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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 

V úterý 22. února 2000 proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
s následujícím usnesením: 

• Obecní zastupitelstvo prohlásilo dle § 56 odstavce 2 zákona Č. 152/94 Sb. 
O volbách do zastupitelstev vobcích p. Františka Koudelu (náhradníka 
sdružení nezávislých kandidátů Za Silůvky krásnější) za člena 
zastupitelstva, za odstoupivšího p. Ing. Ladislava Ptáčka . 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej části obecního pozemku v ulici 
Prachatičky , p. Janě Pelouškové, za cenu 50 Kč/m2 + úhrada nákladů 
spojených s koupí. 

• Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o zajištění 
plynofikace mezi obcí Silůvky a JMP a.s. 

• Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím záruky na půjčku od SFŽP 
pro obec Prštice, naším podílem na ČOV. Záruku převezme zhotovitel díla 
(kanalizace v obci Prštice). 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo ceny za likvidaci komunálního odpadu 
- 1060,- Kč popelnice 

52,- Kč pytel 
50,- Kč/rok uhradí každý občan Silůvek včetně chalupářů 

• Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit osvědčení o zvolení za 
člena OZ pro p. Františka Koudelu. 

• Obecní zastupitelstvo si ukládá zjistit ceny kominických prací a služeb a 
informovat občany. 

• Obecní zastupitelstvo si ukládá vejít v jednání se zástupci chatové oblasti 
Žáček , ohledně likvidace odpadů a příjezdové komunikace. 



• INFORMATIVNí SCHŮZKA 
O PLYNOFIKACI DOMÁCNOSTí 

V pátek 24. března 2000 se uskuteční v 1800 hod. v Orlovně v Silůvkách 
informativní schůzka zabývající se problematikou plynofikace domácností. 

• VÝZVA OÚ K RUŠENí SEPTIKŮ A ŽUMP 

Vyzýváme vlastníky rodinných domů a jiných objektů , aby si připravili a ve 
vhodnou dobu provedli výměnu stávajících kanalizačních přípojek (potrubí) za 
přípojky pro splaškovou kanalizaci se zaústěním do veřejné kanalizace. 

K povolení výměny kanalizační přípojky stačí "Ohlášení stavebních úprav" 
komisi výstavby OÚ v Silůvkách na tiskopise a situační výkres. Montáž 
splaškového kanalizačního potrubi musí provádět odborník z oboru 
vodoinstalace. 

• POŠTOVNí SCHRÁNKY 
Žádáme občany , aby si ve vlastním zájmu dali do pořádku své poštovní 

schránky. 

• SOCIÁLNí DÁVKY 

Změny zákona o státní sociální podpoře a zákonů, podle kterých se 
vyplácejí další zvláštní sociální dávky 

S účinností od 1.4.2000 dojde ke změnám zákona Č . 117/1995 Sb. , o 
státní sociální podpoře (u dávek sociální příplatek a příspěvek na bydlení), 
zákona Č . 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné 
energie a zákona Č . 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení 
nájemného: 

Období od 1.4.1999 do 31.3.2000, na které jsou přiznány dávky státní 
sociální podpory, sociální příplatek a příspěvek na bydlení, se prodlužuje až 
do 30.6.2000. Osoby, kterým jsou od 1.4.1999 jmenované dávky vypláceny 
nebo si nově o tyto dávky od 1.4.2000 požádají , nebudou k žádostem dokládat 
výši příjmů za 1. čtvrtletí roku 2000, jelikož nárok na uvedené dávky v období 
od 1.4.2000 do 30.6.2000 se výjimečně stanoví podle příjmu všech společně 
posuzovaných osob za 4. čtvrtletí roku 1999 (tak jako v 1. čtvrtletí roku 2000, 
tedy nárok na výše jmenované dávky v době od 1.1.2000 do 30.6.2000 se 
posuzuje podle stejného rozhodného příjmu). Nové žádosti o sociální příplatek 
a příspěvek na bydlení se podávají na období až od 1.7.2000 spolu 
s rozhodnými příjmy za 2. čtvrtletí 2000. 
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Na období od 1.4. do 30.6.2000 se podávají pouze žádosti o sociální 
příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie (tato dávka náleží nejdéle 
do 30.6.2000) a žádosti o sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného 
(tato dávka náleží nejdéle do 31 .12.2000) - k žádostem se rovněž dokládají 
příjmy za 4. čtvrtletí 1999. 

