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• VEŘEJNÉ ZASEDÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 
V úterý 7. září 1999 se uskuteční v 1900 hod. v malém sále sokolovny 

v Silůvkách veřejné zasedání obecního zastupitelstva s tímto programem: 

- informace o plynofikaci 
- změna obecního rozpočtu 
- odsouhlasení využití peněz za akcie JME 
- informace o čerpání půjčky od občanů 
- odsouhlasení částky za ukládání odpadu do kontejnerů 
- různé 

• VODNÉ A STOČNÉ 
Ve dnech 27. a 29. 9. 1999 proběhne od 1600 do 1900 hod. na OÚ výběr 

stočného dle schválení obecního zastupitelstva 50,- Kč na osobu včetně dětí. 

Zároveň bude vybíráno vodné od občanů , jejichž domácnost je napojena na 
veřejný vodovod . 

• SKLÁDKA ODPADU 
V měsíci červenci byla přemístěna skládka železného šrotu a kontejnery na 

tuhý odpad do oploceného prostoru vedle čističky . Otevírací doba této skládky je 
sobota 900 _11 00 hod. 

Žádáme rodiče , aby dohlédli na své děti, aby nechodily do oploceného 
prostoru skládky, protože zde hrozí nebezpečí úrazu. 

• AKCIE 
Obec Silůvky , stejně jako naprostá většina obcí prodala práva k nakládání 

s akciemi JME a.s. 
Za tento prodej obec obdržela 1 840 000,- Kč od Živnostenské banky a.s. 

Praha. 
V současnosti jsou tyto peníze uloženy na termínovaném účtu a jsou 

nachystány jako základ financování plynofikace. 



• POŠTA 
Česká pošta, s. p. zavádí s účinností od 1. 9. 1999 do naší obce motorizované 

doručování. Obec bude převedena z poštovního obvodu pošty 664 45 Silůvky do 
poštovního obvodu 66447 Střelice u Brna. 

Pošta Střelice bude obstarávat veškeré služby spojené s doručováním zásilek 
včetně doručování balíků a v omezeném rozsahu i s příjmem zásilek 

Doručování bude prováděno v době od SOO do 1300 hod. 

Pošta Silůvky bude i nadále zajišťovat základní poštovní služby a služby 
Poštovní spořitelny . 

Hodiny pro veřejnost pošty Silůvky platné od 1. 9. 1999: 

Pondělí až pátek mimo středy 
Středa 

700 
- 11 00 hod. 

700 _11 00 hod. a 1430 _1630 hod. 

Hodiny pro veřejnost pošty Střelice u Brna jsou následující: 

Pondělí až pátek mimo středy 
Středa 

• LÉKÁRNA OŘECHOV 

SOO _11 30 hod. a 1330 _1500 hod. 
SOO _11 30 hod. a 1330 _1700 hod. 

Od 1. 9. 1999 se mění otevírací doba lékárny v Ořechově: 

Pondělí 745 _1230 hod. 1400 _17 30 hod . 
Úterý 745 _1230 hod. 1400 _1700 hod. 
Středa 745 

- 1300 hod. 
Čtvrtek 745 

- 1230 hod. 
Pátek 745 

- 1230 hod. 

• OBČANSKÁ PORADNA TRIALOG 

1400 _1730 hod. 
1400 

- 1600 hod. 

V Brně zahájila provoz občanská poradna TRIALOG (brněnský institut rozvoje 
občanské společnosti) , která nabízí všem občanům pomoc při získávání 
potřebných informací v běžných záležitostech, ale především při řešení obtížných 
životních situací. 

Poradenský servis je bezplatný, důvěrný , nestranný a nezávislý. Je zaměřen 
především na otázky související se zaměstnáním , rodinou , bydlením, majetkovými 
vztahy, sociálními službami a dávkami. 

Občanská poradna sídlí v Brně , Orlí 20 a je otevřena: 

Pondělí 1200 
- 1Soo hod. 

Úterý pro objednané 
Středa 900 

- 1300 hod. 
Čtvrtek pro objednané 

tel. : 05/42 221 499 
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• ZÁKLADNí ŠKOLA SILŮVKY 
Vážení občané , 

ZŠ v Silůvkách posílá malý příspěvek do Zpravodaje obce. I když začíná nový 
školní rok a to ve středu 1. září 1999, dovolte mi , abych podala co nejstručnější 
zhodnocení minulého škol. roku - ukázku z mnohostranné práce, kterou jsme 
s dětmi dělali. Vyučování v 1. a 2. ročníku probíhalo podle studijního programu 
"Základní škola". 

