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Junius - kdyby někdo toho času od nějakého jedovatého živočicha neb hada 
uštknut byl, ať sobě žábu na tu bolest přiloží, brzo jed všechen vytáhne. V ten 
čas zahradník dívá se, co mu strom a země přinese. Června nestřídmost v pití 
uškozuje, zvlášť kdo se mladým pivem přeplňuje. Cholericus horkého přirození 
užívej vody, jez salát k svlažení. Víno vomenkové, pelyňkové prospívá žluči, 
lékařstvf hotové. Červen pouštění i lázně k skrovnosti nabízí, z veroniky pi 
v hojnosti, salát, anýz, šťovík hleď užívati, klobás, starého sejra máš nechati. 
Června měsíce teplého, varuj se vína silného. Slunce na raka vskakuje, 
nejdelší den způsobuje. V největší horkosti šetř plic s bedlivostí, dokudž chceš 
ujíti nemoci i smrti. 

Rady Evermoda Jiřího Košetického z roku 1690 
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• USNESENí ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE 
SILŮVKY KONANÉHO DNE 19. 5. 2003 

Obecní zastupitelstvo: 

1) Schválilo úpravu rozpočtu na rok 2003 

2) Schválilo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 - fád vefejného 
pohfebiště Silůvky 

3) Odsouhlasilo podpis smlouvy o dllo na akci "Chodník ke hfbitovu 
v Silůvkách" s firmou Jan Hlavoň- AUTODOPRAVA, Na Rybníkách 213, 
Silůvky, IČO 645 02 635 

4) Odsouhlasilo podepsání smlouvy o dílo na akci "Výměna výtlačného fádu 
vodovodu v Silůvkách" s firmou Jaroslav Kubeša CZO, Zašovská 734, 
Valašské Meziríčí 

• JUBILANTI 

V měsíci květnu oslavili své životní jubileum následující občané: 

79 let Ludmila Šťastná 
77 let Julie Dobrovodská 
74 let Květoslava Musilová 
71 let Zdeněk Škorpík 
60 let Erich Kment 

V měsíci červnu oslaví své životní jubileum následující občané: 

91 let Antonín Hladký 
89 let Alois Kolečkár 
82 let Vlasta Stehlíková 
80 let Štěpán Červinka 
74 let Květoslava Dvofáková 
73 let Ludmila Světlíková 
72 let Marie Dobrovodská 
72 let Jitka Cesarová 

Všem jubilantům srdečně blahoprejeme a do dalších let prejeme pevné 
zdraví a dobrou životní pohodu. 
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• OZNÁMENí O DOBĚ A MíSTĚ KONÁNí REFERENDA O 
PŘISTOUPENí ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII 

Starosta obce Silůvky podle § 21 zákona Č. 114/2003 Sb. o provádění 
referenda o pfistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých 

dalších zákonů(zákon o provádění referenda) 

oznamuje : 

1. Hlasování v referendu o pfistoupení České republiky k Evropské unii se 
uskuteční v pátek 13. června 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
14. června 2003 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o 
pfistoupení České republiky k Evropské unii , je Obecní úfad Ořechov . 

3. Místem konání referenda v okrsku Silůvky je místnost pro hlasování 
v Základní škole v Silůvkách, Sokolská 81 pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Silůvkách. 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky. 

5. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi pfedán v místnosti pro 
hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném 
rámečku označí kfížkem svoji odpověď na položenou otázku. 

6. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat 
okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování. V 
takovém pfípadě ho okrsková komise navštíví v den hlasování s přenosnou 
hlasovací schránkou. 

7. Občan, který nebude moci hlasovat v místě trvalého bydliště si do 
11.6.2003 na obecním úfadě vyžádá hlasovací průkaz, se kterým může 
hlasovat v kterémkoli okrsku na území ČR 

Silůvky, 15. 5. 2003 

Zdeněk Prax 
starosta obce 
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• ROZBORY VODY VE STUDNíCH 

Zdravotní ústav Brno nám nabízí možnost udělat rozbory vody a zjistit tak 
její kvalitu. Cena za rozbor je 600,- Kč v případě 30 a více vzorků . Pokud máte 
zájem o provedení tohoto rozboru vody, nahlaste jméno a adresu na obecní 
úřad do 15. června 2003. O termínu odběru vzorků budete včas ínformováni. 

• STROMY 

Je pěkné a veselé mít vobci spoustu zeleně a stromů. Avšak některé 
stromy se po čase na své místo již nehodí anebo by mohly způsobit nějakou 
škodu. Občané nás na několik takových stromů upozornili a tak po obhlídce po 
obci a zvážení možných škod způsobených třeba vyvrácením větrem, či 
oddálením skácení, zastupitelé rozhodli o jejich pokácení v době vegetačního 
klidu . . 