Rovněž se od 1.4.2000 mění podmínky nároku na dávky státní sociální 
podpory pro cizince, kteří jsou hlášeni k pobytu na území našeho státu podle 
zvláštních předpisů upravujících pobyt cizinců na území ČR. 

Ostatní podmínky pro žadatele o dávky SSP se nemění. Především jde o 
povinnost oprávněné osoby písemně ohlásit příslušnému okresnímu ·úřadu do 
osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její 
výši a výplatu. 

Bližší informace lze získat přímo na kontaktních místech referátu státní 
sociální podpory. 

• PŘíSPĚVEK KRONIKÁŘE 

Vážení občané , 

nelze přehlédnout magický letopočet 2000, kterého jsme se tohoto roku 
dožili . Je plný nejen očekávání , nadějí , přání, ale i zamyšlení a vzpomínek. 

Jsme hrdí na to, že zrovna nám bylo dopřáno tyto vzrušené události 
přelomu tisíciletí společně prožívat. 

Za 1500 roků trvání obce se v místech kudy my denně chodíme vystřídalo 
již 60 generací, kterým vládlo 140 panovníků . 

Některá období našich dějin jsou nám dobře známa, jiná zakryta navždy 
tmou ne paměti. 

Každý národ, obec i jednotlivec si svým chováním v prostoru a čase staví 
též svůj pomník. 

Pokusme se i my občané Silůvek na sebe aspoň malinko upozornit k tak 
významnému jubileu. Vím, že naše možnosti jsou velmi omezené, ale jsou. 

Můžeme obnovit kříž "Pod kaštanem" z roku 1645. 
Můžeme zasadit jubilejní strom na důstojném místě. 
Můžeme osadit obelisk s letopočtem a znakem obce. 
Můžeme vydat malou publikaci o stavu obce v roce 2000. 
Můžeme okrášlit náš Obecní úřad obecním znakem a atd . 

To všechno jsou věci k zamyšlení a nejenom kronikáře. Čekám i další 
náměty , které mohou být na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva 
posouzeny a schváleny. 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk Škorpík 
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• JUBILANTI 
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito následující občané : 

87 let Josefa Cesarová, Kopaninky 185 
85 let Marie Havlíčková , Trávníky 73 
84 let Jan Fiala, Sokolská 71 
77 let Mojmír Hledík, Nádražní 141 
76 let Jiří Severa, Pod lípami 100 
73 let Marie Rybníčková , Nádražní 92 
72 let Josef Černý , Sokolská 199 
71 let Anna Elsnerová, Na rybníkách 210 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

• TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (*7.3.1850 - t14.9.1937) 
Letos 7. března uplynulo 150 let od doby, kdy se v Hodoníně , v rodině 

panského kočího Josefa Masaryka, narodil Tereze Masarykové prvorozený 
syn, který dostal jméno Tomáš . 

. V kraji okolo Hodonína, převážně v okolních vsích - Čejkovicích, Čejči , 
Mutěnicích aj. - rostl z dítěte v nevšedního chlapce. Protože jeho otec byl 
Slovák z Kopčan a matka Moravanka vyrostlá mezi Němci v Hustopečích , cítil 
od dětství zcela přirozeně sounáležitost obou nejbližších si slovanských 
národů . 

Vyrůstal v rodině sice chudé a prosté, ale oba jeho rodiče nadáni 
přirozenou inteligencí měli velké pochopení pro jeho nevšední touhu po 
vzdělání. 

