís 1/47 šk).
VII. Okresní a zemské konference

Konferencí okresních ani zemských nebylo.
VIII. Zvláštní výnosy škol. úřadu
1) Výnos min. škol. a n. o. ze dne 8. června 1922, čís. 39.196/21 o písemných úkolech 
na škole obecné. (Měsíčně 1 úkol z jazyka, 1 úkol z počtů, vyjímaje první a poslední 
měsíc.)
2) Okr. šk. výb. v Brně ze dne 6. října 1922, čís. 859, upozorňuje na kontrolu žáků, kteří 
odcházejí na střední školu.
3) Okr. šk. výb. v Brně ze dne 29. září 1922, čís. 831, zakazuje jakoukoliv agitaci škol-
ních orgánů proti vyučování náboženství.
4) Okr. škol. výb. v Brně ze dne 30. října 1922, čís. 919 nařizuje používati pro třídní 
knihy, katalogy, školní zprávy a vysvědčení výhradně jen tiskopisů vydaných státním 
nakladatelstvím.
5) Ministerstvo školství a národní osvěty ze dne 20. února 1923, čís. 1170, o penziono-
vání učitelů přesluhujících z moci úřední.
6) Ministerstvo školství a národní osvěty ze dne 10. února 1923, čís. 7531, o četbě 
mimočítankové – dovoluje se za týchž podmínek, které jsou stanoveny pro výběr knih 
do žákovských knihoven.
7) Ministerstvo školství a národní osvěty ze dne 27. března 1923, čís. 31.525, o pro-
pouštění žáků ze školní povinnosti – jen po vychození plných osmi let.
8) Ministerstvo školství a národní osvěty ze dne 11. dubna 1923, čís. 3579 o náhradě 
výloh státních zaměstnanců při cestách k odborným zkouškám, hradí se – účet do 14 
dnů předložiti.
9) Ministerstvo školství a národní osvěty ze dne 11. dubna 1923, čís. 44.457, jímž se 
vyhlašují osnovy občanské nauky a výchovy pro školy obecné a občanské.
IX. Sčítání lidu

Sčítání lidu nebylo
X. Zvláštní události
a) Pohřeb ministerstva financí Dr. Aloise Rašína

V den pohřbu ministerstva financí Dr. Aloise Rašína (21. února 1923), zemřelého 
následkem atentátu, uspořádána správcem školy přednáška o životě a významu toho 
velkého našeho státníka za přítomnosti všech školních dítek a sboru učitelského. Na 
znamení hlubokého smutku vlál na školní budově černý prapor a nebylo toho dne 
vyučováno.
b) Položení základního kamene ku stavbě sokolovny

Dne 9. května 1923 konala zdejší tělocvičná jednota „Sokol“ slavnost položení zá-
kladního kamene ku stavbě sokolovny. Též správce školy měl proslov ku mládeži na 
thema: Zdárná mládež – šťastná budoucnost národa. Slavnost byla velmi zdařilá.
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c) Dětské radovánky
Dne 12. srpna 1923 uspořádal správce školy pro školní mládež „Dětské radován-

ky“ v lese u nádraží „Na Klínkách“. K provedení slavnosti spojily se obě tělocvičné 
jednoty (Sokol – Orel), místní školní rada a obecní zastupitelstvo. Účelem slavnosti 
bylo připravit dětem radost, získati mimořádných peněžitých prostředků k zakoupe-
ní učebných pomůcek a překlenouti politickou a náboženskou rozháranost zdejších 
občanů. Zdařila se. Dítky předvedly mnoho deklamací, žertovných výstupů, národní 
tance při hudbě a tělocvičné hry. Dostalo se jim občerstvení, pečiva, dárků na školních 
potřebách, jež k tomu účelu daroval pan Josef Škorpík, obchodník zdejší a živnosten-
ský spolek, dílem byly zakoupeny ze sbírky, jež po obci uspořádána byla.

