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• USNESENí ZE ZASEDÁNí 
OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 

říjen 1999 

V úterý 7. září 1999 proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
s následujícím usnesením: 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo změny v rozpočtu obce na rok 1999. Změna 
se týkala navýšení o 1 300 000,- Kč za prodej práv k akciím JME a.s. , a o 
navýšení o půjčku poskytnutou občany Silůvek ve výši 423 OOO ,-Kč . 

Finance za akcie se použily na zakoupení podílových listů Živnobanky a.s. tzv. 
sporokonto, v hodnotě 1 600 000,- Kč, úročených 1 % měsíčně s možností 
zpětného odprodeje prakticky kdykoli bude obec potřebovat. Takto uložené 
peníze jsou nachystány na plynofikaci obce. 

Peníze od občanů budou použity na práce spojené s vyhotovením projektů , 
mapových podkladů , stavebního povolení. 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo provozní řád stanoviště kontejnerů a ceníku 
za ukládání odpadu do kontejnerů (text provozního řádu a aktuální ceník je 
uveden dále v informačním listu) . 

• Starosta obce podal informace o výběrovém řízení , které proběhlo dne 5. 8. 
1999 na akci "PLYNOFIKACE OBCE SILŮVKY" - akci bude realizovat firma IVO 
HUTIRA Omice. 

• Starostá obce informoval o přijetí p. Marka Buriana do zaměstnaneckého 
poměru do listopadu 1999, tj . do doby, kdy nastoupí náhradní vojenskou službu , 
kterou bude vykonávat jako zaměstnanec obce. 

• Informace o pokračujících pracích na plynofikaci a různé. 



• PROVOZNí ŘÁD STANOViŠTĚ KONTEJNERŮ 
NA KOMUNÁLNí ODPAD 

1. Uzavřené stanoviště kontejnerů na kom~nální odpad , zřízené obcí slouží všem 
občanům obce Silůvky a majitelům rekreačních objektů v katastru obce 
k přechodnému uložení tuhého komunálního odpadu. 

Podle charakteru odpadu bude prováděn jeho odvoz k recyklaci nebo 
k trvalému uložení na řízenou skládku. 

2. Stanoviště je určeno pouze k ukládání komunálního odpadu, který nevykazuje 
ve smyslu zákona .o odpadech (zákon Č. 125/97 Sb.) vlastnosti nebezpečného 
odpadu. 

3. Komunální odpad smí být ukládán do kontejnerů pouze ve stanovenou provozní 
dobu a pouze v přítomnosti pověřeného pracovníka, který komunální odpad od 
občanů přebere a uloží. 

4. Majitelé rekreačních objektů v katastru obce se prokáží potvrzením o vlastnictvi 
nemovitosti v katastru obce Silůvky, které jim bude na požádání vydáno 
obecním úřadem v Silůvkách . 

5. Odběr odpadu od občanů je prováděn za poplatek, jehož výše závisí na 
množství a charakteru ukládaného odpadu. Poplatek se platí na místě při 

převzetí odpadu. 

6. Pověřený pracovník, provádějící odběr odpadu je povinen vydat o převzetí 

odpadu doklad s uvedením množství a druhu odebraného odpadu a 
s potvrzením výše poplatku. 

7. Na stanovišti kontejnerů musí být zřetelným způsobem vyvěšen Provozní řád a 
uvedeny informace o provozních hodinách a v době provozu rovněž platný 
ceník poplatků za odebíraný odpad. 

8. Je přísně zakázáno jakékoliv znečisťování okolí stanoviště kontejnerů a 
ukládání komunálního odpadu v době , kdy je stanoviště uzavřeno . Porušení 
tohoto zákazu je pokládáno za přestupek proti ustanovení vyhlášky obce 
Silůvky O nakládání s komunálním odpadem a za porušení zákona Č . 125/97 
Sb. - Zákon o odpadech. 

9. Pověřený pracovník, provádějící odběr komunálního odpadu zodpovídá za 
pořádek na stanovišti kontejnerů a jeho okolí a za řádné a bezpečné uložení 
odebraného odpadu. Občané jsou povinni řídit se jeho pokyny. 

10. Provozovatelem stanoviště kontejnerů na komunální odpad je obec Silůvky . 
Případné reklamace, náměty a připomínky , týkající se provozu stanoviště lze 
uplatnit u provozovatele. 