Se samými jedničkami skončili: 

1. ročník : Iveta Altmanová 

Karolína Dobrovodská 

Eliška Jandová 

Martin Levíček 

Karel Vašulín 

Marta Vyskočilová 

2. ročník : Marek Kopal 

Eliška Šťastná 

Veronika Záděrová 

Šárka Zoufalá 

V letošním školním roce, tak jako v jiných, jsme se s dětmi účastnili několika 
soutěží. 

• 25.9.1998 se žáci zúčastnili Memoriálu Zdeňka Dvořáka v přespolním běhu 
v Želešicích. 

Marta Vyskočilová - 6. místo 

Veronika Záděrová - 7. místo 

Karel Vašulín - 10. místo 

Marek Kopal- 11 . místo 

• V listopadu a březnu to byly celkem 3 výtvarné soutěže : 

- Moje nejoblíbenější zvířátko 

- Kyjovský střípek 

- Kniha a já 

• 26.3.1999 se účastnilo 6 dětí zimních přeborů ve sportovní gymnastice 
v Zakřanech: 

Veronika Záděrová - 6. místo 
Marek Kopal - 11. místo 

Eliška Šťastná - 18. místo 

Iveta Altmanová - 21 . místo 
Karel Vašulín - 25. místo 

Šárka Zoufalá - 26. místo 

Jako družstvo se tyto děti umístily na 4. místě . 

• 22.4. soutěžily naše děti v oboru recitačně dramatickém v Němčicích . 
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• Na DOH (dětských olympijských hrách) vatletickém trojboji v Ivančicích
Řeznovicích dne 28.5.1999 obsadily děti 7.místo. Jednotlivá pořadí byla 
následující : 

pořadí 

kategorie 1.-3 . tř . hod skok běh 

Veronika Záděrová 7 8 5 

Šárka Zoufalá 26 29 16 

Petra Polická 14 23 15 

Karel Vašulín 9 8 18' 

Marek Kopal 8 20 6 

Lukáš Souchop 25 30 28 

Děkujeme všem občanům, kteří navštívili naši závěrečnou školní akademii a 
přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Děkujeme firmě REMET, která věnovala 
naší škole nemalou finanční částku . Děkujeme i všem ostatním sponzorům z řad 
rodičů, kteří nás finančně podpořili. 

Organizace příštího školního roku 1999/2000 

- začátek školního roku - středa 1.9.1999 

- podzimní prázdniny - středa 27.10. a pátek 29.10.1999 

- čtvrtek 28.10. je státní svátek 

- vánoční prázdniny - čtvrtek 23.12.1999 až neděle 2.1.2000 

- pololetní prázdniny - úterý 1.2.2000 

- jarní prázdniny - pondělí 28.2. až pátek 3.3.2000 

- velikonoční prázdniny - čtvrtek 20.4. a pátek 21.4.2000 

- ukončení školního vyučování - pátek 30.6.2000 

- hlavní prázdniny - pondělí 3.7. až pátek 1.9.2000 

- zahájení šk. r. 2000/2001 - pondělí 4.9.2000 

Ze školní jídelny: 

V uplynulém školním roce se ve ŠJ stravovalo 

z MŠ - 36 dětí důchodců - 5 

ze ZŠ -15 dětí 

pro MŠ celodenní 20,50 Kč 

pro ZŠ 14,- Kč 

4 

personálních pracovníků - 10 

Mgr. Eva Pospíšilová 
ředitelka školy 



• JUBILEA 
V měsíci září oslaví své životní jubileum tito následující občané: 

79 let Antonie Vostalová, Nádražní 124 
79 let Marie Weberová, Na nivách 224 
78 let Marie Stehlíková, Prachatičky 96 
77 let Antonín Hron, Prachatičky 42 
75 let Vlastimil Cesar, Pod lípami 140 
75 let Václav Šalplachta, Na nivách 75 
72 let Ladislav Ptáček , Na rybníkách 226 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

• DĚTSKÉ HŘiŠTĚ 
V průběhu měsíců května, června a srpna 1999 proběhlo několik brigád na 

"staronovém" dětském hřišti Pod Kopcem. Zbudovali jsme tam pískoviště, 
zabetonovali lavičky a houpačky , usadili plot a pneumatiky u potoka a upravili 
okolní terén. 