Z čistého výtěžku 888 Kč zakoupeno 23 nových učebných pomůcek, a to:
- pro fysiku: lihový kahan, skleněný hranol, zrcadlo rovné, duté, vypouklé, čočka spoj-
ná a rozptylka, vidlicová ladička, anaroid;
- pro přírodopis: modely hub (hřib, václavka, klouzek, špičník), atlas rostlin, motýlů, 
brouků;
- pro zeměpis: tabule – hvězdná obloha, rovina ekliptiky, vesmír;
- pro dějepis: Mánes mládeži, státní znaky. 
V Silůvkách, dne 31. srpna 1923.

Karel Musil – správce školy

školní rok 1922–1923 – I. třída

1. oddělení chlapců
Stanislav Dvořák (43), Jan Hledík (93), Jan Holík (105), Václav Hron (5), Jan 
Pazourek (126), Jan Schoř (91), Václav Slavík (38), František Urban (41), Vincenc 
Urban (116)

1. oddělení dívek
Zdenka Cesarová (120), Růžena Homolová (26), Amálie Hronová (113), Anežka 
Navrátilová (87), Anastázie Sládková (26), Anna Vašulínová (10)

2. oddělení chlapců
Rostislav Cesar (120), Václav Dobrovodský (25), Jan Dvořák (42), Josef Franěk 
(121), Ondřej Hron (5), Karel Kubík (67), Štěpán Navrátil (78), Tomáš Nosek (77), 
Štěpán Praks (73), František Sládek (41), František Slavík (38), Jan Stehlík (96), 
Stanislav Stehlík (11), Václav Stehlík (11), Rudolf Štefan (74), Ludvík Štěrba (37), 
Ambrož Štěrba (9), Jan Vítámvás (2), Antonín Záděra (23), Rudolf Záděra (123),  

2. oddělení dívek
Julie Beránková (76), Kristina Fráňová (80), Emilie Hánělová (8), Růžena 
Hledíková (93), Justina Holíková (105), Marie Hronová (5), Františka Konečná 
(7), Marie Kratochvílová (43), Eliška Nepejchalová (64), Marie Nepejchalová 
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(64), Marie Pikolová (42), Terezie Pipalová (97), Marie Praksová (73)

Karel Musil – správce školy, nadučitel
Antonie Paulíčková, třídní učitelka

Mil. Janíčková, třídní učitelka (od 1. 11.)
Josefina Cvečková – učitelka ručních prací

Pánek, farář
_______________

školní rok 1922–1923 – II. třída

1. oddělení chlapců
Julius Cesar (120), Jan Dobrovodský (42), Josef Dvořák (43), Josef Háněl (8), 
Oldřich Hökl (95), Jindřich Minařík, Jan Novák (82), František Sládek (20), 
František Štefan (74), Jaroslav Štěrba (9), Jan Vyskočil (45), Josef Záděra (21), 
Václav Záděra (29)

1. oddělení dívek
Karolina Cesarová (101), Františka Dobrovodská (25), Josefka Fráňová 
(54), Františka Hledíková (91), Kateřina Ivenzová (117), Eliška Jakšová (51), 
Růžena Kubíková (124), Marie Nešpůrková (14), Blažena Nosková (77), 
Božena Paulíčková (125), Anděla Pipalová (53), Božena Praksová (73), Marie 
Růžičková (12), Žofie Růžičková (12), Eliška Severová (100), Božena Severová 
(100), Růžena Stoklásková (61), Anděla Škorpíková (22), Emilie Štefanová (74), 
Terezie Urbanová (116), Růžena Valová (104), Božena Vašulínová (15), Marie 
Vašulínová (10), Marie Záděrová (23), Marie Zelníčková (60)

2. oddělení chlapců
Ferdinand Cesar (101), František Dobrovodský (33), Ondřej Kadaňka (42), 
Václav Navrátil (78), František Praks (73), Cyril Sládek (26), František Vašulín 
(10), František Záděra (29), Josef Zoufalý (27)