11 . Příloha k provoznírnu řádu: - oznámení o provozní době stanoviště 
- ceník za odebíraný odpad 

V Silůvkách 7. 9. 1999 
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• SEZNAM ODEBíRANÉHO ODPADU 
A CENíK ZA ULOŽENí 

1. Stavební suť bez příměsí (igelit, izolační vata, asfaltová lepenka, dřevo apod.) 

Stavební sutí rozumíme: 

Měrná jednotka: 

omítka, beton, střešní taška , 
keramická dlažba + obklady. 

stavební kolečko 
kbelík (vědro) 
malý přívěsný vozík 
velký přívěsný vozík 

2. Domácí odpad - igelity, matrace, koberce apod . 
pytel igelitový 
matrace 1 ks 
sedadlo z auta apod. 
televizor 
lednička 

pneumatika - osobní 
- nákladní 
- traktor 

3. Bio odpad - měrná jednotka a cena jako v bodě 1. 

4. Železný šrot - zdarma. 

5. Sběr a likvidaci akumulátorů obec Silůvky nezajišťuje . 

• ŠKOLA 

10,- Kč 
2,- Kč 

30,- Kč 
60,- Kč 

20,- Kč 
20,- Kč 
20,- Kč 
50 ,- Kč 
50,- Kč 
30,- Kč 
70,- Kč 

100,- Kč 

Na základě jednání s ředitelkou školy p. Mgr. Evou Pospíšilovou bylo 
domluveno využívání kopírky na Obecním úřadě pro potřeby školy. 

Pracovnice školy mají přístup na Obecní úřad ke kopírce kdykoliv . 

V současné době máme pro potřeby školy nachystaný počítač s tiskárnou. 

• POPELNICE 
V dubnovém informačním listu jsme vás žádali o dodatečné zakoupení roční 

známky na popelnici , nebo alespoň pytle pro jednorázový odvoz domovního 
odpadu. 

Proto žádáme následující občany , aby nám vysvětlili , jakým způsobem likvidují 
svůj domovní odpad , neboť si k dnešnímu dni ještě nezakoupili známku na 
popelnici , ani pytel pro jednorázový odvoz domovního odpadu: 

Bartoš Vladimír, Prachatičky 109 
Fiala Jan, Sokolská 79 
Chrástová Jitka, Na rybníkách 158 
Kavalec Vojtěch , Samota 157 
Kula Miroslav, Anenská 143 
Krutiš Marek, Pod lípami 99 

Soukup Miroslav, Anenská 233 
Stehlík Zdeněk , Anenská 245 
Trenz Ivo, Nádražn í 122 
Weiter J?sef, Na rybníkách 93 

3 



• SPALOVÁNí DOMOVNíHO ODPADU 
Vážení občané, blíží se začátek topné sezóny, všichni věříme, že tato sezóna je 

poslední, kdy budeme topit tuhým palivem. Apelujeme proto na vás, abychom 
v letošní zimě co nejméně znečisťovali ovzduší spalováním různých odpadků , 
plastových lahví, igelitů , dřevotřísek, lepenek, pražců aj . 

Spalováním těchto odpadků (protože se spalují v domovních kotlích při nízkých 
teplotách) vznikají škodlivé emise jako je prach, popílek, oxid siřičitý, oxidy dusíku, 
oxid uhelnatý, uhlovodíky, jedovaté toxické plyny a nervově paralytické plyny, které 
jsou většinou rakovinotvorné. No a tohle všichni dýcháme, takže vás žádáme, 
abyste topili pouze dřevem a uhlím. 

Zodpovědně musí začít každý sám u sebe. 

• ČiSTOTA A POŘÁDEK V OBCI 
Jedná se o plochy kolem rodinných domů v soukromém vlastnictví a o plochy 

ve vlastnictví obce. Mnozí občané zneužívají tyto plochy protiprávně jako skladiště 
různého materiálu a hyzdí tak vzhled naší obce. Obecní zastupitelstvo proto 
důrazně žádá všechny spoluobčany, kterých se to týká, aby úklidu okolí svých 
obydlí věnovali větší péči a v opačném případě budeme nuceni postupovat ve 
smyslu obecní vyhlášky č . 4/93 O místních poplatcích. 

• LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENí NAŠí OBCE 

• MUDr. Darová· obvodní lékařka 

Pondělí i 5 _1200 hod. 
Úterý 1330 

- 1700 hod. 
Středa 715 

- 1200 hod. 
Čtvrtek 715 

- 1200 hod. 
Pátek 715 

- 1200 hod. 

Odběry , injekce 715 .900
, neschopenky do 100

0. 

• MUDr. Bentl • obvodní lékař 

Pondělí 

Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 

i 5 
_ 1200 hod. 

i 5 
_ 1200 hod. 

715 
- 1200 hod. 

