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Všichni se občas potýkáme s těžkostmi jak v osobním, tak i vereJnem 
životě. Na velké problémy však nikdy není jednoduchý, obecně použitelný 
recept. 

Z veškerých moudrostí, na které jsem dosud narazil , mně nejpoužitelnější 
připadá lék jeden, lék, který doporučuje Benjamin Kuras. 

Symbolicky se mu říká světlo. Ne osvícenství, ne osvícenost a vůbec už ne 
osvěta. Možná ani ne vysvětlování. Obyčejné světlo - na rozptylování tmy. 
Stačí mírné, neoslnivé. Osvětlování zatemněného . Pozorování neznámého. 
Ověřován í informací. Přezkoumávání předsudků a mýtů. Co možná 
nejpřesnější zaznamenávání faktů a událostí. Vnímání světa vlastníma očima , 
s upřímnou zvídavostí, bez nánosu odj inud předem zprostředkovaných a 
zjednodušených informací a dezinformací z druhé ruky. S úmyslem přijímat 
čemu rozumíme a nezabíjet čemu nerozumíme pro případ , že by tomu 
rozuměl někdo jiný nebo i my někdy jindy. 

Objevování neznámého, hledání nových způsobů , nových řešení nových 
situací, neustálé přijímání výzev. Odvaha klást na sebe větší nároky než na 
druhé. Věčné hledání smyslu lidské existence. Otevřená mysl prahnoucí po 
každodenní pravdivosti - místo totální vítězné pravdy. 

Otevřenou mysl nám všem a nejen do tohoto roku přeje 

Ing. Vlastimil Klusáček 
za obecní zastupitele 



• USNESENí ZE ZASEDÁNí 
OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 

Ve středu 15. prosince 1999 proběhlo veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva s následujícím usnesením: 
• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo změny v rozpočtu obce na rok 1999. 
• Obecní zastupitelstvo schvaluje prozatímní rozpočet na rok 2000. 
• Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby obecní knihovna byla i nadále řizena 

Okresním úřadem. 
• Obecní zastupitelstvo bere na vědomí audit účetnictví obce za rok 1998 se 

závěrem "bez výhrad" . 

• LIKVIDACE ODPADŮ 

Ve dnech 22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4. 2000 od 900_1000 hod. 
bude možno uložit separovaný odpad do kontejnerů. 

• POPELNICE 

Koncem měsíce února budeme vybírat poplatky za likvidaci domovního 
odpadu. Do této doby bude zajištěno vyprazdňování popelnic i bez známek na 
rok 2000. 

• POPLATKY 

Připomínáme nepříjemné , leč nutné platby!! 

Povinnost platit stočné, platit za používání obecní studny a platit poplatek 
za jednoho či více pejsků . 

Většina občanů řádně a včas své povinnosti plní. Ty ostatní prosíme, 
nemeškejte s placením poplatků , které jsou stanoveny právními předpisy. 
Neplacením vytváříte sobě i ostatním zbytečné problémy. 
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• ČISTíRNA ODPADNíCH VOD 

Dne 1. ledna 2000 byla předána čistírna odpadních vod novému 
provozovateli a současně se změnila obsluha ČOV. 

• PODPORA VE FINANČNí TíSNI 

Na základě usnesení Č . 688 poslanecké sněmovny ze dne 21 . 12. 1999 lze 
poskytnout občanům, kterým dluží zaměstnavatel mzdu 2 a více měsíců -
účelovou půjčku do výše 10000,- Kč. Bližší informace si přečtěte na vývěsce 
OÚ. 

• JUBILANTI 
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum tito následující občané : 

83 let Jaromír Hron, Kopaninky 222 
79 let Zdenka Fialová, Sokolská 71 
77 let Drahomíra Dvořáková, Anenská 23 
74 let Mojmír Duchoň, Anenská 30 
74 let Ludmila Škaroupková, Trávníky 9 
73 let Marie Severová, Pod lípami 100 
72 let Milan Dvořák, Pod lípami 241 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

• NAIM 
Dětské divadelní studio NAIM a kamarádi z Kociánky děkují všem 

divákům, kteří přišli a finančně přispěli dětem z Ústavu sociální péče na 
Kociánce, to vše na vánoční slavnosti 19. prosince 1999. 

Na dobrovolném vstupném se vybralo 3 650,- Kč . Orel Silůvky bezplatně 
poskytl prostory, včetně topení a úklidu. 

O občerstvení se postaraly p. Kačírková , p. Škorpíková Ladislava a 
p. Pi kolová. 

O kulisy p. Škorpík Zd. a manželé Klusáčkovi. Ti také všem hercům koupili 
Kinder vajíčka. 

Vybraná částka bude dětem z Kociánky osobně dětmi ze Silůvek předána 
při jejich návštěvě v Ústavu. 

Za NA 1M Jan Klusáček 
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• AUTODOPRAVA 

Pan Milan Šoustal, Anenská 215, tel. : 47225273, oznamuje občanům , že 
rozšiřuje služby autodopravce o dovoz a odvoz sypkého materiálu (suť , uhlí, 
kamení, písek aj.) do 3 tun. 

• ZIMNí STOPOU OKOLO SILŮVEK 

Skautský oddíl Sokolík Silůvky a Tělocvičná jednota Sokol Silůvky si 
dovolují pozvat všechny zájemce v sobotu 15. ledna 2000 do sokolovny na 
21. ročník zimního závodu dvojic "Zimní stopou okolo Silůvek". 

Začátek závodu je po vydání startovních čísel v 900 hod. 

Závodu se účastní dvojčlenné hlídky: 

hoši dívky 

1. třída a mladší 2,5 km 
2.,3. a 4. třída 2,5 km 
5. a 6. třída 3,5 km 2,5 km 
7. a 8. třída 3,5 km 
9. třída a starší 3,5 km 

Pro všechny účastníky je připraven čaj v jakémkoliv množství, malé 
občerstvení, diplomy pro prvních pět a ceny pro první tři dvojice v každé 
kategorii . 

Pokud nechcete běžet , přijďte se alespoň podívat, projít si trasu a 
povzbudit ostatní. 

vedení oddílu Sokolík 

(farma pro občany obce. 

Uzávěrky pfíspěvků. námětů a nápadů pro pfíští číslo do 20. 1. 2000. 
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