2. oddělení dívek
Anastazie Hánělová (8), Božena Hledíková (91), Marie Holíková (105), Anastazie 
Hronová (79), Marie Jakšová (51), Anna Nešpůrková (14), Františka Nováková 
(82), Marie Škorpíková (22), Vincencie Urbanová (41)

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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Došlo k velkým změnám téměř ve 
všem. Zemědělci museli odvádět obi-
lí, mléko, vejce a dobytek pro maso. 
Potraviny jsme kupovali na lístky, ob-
lečení na šatenky a boty na poukazy. 
V obcích byly ustaveny Národní výbo-
ry.

Restaurace u nádraží již fungo-
vala jako obyčejný hostinec. Do let-
ní zahrady si ukládali kola občané z 
Ořechova, kteří neměli jiné spojení s 
Brnem do svých zaměstnání, jako vla-
kem ze Silůvek.

Náš ročník začal chodit do Měš-
ťanské školy do Dolních Kounic. Jak? 
Pěšky, tak jako předchozí generace. 
Ráno v 6.30 hod., za každého počasí, 
každý z jiné strany obce, podle toho, 
jak kde kdo bydlel. Nás sedm děvčat 
– (mimo mne všechny bydlely Pod Li-
pami) chodilo od fotbalového hřiště, 
polní cestou nahoru, kde se říkalo „Na 
širokých“. V „Nebosádech“ jsme sešly 
na rozestavenou silnici, přeskočily po-
tok a pokračovaly po další polní cestě 
až na skalku – na jaře rozkvetlou ko-
niklecemi. Už jsme uviděly kostelík 
sv.  Antoníčka a hlubokým úvozem 
jsme došly k prvním domům Dolních 

Kounic. Pak jsme prošly ulici zvanou 
Benátky a to už jsme byly téměř u ško-
ly. Bylo přesně 7.45 hod. Zpáteční ces-
ta byla stejná, jen poněkud pomalejší. 
Domů jsme obyčejně dorazily kolem 
půl čtvrté. Každý den bez teplého jíd-
la, při chlebu a vodě. Jen opravdu při 
velmi špatném počasí jsme jely vla-
kem do Moravských Bránic a odtud 
autobusem do Dolních Kounic.

Když jsme tuto školu po čtyřech le-
tech opouštěla, končila válka.

Poválečné týdny a měsíce roků 
1945, 1946 a 1947 byly velmi rušné. 
Rosice se staly naším okresním měs-
tem. Silůvky a Prštice měly společný 
Národní výbor. Jeho sídlo bylo v Prš-
ticích na zámku. Obvodního léka-
ře, gynekologa a zubaře jsme měli v 
Dolních Kounicích. Před církevním 
sňatkem byl povinný sňatek občanský. 
Pro naši obec to byl MěNV v Dolních 
Kounicích. Od roku 1948, kdy došlo k 
podstatným změnám v celé republice, 
došlo ke změnám i v obcích. Okres 
Rosice byl zrušen v roce 1960.

Německá okupace – období let 1938–1945

Protektorátní přídělové lístky
na potraviny.

Kostel sv. Antonína, Dolní Kounice.
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 V obcích byly 
zřízeny Národ-
ní výbory. Jména 
tehdejších zastu-
pitelů se střídala. 
Střídali se tajem-
níci, předsedové a 
starostové. Střídali 
se i stálí placení 
zaměstnanci. Stří-
dala se i místa je-
jich kanceláří.

Na místní škole 
se měnili ředitelé a 
učitelé.

Ale všichni tito 
představitelé obce 
přicházeli se svými 
podněty a připo-
mínkami vždy pro 
zkrášlení a rozvoj 
obce.

