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Červenec 

Když dne ubývá, horka pfibývá. 

Co červenec neupeče to už srpnu neuteče 

Červenec nese parna, krupobití a medovice 

Jesti hojný na boutky a vichfice. 

Na mokrý éervenec nás/edL~ie bouľe a krupobití. 

Červenec horký, pěkné jsou vdolky. 
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• JUBILANTI 

V měslci dubnu oslavili své životní jubileum následující občané : 

88 let Amál ie Kališová 
88 let Jaroslav Weber 
84 let Jiřina Fraňková 
76 let Vlastimila Smejkalová 
74 let Božena Ptáčková 
72 let J iří Svačina 
71 let Marie Zoufalá 
70 let Anna Fejtová 

V měs lci květnu oslavili své životnl jubileum následujicí občané: 

81 let Ludmila Št'astná 
79 let Julíe Dobrovodská 
76 let Květos lava Musilová 

V měs ící červnu oslavíli své životní jubileum následujlcí občané: 

91 let Alois Kolečkář 
84 let Vlasta Stehlíková 
82 let Šťepán Červinka 
76 let Květos lava Dvořáková 
75 let Ludmila Světlíková 
74 let Marie Dobrovodská 
74 let Jitka Cesarová 
71 let František Vyskočil 

71 let Jan Talafant 
70 let Liduška Kolbertová 

V měs í ci červenci oslaví své životní jubileum následující občané: 

84 let Tomáš Kratochvíl 
77 let Anna Hledíková 
73 let Anna Zechmeistrová 
73 let Otakar Maděránek 
71 let Věra Trenzová 

Všem jubil a ntům srdečně b lahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 
zdrnví a dobrou životní pohodu 
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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE 
SILŮVKY KONANÉ DNE 15.6.2005 

Zastupitelstvo obce Silůvky odsouhlasilo: 

1) Uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s.na účely refinancování 
úvěru poskytnutého Obci Silůvky Komerční Bankou a.s., financování 
závazků Obce Silůvky vůči VHS Bmo a.s. a VHS Břeclav s.r.o. Byla 
odsouhlasena výše úvěru od Čs.a .s . 6,650.000,-Kč, doba splatnosti úvěru 
do 30. 9. 2020 a poskytnutí zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy 
Obce,vše v souladu se Smlouvou o úvěru č.1382/05/LCD. 

2) Dodatek Č. 2/2005 ke zřizovací listině ZŠ Silůvky . 

3) Rozpočtové úpravy na rok 2005. 

4) Záměr obce vykoupit nebo směnit přilehlé pozemky kolem hřbitova. 

Zastupitelstvo obce Silůvky vzalo na vědomí: 

- výsledek konkurzního řízení na místo ředitelky ZŠ Silůvky, kterou bude od 
1.8.2005 jmenována Mgr. Radoslava MUllerová. 

• LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNí POMOCI BRNO OD 1.4.2005 

LSPP bude poskytována prostřednictvím FN Brno. FN Brno upřesnila 
ordinační hodiny podle finančních možností Jihomoravského kraje takto: 

Dospělí (Fakult. nemocnice - Bohunice, Jihlavská 20) 
pracovní dny : 16:00 - 24:00 hod. 
sob" ne., svátky: 8:00 - 20:00 hod. 
tel. č. 532 232 851 

Děti a dorost (Dětská nemocnice, Černopolní 9) 
pracovní dny 16:00 -7:00 hod. 
sob., ne., svátky: nepřetržitě 

tel. č. 532 234 314 
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Stomatologie - dospělí, děti , dorost (Fakult. nemocnice - Bohunice, 
Jihlavská 20) 

pracovní dny 16:00 - 22:00 

sob., ne., svátky: 8:00 - 20:00 

tel. č. 532 232 331 

Upozorňujeme, že služby LSPP jsou bez výjezdu k pacientům. 

Co dělat, když: 

>- potřebuji ošetření mimo uvedené hodiny 

- mohu se obrátit na tel. č. 532 232 851 (pohotovostní příjem FN 
Brno), kde mi podají informace 

- mohu vyčkat ordinačních hodin svého praktic~ého lékaře nebo 
ordinačních hodin LSPP 

>- potřebuji zajistit dopravu do FN Brno? 

- mohu se obrátit na tel. č. 532 232 851 (pohotovostní příjem FN 
Brno), kde mí podají ínformace a případně zajistí sanitní vůz 

>- potřebuji ohledat zemřelého mimo ordinační hodiny praktického 
lékaře? 