Chtěl bych poděkovat za obětavou pomoc při budování a zvelebování hřiště 
všem, kdo se svou prací či materiálem podíleli. Brigád se průběžně účastnili 
většinou tatínci od dělí, které je budou využívat. Jmenovitě to jsou: Ondrášek 
Roman, Průša Michal, Prax Zdeněk, César Jiří , Hlavoň Jan, Záděra Pavel, 
Souchop Vladimír, Fráňa Jaroslav, Záděra Roman, Záděra Luboš, Černý Tomáš, 
Kominacký Radim, Hron Aleš, Kačírek Václav, Matuška Jiří, Capyk Petr, Benda 
Martin, Světlík Petr, Kéílbl Pavel , Ptáček Dušan, Ing. Ptáček Pavel , Juráň Josef, 
Slaný Richard , Nešpůrek Václav, Sedláček Petr a Stehlík Pavel. 

Jelikož však představy o celkovém konečném vzhledu dětského hřiště jsou 
daleko rozmanitější (ozdobný barevný plot, prolézačky , dřevěné sochy, 
skluzavka, ... ) a prostředky vyčleněné obcí již vyčerpány , obracím se proto na 
všechny, kdo by chtěli přispět finančně , prací , nebo dobrým nápadem, ať se na 
mně kdykoliv obrátí. 

Zdeněk Prax 

• BRIGÁDY 
Dne 5. 7. 1999 proběhla brigáda, jejímž cílem bylo vyklidit a uvolnit oplocený 

prostor naproti sokolovny, kde byla skládka železného šrotu a také zde byl 
uskladněn stavební materiál obce. Tato akce byla úspěšná jen díky dobrovolné 
pomoci některých spoluobčanů. Přítomni byli: Šedrla Josef, Kohoutek Vladan, 
Průša Michal, Slaný Richard, Ing. Kopal Květoslav , Kocáb Martin, Jelínek Dalibor, 
Záděra Ladislav, Ptáček Miloš, Šedrla Hynek a Prax Zdeněk . 

Velké poděkování patří také našim autodopravcům Janu Hlavoňovi a Lubomíru 
Bartošovi za bezúplatné zapůjčení nákladních automobilů na odvoz materiálu a 
Josefu Šedrlovi za pomoc s nakladačem . 

5 



• HŘBITOV - PUMPA 
Dne 6. 7. a 7. 7. 1999 jsme se společně s p. Césarem Jiřím st. a Césarem 

Jiřím ml. , Průšou Jiřím a Průšou Michalem, kterým patří poděkování , pustili do 
opravy a zprovoznění pumpy na hřbitově. Ve studni hluboké 13m jsou 4m vody, 
což je dostatečné množství na zalévání květin na hrobech našich předků . Ve 
studni byl vyměněn pracovní válec, sací koš a opraveny táhla a trubky. Ke 
správnému fungování pumpy však chybí vyměnit , mrazem poškozený stojan . 
Tento stojan vyměníme v okamžiku , kdy se nám podaří nový, nebo starší a 
funkční zajistit. 

Zdeněk Prax 

• DOKUMENTACE SllŮVEK 
Kdo z občanů vlastní starší filmy se slavnostními a zajímavými událostmi 

v obci a je ochoten tento materiál zapůjčit k vytvoření dokumentu o obci Silůvky , 
nechť se s důvěrou obrátí na p. Jana Rybn íčka , Nádražní 92 . 

• TÁBOR ODDílU SOKOlíK 
Skautský oddíl Sokolík Silůvky pořádal ve dnech 7. - 21 . 7. 1999 letní stanový 

tábor pro děti z naší obce a v době 21 . - 31. 7. tábor pro rodiče s dětmi a bývalé 
členy oddílu. Tábor se konal nedaleko obce Pyšel , na břehu rybníka Podkova, okr. 
Třebíč. 

Jménem vedení tohoto tábora moc děkuji všem, kteří nám s přípravou , 

výstavbou a provozem tábora jakkoli pomáhali. 

Radek Neužil 

• SllŮVKY V TELEVIZI 

Ve dnech 26. a 27. 7. 1999 děti z našeho divadelního studia NAIM vystoupily 
v pořadu "Pomáhejme si" v České televizi , odkud mimo jiné poslaly i písničku 
ostatním dětem ze Silůvek . 

Za výbornou reprezentaci obce jim patří poděkování. 

Vydává OÚ Si/ůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští čfs/o do 20. 9. 1999. 
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