Začátkem roku obec pořídila do svého majetku motorovou pilu a tak 
pokácení provedli vyškolení zaměstnanci obecního úřadu v měsíci únoru a 
březnu. 

Za peníze utržené prodejem dřeva bylo zakoupeno 10 ks okrasných 
nízkovzrůstých stromků. Tyto byly počátkem května vysázeny na volných 
prostranstvích obce (u kapličky, u čekárny, u potoka vedle školy a Pod lípami) 
aby zkrášlily naši pěknou obec Silůvky. 

Poděkování patří každému kdo pomůže s jejich údržbou a ošetřováním . 

• ZVONĚNí V KAPLI 

Zvonění v kapli bylo na žádost občanů nastaveno takto: 

V letním období v 7:00 ráno, ve 12:00 v poledne a v 19:00 večer. 

V zimním období v 7:00 ráno, ve 12:00 v poledne a v 18:00 večer. 

• TREZOR 

V Orlovně v prostorách bývalého MNV a spořitelny byl léta nevyužitý 
trezor. Dlouho jsme se o něm jen bavili, ale počátkem května se podařilo 

domluvit partu "statných chlapíků", nějakou mechanizaci a přes 450 kg vážící 
trezor již slouží obecnímu úřadu. 
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• DĚTSKÉ HŘiŠTĚ 
Na dětském hřišti v parku u potoka vyrostla krásná prolézačka se 

skluzavkou. Tuto prolézačku vyrobil a na dětském hřišti i postavil ing. Petr 
Matuška. Obci, ale především všem malým dětem ji věnoval jako sponzorský 
dar. Za všechny děti, které na ní najdou spoustu radosti mu moc děkujeme. 

• ORELSKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ ODLOŽEN 

Vlivem nepříznivého počasí se neuskutečnil tradiční orelský turnaj v malé 
kopané, který se měl konat koncem dubna. Náhradní termín je stanoven na 
září. 

• LESY 
Podle lesního hospodářského plánu obce bylo v jarních měsících 

vysázeno v obecních lesech 8000 stromků (převážně duby ale také buky). 
Výsadbu provedli zaměstnanci obce, část brigádnicky myslivci a zbytek zajistil 
ing. Stránský firmou Madrev. 

• HŘBITOVNí ŘÁD 

Podle zákonů je obec, jakožto provozovatel veřejného pohřebiště, povinna 
vydat hřbitovní řád. Pro jeho zpracování bylo nutno zajistit hydrogeologický 
průzkum hřbitova a stanovisko krajského hygienika k délce t1ecí doby. 
Hřbitovní řád je zpracován a zastupitelstvo obce jej odsouhlasilo na veřejném 
zasedání 19.5.2003. Tento řád je k nahlédnutí na obecním úřadě a chystáme 
se ho natisknout a roznést po obci tak aby se s ním mohli seznámit všichni 
občané. 

• CHODNíK 

V měsíci květnu byly zahájeny práce na stavbě chodníku ke hřbitovu . Ve 
výběrovém řízení na dodavatele stavby byl ze čtyř uchazečů o realizaci vybrán 
Jan Hlavoň ze Silůvek, který provede stavbu dodavatelsky jako celek. 
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• STARÝ VODOVOD 

Obec má ve vlastnictví starý vodovod, který kdysi vybudovalo zemědělské 
družstvo pro zásobení kravína. Později byl vodovod rozšířen na hřbitov, do 
Sokolovny a pro část domů na ulici Sokolské. Postupem času se napojily i 
další domy na ulici Trávníky a Anenské. Posledním rozšířením byla přípojka 
do školy. 

Tyto staré rozvody jsou z ocelových trubek, kterým vypršela již životnost. 
Trubky jsou již zarostlé usazeninami a také praskají. Na Trávníkách byl 
vodovod děravý na několika místech a bylo nutné provést jeho opravu. Po 
zjištění stavu trubek bylo lepší tyto nahradit novou trubkou z plastu, protože 
ocelové by za chvíli praskly znovu. 

Školka, škola a domy na Trávníkách jsou napojeny přímo na výtlačný řád. 
To je nejstarší trubka na celém vodovodu a ta je skoro úplně ucpaná. Proto 
jsou problémy s tlakem kdy z vodojemu voda neteče zpět. Nastavením čerpání 
v určitou dobu, kdy je voda nejvíc potřeba, je částečně problém s tlakem 
vyřešen. Definitivně však pomůže až výměna výtlačného potrubí. Tato výměna 
je nachystaná a započne se s ní během 14 dnů . Výměnu výtlačného potrubí 
provede firma Jaroslav Kubeša CZO - provozovatel ČOV a kanalizace. 