- mohu se obrátit na Záchrannou službu - 155 nebo kontaktovat 
praktického lékaře 

• LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNí POMOCI NEMOCNICE 
IVANČiCE 

Ordinační hodiny: (bez výjezdu) 

Pracovní dny: 16:00 - 21 :00 

50, Ne, svátky: 9:00 - 21 :00 

Tel. Č. 546439630 

Nadále je zajišťována služba rychlé lékařské pomoci pro stavy ohrožující život 
na tel. č. 155. 
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• OBECNĚ 
Č.1/2003 

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SILUVKY 

"o PODMíNKÁCH CHOVU ZVíŘAT NA ÚZEMí OBCE SILŮVKY" 

Zastupitelstvo obce Silůvky se na svém zasedání dne 26.2.2003 usneslo 
vydat podle § 10 a § 84, odst. 2, písm. i), zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 

Článek 1 
Rozsah působnosti 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) je závazná pro všechny chovatele 
následujících druhů zvířat na území obce: 

1. Hospodářská zvířata například koně, skot, ovce, kozy, prasata, slepice, krůty, 
kachny, husy, králíci, holubi, včely. 

2. Zvířata v zájmovém chovu například psi, kočky, morčata, křečci, myši, zpěvaví 
a obdobní ptáci, želvy, plazi a jiné drobné druhy cizokrajných zvířat. 

Článek 2 
Výklad základních pojmů 

Pro účely této vyhlášky se chovatelem rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, 
která k jakémukoliv účelu, třeba jen přechodně chová, zvíře nebo zvířata. 

Článek 3 
Podmínky chovu 

Zvířata lze chovat pouze za podmínek stanovených obecně závaznými právními 
předpisy a současně za podmínek, stanovených touto vyhláškou. 

Článek 4 
Povinnosti chovatelů 

1. Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata a nechávat je bez dozoru na 
rekreační plochy, cvičiště, dětská hřiště a pískoviště, hřbitov, jakož i další veřejná 
prostranství, která jsou opatřena upozorněním "Zákaz vodění zvířat". Tento zákaz 
neplati pro služebni psy při výkonu služby a vodící psy osob nevidomých. 

2. Na veřejných prostranstvích je každý chovatel povinen vést psa na vodítku a 
opatřit jej náhubkem. 

3. Ten kdo vede psa, může ve vzdálenosti více než 200 m od nejbližšího místa 
osídlení umožnit psu volný pohyb, musí však zabránit, aby pes hledal nebo 
pronásledoval zvěř nebo se k ní plížil. 
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4. Chovatel musí vždy dbát na to, aby jím chované zvíře neznečíšťovalo veřejná 
prostranství. V případě, že k znečištění dojde, je chovatel povinen bez zbytečného 
odkladu zvířetem způsobenou nečistotu vhodným způsobem odstranit. 

Článek 5 
Sankce 

1. Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i ukládání opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků provádí Obecní úřad v Silůvkách. 

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se posuzuje: 

a) v případě fyzické osoby podle zákona o přestupcích v platném znění 

b) právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající při výkonu podnikatelské 
činnosti jako jiný správní delikt podle zákona o obcích v platném znění. 

Článek 6 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po 'dni vyhlášení. 

• MINISTERSTVO DOPRAVY INFORMUJE 

V posledních týdnech dochází k výraznému nárůstu počtu žádostí o 
výměnu starších řidičských průkazů, vydávaných do konce roku 2000 za nové, 
a to v souvislosti s povinností stanovenou v § 134 zákona č. 361/2000Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, podle kterého musí být tyto řidičské 
průkazy do konce roku 2005 vyměněny za nové, jinak se stanou neplatnými. 

Rád bych Vás v této souvislosti ujistil, že Ministerstvo dopravy si je problémů 
spojených s povinnými výměnami řidičských průkazů vědomo již delší dobu a 
pro jejich zvládnutí učinilo řadu opatření ve výrobě i distribuci nových 
řidičských průkazů. Zvýšené množství podaných žádostí je při výrobě 
řidičských průkazů zvládáno bez poruch a výkyvů. Také příslušné tiskopisy 
jsou průběžně vyráběny v dostatečných počtech, s ohledem na aktuální 
potřebu, a jejich nedostatek tedy nehrozí. Další opatření byla směrována 
k prodloužení lhůty pro výměnu řidičských průkazů změnou příslušné právní 
úpravy. Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl předložen návrh novely 
zákona Č . 361/2000 Sb. Již v lednu 2004. Návrh kromě jiného obsahuje 
prodloužení lhůty pro povinnou výměnu starších řidičských průkazů za nové 
v postupných krocích, a to až do roku 2013. Ministerstvo dopravy připravilo 
navíc jako altemativu i rychlou novelizaci, konkrétně § 134 zákona Č. 361/200 
Sb., týkajícího se prodloužení lhůty pro povinnou výměnu starších řidičských 
průkazů do citovaného roku 2013. Tato úprava bude projednána v Parlamentu 
ČR na začátku května. O nutnosti prodloužení lhůt pro povinnou výměnu 
řidičských průkazů panuje všeobecná shoda . Ministerstvo dopravy proto 
opakovaně doporučuje všem žadatelům, aby nepodléhali panice, nemarnili 
svůj čas v neúnosně dlouhých frontách na dopravních úřadech a počkali 
s výměnou svých řidičských průkazů na prodloužené období bez front a 
zbytečných čekání. 
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• PAMÁTNíK OSVOBOZENí V SILŮVKÁCH 