1000 
- 1200 hod. 

• MUDr. Dar· ženské oddělení 

Pondělí 
Čtvrtek 
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1630 
- 1830 hod. 

1630 
- 1830 hod. 

LSPP Ivančíce tel. : 0502/921 250 



• MUDr. Kachlíková - dětská lékařka tel.: 47 225 221 , 0603/238 414 

Pondělí 730_1030 hod. nemocní 

Úterý 
Středa 

Čtvrtek 

Pátek 

1030 - 1230 hod. kojenci 
1030 - 1600 hod. 
730 - 11 00 hod. 

11 00 -1300 hod. 
730 - 1200 hod. 

1200 - 1300 hod. 
730 - 11 30 hod. 

1130 - 1230 hod. 

nemocní 
pro zdravé 
nemocní 

nemocní 
pozvaní 

LSPP Židlochovice tel.: 47 231 837 

• MUDr. Zelinková - zubní lékařka 

Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 

715 _ SOO _ 1400 hod . 
i 5 _ SOO _ 1400 hod . 

1030 - 11 00 _1700 hod. 
i 5 _ S OO _ 1400 hod. 
715 _ 800 - 1330 hod. 

• MUDr. Ševčík - zubní lékař 

Pondělí 11 00 - 1730 hod. 
Úterý S OO _ 1430 hod. 
Středa S OO _ 1430 hod. 
Čtvrtek SOO _ 1430 hod. 
Pátek SOO - 1330 hod. 

LSPP Brno, Bratislavská, zubní odd. tel.: 

• Lékárna Ořechov 

Pondělí 
Úterý 
Středa 

Čtvrtek 
Pátek 

745 
- 1230 hod. 

745 
- 1230 hod. 

745 
- 1300 hod. 

745 
- 1230 hod. 

745 
- 1230 hod. 

• JUBILEA 

14°° - 1730 hod. 
14°0_1700 hod. 

14°° _1730 hod. 
1400 _1600 hod. 

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum tito následující občané: 
92 let Terezie Vyskočilová, Anenská 45 
87 let Emilie Hlavoňová , Nádražní 180 
SO let Tomáš Hledík, Úvoz 101 
77 let Oldřiška Nešpůrková , Trávníky 14 
74 let Růžena Urbanová, Pod lípami 61 
71 let Jaroslav Prokůpek , Pod lípami 170 
70 let Marie Červinková , Anenská 231 

tel.:47 225483 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a 
dobrou životní pohodu. 
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• ZAHÁJENí CViČEBNí SEZÓNY 
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky oznamuje všem zájemcům , že od úterý 5. 

října 1999 začínají v sokolovně v Silůvkách pravidelné cvičební hodiny 
v následujících termínech : 

1700 _1800 1800 _1900 1900 
_ 2000 2000 _ 21 00 

Úterý 
mladší starší relaxační ženy -
žákl'ně žákl'ně cvičení dorostenkl' 

Středa 
rodiče mladší + starší 

dorostenci muži s dětmi žáci 

Čtvrtek 
mladší starší 

dorostenky ženy 
žákl'ně žákl'ně 

Pátek 
mladší starší relaxační 

muži žáci žáci cvičení 
TJ Sokol Si/ůvky 

• ODDíl STOLNíHO TENISU - OREL SllŮVKY 
Sezóna 1999-2000 začíná 3. října 1999. Oddíl má 3 družstva, která hrají svá 

utkání v neděli v 900 hod. 

Žáci hrají turnajově a patří k předním hráčům okresu. 
Orel Silůvky 

• MALÁ KOPANÁ SllŮVKY 
Sezóna začala 18. září 1999. Oddíl hraje II. Bobravskou fotbalovou ligu. 

Dosavadní výsledky 2 remízy 
prohra a výhra. 

Další zápasy proběhnou 28. října v Oslavanech a 6. listopadu v Modřicích . 

Z výsledky stolního tenisu i malé kopané budeme informovat ke konci roku . 

• SCHŮZKY ODDílU SOKoLíK 
Pravidelné schůzky skautského oddílu Sokolí k Silůvky v letošním školním roce 

začínají od pátku 2. října a konají se v klubovně v těchto termínech : 

dívky 1.-4. třída (Berušky) pátek 1700_1900 hod. 
chlapci 5.-9. třída (Havrani) sobota 1300_1500 hod. 
chlapci 1.-4. třída (Vlčata) sobota 1500_1700 hod. 
dívky 5.-9. třída (Amazonky) sobota 1700_1900 hod . 

Sokolík Si/ůvky 

Vydává OÚ Si/ůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 10. 1999. 
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