• NOVÝ VODOVOD 

Je nesporné, že člověk potřebuje ke svému životu vodu. 

V naší obci máme rozvedenu elektři nu, kanalizaci, telefony a plyn, ale 
vodovod pro všechny občany nám chybí. 

Tomu, kdo má vody dostatek ze studny, to až tak nevadí, ale jsou občané, 
kteří mají vody málo, anebo mají vodu nekvalitní nepoužitelnou ani na praní. 

Vybudování vodovodu v obci je proto jedna z priorit, co Silůvky potřebují. 

Snažíme se tedy dělat maximum pro to, abychom vodovod zbudovali. 
V současné době je stavba ve fázi příprav. 24. června proběhne místní šetření 
stavebním úřadem ze Střelic za účelem vydání územního rozhodnutí na 
stavbu vodovodu. Bude následovat žádost o stavební povolení (tzv. 
vodoprávní řízení) na odbor životního prostředí při MÚ Šlapanice, což je pro 
nás pověřená obec třetího typu. 

Na realizaci stavby bude nutné zajistit nemalé finanční prostředky. 
Budeme se snažit aby nám v tomto pomohl stát formou dotace. Žádosti o 
dotace lze podat až po vydání územního rozhodnutí a stavebních povoleni na 
konkrétní akci. Jestli někdo z vás občanů ví jak je možné získat finance na 
realizaci vodovodu, poraďte nám a pomozte. 
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• OPRAVA 

V minulém čísle se v rubrice Z HISTORIE NAŠi OBCE objevily ve dvou 
větách chyby. 

Správné znění těchto vět je následující: 

1. A tak nezbývalo nejen ponocnému, ale i všem ostatním těšit se na svítání. 

2. Pokud byla stodola vzdálena od domovního elektroměru byl elektroměr na 
třífázový proud ve stodole zvlášť. 

• ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SILŮVKY 

Rokem 2000 vstoupila naše obec do nového již třetího tisíciletí. 

Byl to okamžik plný očekávání a nadějí, ale také závažných rozhodnutí o 
budoucnosti obce, z nichž nejdůležitější se týká zadání ' k vypracování 
územního plánu obce. Jestliže má záměr přinést očekávaný efekt, je 
zapotřebí, aby nejen zastupitelstvo, ale také projektant a občané věnovali této 
záležitosti maximální pozornost. 

Jedná se o příležitost, která se už nemusí opakovat. V rámci možností naší 
obce mohou všichni občané dát své podněty k tomu, co by život v obci činilo 
pohodlnějším a šťastnějším. 

Jako dlouhodobý kronikář obce vím, že je co zlepšovat, a není toho málo. 

Kronikář obce Silůvek 

Zdeněk Škorpík 
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• MALÁ KOPANÁ 

Tabulka po předposledním 11. kole: 

Pof Mužstvo Zápasů Výhry Remízy Prohry Skóre 

1. BIL Ý BALET Rosice 32 24 5 3 143 

2. SlIůvky 32 23 3 6 98 

3. žA VES Nebovidy 32 21 1 10 81 

4. FC Bratčice 32 19 6 7 68 

5. FC Prštice 32 18 7 7 82 

6. TJ TRAFO P<idochov 33 18 4 11 95 

7. FC BLAJKEC Modřice 32 18 3 11 98 

8. SK Veselka 31 17 4 10 75 

9. 1.MFC JAPEX Ivančice"B" 33 17 3 13 101 

10. FC BOBOR Hrubšice 32 15 4 13 72 

11 . FC Ornice 32 14 5 13 68 

12. TANGO Židlochovice 31 14 3 14 86 

13. DREAM TEAM Budkovice 32 13 1 18 83 

14. TONDACH ~Iapanice 33 10 5 18 69 

15. TJ SOKOL Rebešovice 32 10 4 18 46 

16. FK TRIPROX Ivančice 32 7 5 20 30 

17. AC SPARTA Ivančice 32 6 6 20 48 

18. FC Nová Ves 33 5 3 25 42 

19. TJ SOKOL Neslovice 32 O O 32 12 

MIMOSOUT~Ž 

PITCHPUNTI Ivančice 15 3 3 9 24 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecn{ úfad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 547225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky ptíspěvků, námětů a nápadů pro ptíští číslo do 15.7. 2003. 
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