Z vesnické školy v Čejkovicích šel studovat na německou reálku do 
Hustopečí. Po ukončení dvou tříd reálky měl jít na učitelskou "preparandu", ale 
tam přijímali hochy až od šestnácti let a jemu bylo teprve čtrnáct. Problém 
vyřešili rodiče tím, že jej dali do učení na řemeslo . Nejprve do Vídně na 
"Kunstschlosserei", ale odtamtud po třech týdnech utekl domů do Čejče. Tak 
jej jeho otec dal do učení k panskému kováři v Čejči . Kovářské řemeslo se mu 
líbilo. Sám později rád vzpomínal , že ještě jako gymnazista na cestě z Brna 
překvapil v jedné tamní vsi tamního kováře , když dokázal ukovat hřebík na 
jedno zahřátí želízka. 

Docela náhodou jej u kovářiny objevil jeho bývalý profesor z Hustopečí a u 
rodičů vymohl , aby šel k jeho otci do Čejkovic za učitelského praktikanta. Tam, 
jak tehdy kantoři museli , hrával ve všední dny v kostele na varhany a chodil 
zpívat na pohřby . Když na pohřbech odříkávala latinu, vytýkal mu páter 
Satora , že špatně vyslovuje. Protože latinsky vlastně pořádně neuměl , začal 

mu páter Satora dávat pravidelné hodiny latiny. Na jeho radu pak ve Strážnici 
složil zkoušku z primy gymnázia , a tak se dostal roku 1865 na německé 
gymnázium v Brně . 

O svém studiu v Brně sám vypráví : 
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"Ja, tož v Brně ... Když jsem 
tam přišel do sekundy 
gymnasia, musel jsem se už 
sám živit; naši mi nemohli dávat 
pravidelné příspěvky . Bydlel 
jsem nejdřív u ševce v Nové ulici 
- bylo nás tam asi šest kluků; za 
dva zlaté jsem měl byt, snídani a 
prádlo; jaké to kafe bylo, to si 
můžete představit, ale bylo to 
aspoň teplé. Tož jsem ' si musel 
sehnat nějaké kondice. Učil 

jsem kluka jednoho nádražního 
úředníka, tam mi dávali dvě 

zlatky měsíčně a v neděli oběd -
já bych byl snědl takové obědy 
tři . Potom jsem pekařovi učil 

dcerku; neplatil mi, ale za to jsem si mohl vzít chleba , co jsem snědl. Já jsem 
byl ve třídě primus, a proto jsem dostal doporučení za preceptora do rodiny 
policejního direktora Le Monniera, to byl skoro ten největší pán v Brně . Tam 
jsem později dostával jídlo denně, a tož jsem uživil i svého bratra na studiích. 
Veselo nám hochům na bytě bylo až dost; večer po práci jsme dělali všelijaké 
špásy, v létě jsme se chodili někam do Zábrdovic koupat a večeřívali za šest 
nových v pivovaře chleba , tvarůžek a židlík piva. Pane, to byly časy! 

Tehdy jsem také měl první konflikty jako Čech. My jsme byli na škole Češi 
a Němci pohromadě, a to se ví , že jsme se hádali a přeli o výbornosti našich 
národů . My, Češi , jsme byli starší, protože jsme se rok - dva musili lámat 
v němčině, já jsem byl starší tím, že jsem byl na reálce a na řemesle. 

