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• USNESENí ZE ZASEDÁNí 
OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 

květen 1999 

8. dubna 1999 proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
s následujícím usnesením: 

• Ing. Kopal seznámil členy ob. zastupitelstva s rozpočtem na rok 1999. 
Rozpočet činí 4 024 000,- Kč a je navržen jako vyrovnaný. 

• Obecní zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji obecního majetku, části parcely 
555 za prodejnou smíšeného zboží (bývalá pošta) za cenu min. 50,- Kč za 
m2

• Tvar a velikost odprodaného pozemku bude upřesněna na místě 
samém se zájemci a zástupci obce. 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo dodatek k vyhlášce č . 4/93 o výši 
poplatků ze vstupného. Poplatek je stanoven na 10% ze vstupného za 
místo a je stanovena paušální kapacita jednotlivých zařízení : 

Orlovna 200 míst 
Sokolovna - 200 míst 
Salaš 200 míst 

• Plynofikace obce - p. starosta informoval o pokračujících projekčních 
pracech na plynofikaci a vodovodu v obci Silůvky 

• Likvidace odpadů - p. starosta vyzval občany k dodatečnému zakoupení 
známek na popelnice nebo pytlů pro jednorázový svoz a požádal o 
neukládání BIO odpadu (který se dá na zahradě zlikvidovat zadarmo) , do 
kontejneru, za jehož odvoz obec platí. 

• Do 30. 5. 1999 proběhne jednání se zástupci obce, Mysliveckého sdružení 
BABí HORA a Hasičského sboru ohledně dalšího užívání a pronájmu 
hasičské zbrojnice. 



• VEŘEJNÉ ZASEDÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 

Ve čtvrtek 6. 5. 1999 se uskuteční ve 2000 hod. v malém sále sokolovny 
v Si/ůvkách veřejné zasedání obecního zastupitelstva s tímto programem: 

odsouhlasení změny kapacity sálů 
projednání prodeje akcií JME 
různé 

• PLYNOFIKACE A VODOVOD 

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsou již hotové projekty 'k provedení 
plynofikace a rozvodu vody v naší obci , je potřeba projekty zaplatit 

Proto občané, kteří mají zájem o připojení na rozvod plynu a vodovod, budou 
muset do 19. 5. 1999 uhradit částku 2 000,- Kč na obecním úřadě Silůvky, 
Zaplacení bude stvrzeno notářským zápisem, V měsíci červnu 1999 vám obecní 
zastupitelstvo sdělí, zda předmětná částka bude každému občanovi započtena do 
ceny přípojky, nebo bude zvolen jiný způsob vyrovnání. 

• ZNEŠKODNĚNí ŠKODLIVÉHO ODPADU 

Pokud vlastníte drobný nebezpečný odpad (akumulátory, monočlánky, oleje a 
tuky, barvy a ředidla, plechovky od barev, lepidla, zářivky a výbojky, kyseliny, 
odmašťovací a čistící přípravky, léky, pesticidy, sprejové nádoby, apod.) přineste 
ho 22.5. 1999 ve 1350 

- 1410 hod. před samoobsluhu pana Hrdličky . Bude zajištěno 
společné zneškodnění tohoto odpadu. 

• VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 

Obecní úřad hledá zdatného důchodce, nebo nezaměstnaného šikovného 
občana do pracovní čety pro práci v naší obci. Případní zájemci hlaste se na 
obecním úřadě. 

• SKLÁDKA ŽELEZNÉHO ŠROTU 

Od 1. 7. 1999 bude skládka železného šrotu přemístěna do oploceného prostoru 
vedle čističky . Otevírací doba zůstane stejná: sobota 900 

- 11 00 hod. 

• TELEFONNí SEZNAM OBCE 

Do příštího Informačního listu pro vás připravujeme telefonní seznam obce. 
Někteří občané, nemají telefonní číslo zveřejněné ve Zlatých stránkách a proto je 
nebudeme zveřejňovat ani v našem seznamu. Pokud by někdo , z vás kterých se to 
týká, měl zájem o zveřejnění, dejte prosím nejpozději. do pondělí 24. 5. lísteček do 
schránky na dveřích OÚ. Stejně tak, pokud si někteří nepřejete být v seznamu 
uvedeni, sdělte nám to. . 



Mimo telefonní čísla občanů chceme také zveřejnit telefonní čísla a otevírací 
doby obchodů a adresář drobných podnikatelů v obcí (řemeslníci , dopravci , služby) . 
Ti z vás, kteří máte zájem o zveřejnění rozšiřujících informací o vás, sdělte nám 
potřebná data. 

