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• Rozhodli jsme se pro zvýšení vaší informovanosti vydávat a distribuovat 
do všech domácností pravidelný informační list. 

Žádáme též všechny občany a organizace mající zájem o publikování 
svých příspěvků o jejich předání na Obecní úřad, za všechny články budeme 
vděčni. 

• VEŘEJNÉ ZASEDÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 

Ve čtvrtek 8. 4. 1999 se uskuteční v 1900 hod. v malém sále sokolovny 
v Silůvkách veřejné zasedání obecního zastupitelstva s tímto programem: 

- seznámení s obecním rozpočtem na rok 1999 

- seznámení s postupem prací pro plynofikaci a rozvod vody v obci 

- různé 

• POPELNICE 

Vzhledem k tomu, že si ještě někteří z vás nezakoupili roční známku na 
svoz domovního odpadu ani pytle pro jednorázový svoz, obecní zastupitelstvo 
předpokládá , že plasty a jiné škodliviny spalujete v kamnech. Proto vás 
žádáme o dodatečné zakoupení známek nebo pytlů nejpozději do pátku 
9. dubna 1999. 

V případě, že vás, kteří nebudete mít zakoupenou roční známku ani pytle 
na svoz odpadu bude po tomto datu stále velké množství, budeme nuceni od 
vás po zveřejnění jmenného seznamu, vybírat poplatky na likvidaci kontejnerů 
a na úklid okolí naší obce. 



• "PSERO" 
v průběhů měsíců dubna a května budou v naší obci studenti katedry 

geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně provádět projekt 
sociální a ekonomický rozvoj obce (PSERO). 

V rámci tohoto projektu budou studenti zjišťovat potřebné informace od 
občanů . Žádáme vás proto o vstřícný postoj kjejich činnosti, neboť tato práce 
je vykonávána pro potřeby naší obce. 

• ÚŘEDNí HODINY OBECNíHO ÚŘADU 
Pracovní doba obecního úřadu : Úřední hodiny pro veřejnost: 

Po 11 00 _ 1930 Po 1600 _1900 

Út 730 _ 16cO 

St 11 00 _ 1930 

Čt 730 _ 1600 

Pá 730 _ 1600 

• SCHRÁNKA 

V průběhu měsíce dubna bude umístěna na dveřích OÚ schránka na vaše 
písemné příspěvky . 

• JUBILEA 

V měsících lednu, únoru a březnu oslavili své životní jubileum tito 
následující občané 

V měsíci lednu: 

82 let Jaromír Hron, Kopaninky 222 
78 let Zdeňka Fialová, Sokolská 71 
76 let Drahomíra Dvořáková, Anenská 23 
73 let Ludmila Škaroupková, Trávníky 9 
72 let Marie Severová, Pod Lípami 100 
71 let Milan Dvořák , Pod Lípami 241 

V měsíci únoru: 

90 let Anežka I{omínková, Pod Lípami 102 
83 let Marie Cesarová, Na rybníkách 218 
77 let Olga Hledíková, Kopaninky 194 
76 let Žofie Pipalová, Trávníky 13 
74 let Vladimír Urban, Pod Lípami 61 



73 let Jaroslav Dobrovodský, Na rybníkách 225 

V měsíci březnu : 

86 let Josefa Cesarová, Kopaninky 185 
84 let Marie Havlíčková, Trávníky 73 
83 let Jan Fiala, Sokolská 71 
78 let Věra Hronová, Kopaninky 222 
76 let Drahomíra Štefanová, Nádražní 180 
76 let Mojmír Hledík, Nádražní 141 
75 let Jiří Severa, Pod Lípami 100 
72 let Marie Rybníčková , Nádražní 92 
71 let Josef Černý, Sokolská 199 
70 let Anna Elsnerová, Na rybníkách 210 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 
zdraví a dobrou životní pohodu. 

• JARNíSĚH 

Tělocvičná jednota Sokol S ilůvky a Skautský oddíl Sokolík Silůvky pořádají 
v neděli 25. dubna 1999 v 900 hod. na hřišti Pod Lípami 9. ročník Jarního běhu . 

Srdečně zveme všechny příchozí , ať jako závodící , nebo třeba i jen jako 
diváky. 

9.00 zahájení 
9.05 nejmladší 
9.15 žákyně 

9.25 žáci 
9.35 žákyně 
9.45 žáci 

10.15 žákyně mladší 
10.25 žáci mladší 
10.40 žákyně starší 
10.55 žáci starší 
11 .20 dorostenci 
11.35 dorostenky 

ženy 
12.00 muži příchozí 

veteráni I 
veteráni II 

12.40 muži 
13.13 BSPP cup - 2. ročník 

ženy 
muži I 
muži II 

( roč. 1992 a mladší) 
(roč. 1991 ~ 1990) 
(roč . 1991 - 1990) 
(roč . 1989 - 1988) 
(roč. 1989 - 1988) 
(roč. 1987 - 1986) 
(roč. 1987 - 1986) 
( roč. 1985 - 1984 ) 
(roč. 1985 - 1984) 
(roč . 1983 - 1982) 
(roč . 1983 - 1982) 
( roč. 1981 a starší) 
(roč. 1981 - 1960) 
( roč. 1959 - 1950 ) 

150 m 
200m 
300m 
300m 
500m 
500m 
800m 
700m 
1200 m 
2600m 

2100 m 

( roč. 1949 a starší) 4 200 m 
( roč. 1981 - 1960 ) 6 300 m 
( pouze pro občanky a občany ze Silůvek ) 
(roč. 1981 a starší) 499 m 
( roč . 1981 ~ 1970 ) 
(roč . 1969 a starší) . 999m 



ČLENOVÉ OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 
VÁM VŠEM pŘEJí 
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