Začaly se množit žádosti o povo-
lení staveb rodinných domků. Pěkný-
mi, prvními moderními rodinnými 
domy se zaplnily „Rybníky“. Stejně tak 
se začalo se stavbami domů na, dnes 
již oficiálně nazvané ulici „Anenské“. 
Také na „Nivách“ se se stavbami zača-
lo. Mnoho nových rodinných domů 
stavělo i hodně cizích lidí.

Docházelo k mnoha přesunům. 
Knihovna z hasičky byla umístěna 
na poště. Na její místo byla zřízena 
„Poradna pro matku a dítě“. Obchod 
s průmyslovým zbožím v bývalém 
hostinci byl zrušen. Potraviny v domě 
p. Škorpíka prozatím zůstaly.

Ve volném prostoru po zbourání 

selské usedlosti 
rodiny Škorpíkovy 
byla zřízena auto-
busová zastávka a 
jen několik met-
rů od ní postavila 
Jednota dům pro 
prodejnu potra-
vin. Teprve pak 
byly potraviny z 
rohového domu 
přestěhovány.

To už jsme 
patřili pod okres 
Brno–venkov a 
měli autobusové 
spojení přes Oře-
chov s Brnem. 
Všichni obvod-
ní lékaři pro naši 
obec sídlili v Oře-
chově.

Ve školní budově se stále učilo ve 
třech třídách a byla tam i polodenní 
Mateřská škola. Stále se ale uvažovalo 
o MŠ celodenní se stravováním.

Velkou akcí byl projekt zřízení čis-
tírny odpadních vod, který byl projek-
tován i pro obec Prštice. Stavba byla 
zahájena a probíhala.

V ulici Nádražní a za Památníkem 
osvobození byly postaveny garáže pro 
obyvatele, kteří si je pak odkupovali.

Nad fotbalovým hřištěm bylo vy-
budováno menší hřiště pro různé 
sporty. Obě kapličky byly přemístěny 
na vhodnější místa.

Byl vybudován sběrný dvůr. Ke 
hřbitovu byl postaven samostatný 

Svěcení zvonu a umístění na zvonici
sv. Anny, 1946.
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Čistírna odpadních vod, která 
slouží i pro obec Prštice je již v pro-
vozu několik roků. Veřejná knihovna 
má vlastní budovu. Do obce byl zave-
den plyn pro vytápění. Obecní úřad 
má rovněž sídlo ve vlastní budově, v 
bývalém hostinci na návsi. Z obecní 
vodárny čerpají vodu obyvatelé, kte-
ří nemají vlastní studny a nebo mají 
vodu závadnou. V budově školy je již 
mnoho roků MŠ s celodenním provo-
zem. Kuchyně a jídelna byla zřízena v 
tehdejším bytě ředitelů.

V přístavbě orlovny byl zřízen 
hostinec a ostatní přilehlé místnosti 
slouží k práci různým kroužkům, ale 
i pro různé akce soukromým osobám. 
I stavby bývalého JZD slouží pro po-
třeby obce.

Je třeba se zmínit o stavu dnešního 
nádraží, které České dráhy komplet-
ně přestavěly. Od silnice k Pršticícm 
vede k nádraží úzká cestička, které 
se od nepaměti říká „černá cestička“. 
Byla v minulosti asi sypána proti sklu-
zu popelem z lokomotiv. Dnes je vy-

Dnešní stav v obci

chodník.
Ve školní budově docházelo ke 

mnoha stavebním úpravám. Celoden-
ní MŠ a její brzké zřízení bylo více než 
nutné.

Velkou nevoli a nedůvěru způso-
bilo rozhodnutí zrušení vyučování v 
Silůvkách a přesunutí výuky prvních a 
druhých ročníků do školy v Pršticích 
a třetích a čtvrtých ročníků do školy v 
Radosticích.