• LÉKÁRNA OŘECHOV 

Otevírací doba lékárny v Ořechově je následující: 

Pondělí 745 
- 1500 

Úterý 745 
- 1230 1400 

- 1700 

Středa 745 
- 1500 

Čtvrtek 745 
- 1500 

Pátek 745 
- 1500 

• JUBILEA 

V měsíci dubnu oslavili své životní jubileum tito občané : 

82 let Amálie Kališová, Anenská 98 
82 let Jaroslav Weber, Na nivách 224 
80 let Marie Talafantová, Trávníky 133 
78 let Jiřina Fraňková, Trávníky 121 
73 let Vladislav Domes, Pod lípami 95 
73 let Jan Vašulín , Anenská 181 
72 let Anna Dvořáková, Nádražní 142 
70 let Vlastimila Smejkalová, Nádražní 111 

V měsíci květnu oslaví své životní jubileum následující občané : 

88 let Julie Pipalová, Nádražní 196 
76 let Jan Šalplachta , Nádražní 65 
75 let Ludmila Šťastná , Trávníky 150 
73 let Julie Dobrovodská, Anenská 47 
73 let Jolana Urbanová, Pod lípami 135 
70 let Květoslava Musilová, Pod lípami 164 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti . 

• SVÁTEK MATEK 

Orel - jednota Silůvky Vás co nejsrdečněji zve u této příležitosti na kulturní 
odpoledne, které se uskuteční v orlovně 9. května 1999 ve 1400 hod. 

V programu vystoupí děti z Mateřské a Základní školy v Silůvkách . 

Jako hosté vystoupí Orel - jednota Blučina - Divadelní soubor Radovan 

František Vyskočil ml., sekretář Orla 



• BYLO 

• V neděli 25. dubna se na hřišti Pod lípami uskutečnil 9. ročník Jarního běhu 
pořádaný Tělocvičnou jednotou Sokol Silůvky a Skautským oddílem Sokolík 
Silůvky. Jarního běhu se zúčastnilo 225 závodících z 48 oddílů z celé republiky . 

Ze silůveckých závodnic a závodníků se na předních místech umístili : 

- nejmladší ( roč . 1992 a mladší) 
- žákyně ( roč . 1991 - 1990) 
- žáci (roč . 1991 -1990) 
- žákyně ( roč. 1989 - 1988 ) 
- žáci ( roč. 1989 - 1988 ) 
- žáci mladší ( roč. 1987 - 1986 ) 
- žáci starší ( roč . 1985 - 1984 ) 
- BSPP cup muži ( roč . 1981 - 1970 ) 
- BSPP cup ženy ( roč . 1981 a starší) 

5. místo 
5. místo 
3. místo 
21. místo 
10. místo 
14. místo 
11 . místo 
1. místo 
1. místo 

Kristýnka Nešpůrková 
Marie Škorpí ková 
David Dobrovolný 
Barbora Vyskočilová 
Tomáš Dobrovolný 
Jiří Kříž 

Martin Ondrášek 
Petr Stehlík 
Martina Pikolová 

Pořadatelé srdečně děkují všem, kteří se na pří pravě a průběhu této akce 
jakkoli podíleli. 

• Orel-jednota Silůvky uspořádal v sobotu 1. května , na hřišti "Pod lípami" již III. 
ročník orelského turnaje v malé kopané. Hrát mohli dvě věkové kategorie: 

t! do 15 let - ročník 1984 a mladší 
§ nad 15 let - ročník 1983 a starší 

Za pěkného počasí se této vydařené sportovní akce zúčastnilo 6 družstev 
žáků a 9 družstev mužů! 

Po bojovných, ale v duchu FAIR PLAY hraných utkáních se umístili na 
stupních v ítězů a hodnotné ceny získali : 

ročník 1984 a mladší 1. Orel Ořechov 
2. Orel Silůvky 
3. Orel Oslavany 

ročník 1983 a starší 1. Orel Silůvky 
2. Orel Ořechov 
3. Plaz Ketkaz 

Díky patří sponzorům , kterými byli : 
Tesařství - Jiří Kříž , Smíšené zboží - Jaroslava Stehlíková, Potraviny -
Rostislav Hrdlička 

Vydává OÚ Si/ůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrka pffspěvků ke dni 4. 5. 1999 

František Vyskočil ml. , sekretář Orla 
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