V pranicích - chlapeckých, neškodných - jsme Němcům obyčejně natloukli . 
Gymnasium bylo německé; ale za mých časů byl zástupcem ředitele Čech, 
nějaký Kocourek. Ten Kocourek se přiživoval výrobou barev; a jak měl bílé 
vlasy a licousy, otíral si o ně ruce od barev a pak přišel mezi nás modrý, 
zelený, červený . Učil nás češtině; ta byla nepovinná, a tož to bylo vždycky při 
jeho hodinách boží dopuštění. Po Kocourkovi přišel nový ředitel , takový ryšavý 
Germán, a s ním se začal ostře německý režim. Měli jsme učitele latiny a 
řečtiny , který se za Kocourkovy doby psal ještě Staněk , ale ted' se začal 
podpisovat po německém způsobu Staniek. Tož to mě dopálilo; a jednou, když 
mě zkoušel , jsem napsal plavajzem na okraj knihy: Staniek = Staněk , On mi 
vzal knihu z ruky, a to se rozumí, bylo zle, o jej! 

V kvintě jsme dostali na latinu a řečtinu profesora, jmenoval se Vendelín 
Fbrster, později slavený romanista, to byl teprve tvrdý Germán; tož ten 
vyslovoval řečtinu po německu a chtěl, abychom my to dělali také; tedy 
například Cojs místo Zeus, pajthajn místo pejthein. 

Jemu na truc jsem začal vyslovovat latinu po česku ; ještě si vzpomínám, 
jak jsem četl v Liviovi "Haňibal eňim" a tak. To se rozumí, Fbrster se rozzuřil, 
ale já jsem mu řekl: "Pane profesore, vy jste Němec a vyslovujete latinu a 
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řečtinu po německu; já jsem Čech a vyslovuju po česku . " A na tom jsem 
zůstal , i když si mě zavolal ředitel ad audiendum verbum. Tož pak jsem dostal 
pro neposlušnost a vzdorovitost pětku z mravů , a nakonec přišlo i consilium 
abeundi a musel jsem z Brna odejít. Naštěstí byl tehdy policejní ředitel Le 
Monnier přeložen do Vídně a vzal mě s sebou; tam mě přijali do sexty, ale jen 
po jeho přímluvě a zatím na zkoušku ." 

Vídeň měla pro jeho duchovní život značný význam; strávil v ní bezmála 
dvanáct let, od roku 1869 do roku 1882, mezitím rok (1876 - 77) pobýval 
v Lipsku. 

Po maturitě (1872) šel studovat na vídeňskou univerzitu , vedle filozofie 
studoval i přírodní vědy . 

Jak ve Vídni žil, o tom sám vypráví: 
"Nu, dával jsem kondice; jeden Čech , Bílka se jmenoval - měl ve Vídni 

vychovatelský ústav - mě dostal za preceptora do rodiny bankéře 

Schlesingera, direktora Anglorakouské banky; tam jsem měl nakonec sto 
zlatých měsíčně krom celého zaopatření, tož to bylo víc než dost." 

Na studijní cestě do Lipska, kam jel už jako doktor filozofie , se seznámil 
s mladou Američankou Charlottou Garrigue, spojil s ní natrvalo svůj život a 
převzal i její jméno. 

Když se roku 1882 v Praze obnovila samostatná česká univerzita, přišel na 
ni Masaryk jako profesor filozofie . Zpočátku se věnoval zejména problematice 
metod vědeckého a filozofického poznání. V roce 1883 se podílel na založení 
vědeckého časopisu Athenaeum, ve kterém byl do roku 1893 redaktorem. Na 
stránkách tohoto časopisu vedl mnohé ze svých nesčetných bojů za pravdu. 
Psal knihy, v nichž reagoval na palčivé otázky té doby (Česká otázka, Otázka 
sociální, Ideály humanitní aj.) , a často přednášel na veřejnosti . V letech 1899-
1900 se z odporu vůči rasistickým a náboženským mýtům angažoval 
v hilsneriádě . Do praktické politiky vstoupil v roce 1889. Od roku 1907 působil 
jako poslanec ve vídeňském parlamentu za realistickou stranu (Českou stranu 
pokrokovou). 