Stalo se to proto, že počty dětí těch-
to ročníků byly takové, že by učitel v 
jedné vyučovací hodině musel praco-
vat s dětmi čtyř ročníků. Volil se proto 
způsob dva ročníky, se kterými mohla 
vyučující s dětmi jejich učivo více pro-
bírat a procvičovat. Dětem to velmi 

Slavnostní otevření prodejny Jednota na 
návsi, 1970.

prospělo.
Je pochopitelné, že starost rodičů 

o tak malé děti a jejich dojíždění byla 
velká. A proto další představitelé obce 
bedlivě hlídali počty dětí, kteří měli 
nastupovat ke školní docházce a pro-
sadili opětné vyučování mladších roč-
níků ve škole v Silůvkách.

Vyučování bylo zahájeno 1. září 
1992.
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dlážděna, ale jméno jí zůstalo. Obytný 
dům pro přednosty stanic byl prodán. 
Nynější majitel zbořil všechny již ne-
vyhovující dřevěné ploty a boudy a 
vystavěl tam opěrnou zeď. Nádraží má 
dva perony a místo před vchodem do 
budov je krásně parkově upraveno.

Tato opěrná zeď, která je omítnu-
ta a olíčena, zlákala našeho kreslíře 
a malíře p. Jiřího Zoufalého k malbě 
velké parní lokomotivy. Kresba je tak 
dokonalou kopií i v detailech, že máte 
dojem, že se rozjede. Kresby si všimli 
i lidé, kteří jen nádražím projíždějí a 
koukají z oken. Děkujeme panu malíři 
za toto zkrásnění nádraží.

Po nástupu dnešních představitelů 
obce byla zadána projekce „Domu s 
pečovatelskou službou“. V konkurs-
ním řízení byl vybrán vítězný projekt, 
s jehož stavbou bylo započato. Dnes 
již po několik roků slouží obyvatelům 
spolu s krásnou udržovanou zahradou 
a dřevěným altánkem.

Při budově školy byly přistaveny 

místnosti pro odpolední 
činoost družiny. Hřiště pro 
MŠ upraveno a doplněno 
hračkami pro pískoviště.

Budova školy září novou 
fasádou. U budovy místní 
knihovny byla přistavena 
sociální zařízení. Také prv-
ní patro budovy Obecního 
úřadu se poněkud změnilo 
a jedna z největších míst-
ností byla upravena pro 

zvlášť slavnostní konání, jako je vítání 
občánků a dokonce i svatební obřady.

Za hřbitovem bylo vybudováno 
parkoviště pro auta a za ním byla vy-
sazena alej ovocných stromů – vhodné 
odrůdy pro danou lokalitu.

Také Na kopci byly vysazeny třeš-
ně, kde po jejich vzrůstu vznikne krás-
ná alej.

Postupná výměna chodníků a svě-
telných lamp již začala a bude v násle-
dujících letech pokračovat v celé obci. 
Na různých místech bez komunikací 
byla pořízena pískoviště a prolézačky 
pro děti.

Oba sály Sokola i Orla – v naprosté 
shodě slouží k tělovýchovné a vzdě-
lávací činnosti, pro koncerty, výstavy, 
veřejné schůze, přednášky lékařů, ale i 
pro hodové zábavy a plesy.

V suterénních prostorách sokolov-
ny má svoji klubovnu skautský oddíl 
Sokolík.

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

Školní budova v Silůvkách, 1980.
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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 2022
• Vítání občánků – sobota 8. října 2022, 10.00 hod., zasedací místnost v 1. patře  

obecního úřad v Silůvkách.
_______________

listopad 2022
• Martinský hodový průvod – sobota 5. listopadu 2022, od 14.00 hod. průvod 

stárků po obci, od 20.00 hod. večerní hodová zábava v sále orlovny. Hraje de-
chová hudba Sokolka ze Šakvic.

• Jarmark s rozsvícením vánočního stromu – sobota 26. listopadu 2022, od 
13.00 hod. náves Silůvky.
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