Při př íležitost i dvacátého výročí trvánl Ceskoslovenské republiky bylo 
obecním zastupitelstvem obce 
Silůvky a zástupci všech spolků 
v obci usneseno zbudovat 
Památn ík osvobození jako 
dů stojnou oslavu tohoto 
významného výročí. Pro 
zbudování a zdárné dokončení 
pomníku byl ustaven komitét. který 
měl celou akci na starosti . 

Autor památníku osvobození 
památníku v Silůvkách je sochař. 
p. Dušek z Tábora. který jej 
zhotovil za celkovou částku 
43000 Kč . Památník byl 
slavnostně odha len obcí Silůvky 
dne 14.srpna 1938. Celá obec byla 
v tento den slavnostně vyzdobena 
prapory. podobiznami význačných 
osob a květinami. Slavnosti se 
zúčastn ilo mnoho občanú z obce i 
z okolních vesnic za účasti 
krojovaných spolků a vojenské 
hudby z Brna . Po dopoledním 
koncertu a odpolední slavnosti se 
konaly v sokolovně a orlovně 
taneční zábavy. Obec S ilůvky 

zřídila v roce 1938 zvláštní fond pro udržování památníku a jeho okolí. 

Přes období protektorátu byly tajně sejmuty busty T. G. Masaryka a 
Edvarda Beneše a po osvobození byly vráceny zpět na pomník. 

5.5.1946 proběhlo slavnostní odhalen í opraveného pomníku doplněného 
o pamětní desku obětí druhé světové války. Tohoto odhalení se zúčastnilo 800 
osob a vojenská hudba. 

25.4.1948 proběhlo slavnostní uložení umy neznámého vojína Rudé 
armády. který byl 23.4.1948 v brněnském krematoriu zpopelněn poté. co byl 
tento ruský dústojník exhumován na poli v místě zvaném Slapanské. 

V současnost se Památník osvobození nachází v parčíku u bývalé pošty. pod 
nápisem .. 1914 PRAVDA VITfzl 1945" je instalována bronzová busta 
prezidenta T. G. Masaryka. Pod ní se nacházejí jména padlých v první světové 
válce a současně příslušníků odboje a oběti OkupačníhO teroru . Ve zvláštní 
schránce je uchovávána urna s nápisem "Neznámý sovětský hrdina". Zvláštní 
bronzová deska rusky a česky připomíná osvobození obce v roce 1945: 
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,.vzpomínáme 24 hrdinů Rudé armády padlých 18. - 24. dubna 1945 za 
osvobozování obce Silůvek. Zemřeli, abychom mohli žít. " Pomník je silně 
poškozen střelam a granátovým st řepi nam. což mu dodává zvláštni kolorit. 
V současné dob, v roce 60. vý ročí konce drul1é světové války bylo provedeno 
vyči štění pomníku, údržba okolí a natřeni plotu. Na této akci se podíleli skauti, 
obecní zaměstnanci a obecní úřad Silůvky . 

• LAVIČKY U CHODNíKU KE HŘBITOVU 

V sobotu 25.6. se uskutečnila brigáda ženáčů, pň které byly nainstalovány 
tlí l avičky na přístupovém chodníku k obecnimu hřbi tovu. Lavičky byly 
zaplaceny z výdělku sponzorské tomboly z ženáčských hodů. 

Tyto lavičky věnovali ženáči našim starš ím spoluObčanům a pro ty malé 
zakoupíme ručníky do školky. 

A ndrea K ocilková 

Foto: archiv obce 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úfad Sil!jvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
lel.: 547 225 127, E-mail: obec. siluvky@iol.Cl 
Uzávérky pl'íspévků. námětů a nápadů pro ptiští číslo do 20. 8. 2005. 
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