V roce 1910 Tomáš Garrigue Masaryk slavil své šedesáté narozeniny. 
Jeho přátelé a žáci vydali k této příležitosti sborník "T. G. Masarykovi 
k šedesátým narozeninám". Sborník byl chápán jako pocta celoživotnímu dílu 
univerzitního profesora a politika. 

V prosinci 1914 odjel do Itálie, odtud do Švýcarska, Francie a posléze do 
Anglie (kde působil i jako univerzitní profesor). Od února 1916 byl předseda 
Národní rady československé , kterou s M. R. Štefánikem a E. Benešem založil 
(navázala na Český zahraniční komitét, založený 1915 v Paříži) . V květnu 
1917 až březnu 1918 jednal v Rusku o československých legiích. 30.5.1918 
podepsal Pittsburskou dohodu (získání slovenských krajanů v USA pro 
myšlenku společného státu Čechů a Slováků) . 14.11 .1918, 1920, 1927 a 1934 
byl zvolen prezidentem. Po roce 1918 nebyl členem žádné politické strany; 
výrazný vliv na veřejný život ČSR si udržel zejména svou přirozenou mravní 
autoritou a politickým vlivem Hradu. 14.12.1935 abdikoval. 
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• VZPOMíNKA NA ZESNULÉ OBČANY V ROCE 1999 

1. 1. 
5. 1. 

23. 2. 
6.3. 
3. 4 . 

13. 4. 
19.4. 
17. 6. 
14. 7. 
17. 7. 
4.10. 

16.11. 
10.12. 

• PRACOVNí PŘílEŽiTOST 

Zdeněk Fischer, Sokolská 16 
Tomáš Havlíček , Trávníky 73 
Rostislav Cahlík, Pod lípami 163 
Zdeňka Vaňková , Nádražní 62 
Marie Špačková , Sokolská 82 
Vladimír Vyskočil , Anenská 208 
Karel Grande, Kopaninky 6 
Karel Dvořák , Anenská 23 
Hedvika Sedláčková, Anenská 175 
Věra Hronová, Kopaninky 222 
Ludmila Sedláčková , Prachatičky 189 
Vladimír Štefan , Nádražní 108 
Zdeňka Domesová, Pod lípami 95 

Obec Střelice vypisuje výběrové řízení na místo vedoucího stavebního 
úřadu. 

Požadavky: VŠ vzdělání , nejlépe stavebního směru , praxe ve státní správě 
a oboru , znalost práce na PC, zkouška odborné způsobilosti . 

Platové podmínky dle platných mzdových předpisů pro zaměstnance 
orgánů státní správy. 

Nástup 1. 5. 2000. 

Písemné nabídky s profesním životopisem zašlete do 31 . 3. 2000 na 
adresu : Obecní úřad Střelice , nám. Svobody 1, 66447 Střelice. 

• PROMíTÁNí 
Vedení oddílu Sokolík Silůvky si dovoluje pozvat všechny zájemce 

v sobotu 18. března 2000 v 1900 hod. do malého sálu sokolovny v Silůvkách 
na večer s promítáním diapozitivů z loňského tábora , z akcí pořádaných naším 
oddílem a akcí, kterých se členové našeho oddílu zúčastnili v loňském roce. 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 3. 2000. 



Zdravotní pojišťovna 

METAL-ALIANCE 

VYBRAT SI - JE VAŠE PRÁVO 

VYBRAT SI DOBŘE - JE VAŠE PŘÍLEŽITOST 

Příspěvky z fondu prevence vyplácené od 1. 1. 2000 

• příspěvek na antikoncepci - do 360,- Kč/rok 

• příspěvek na ozdravné pobyty dětí - do 400,- Kč/rok 

• příspěvek na fixní ortodoncii - do 600 ,- Kč/1 čelist 

• příspěvek na podpůrné rehabilitační programy v zařízeních nasmlouvaných 

ZP M-A (masáže, saunování, rehabilitační cvičení) - do 130,- Kč/rok 

• vitamínová podpora pro dárce krve 

• zvýhodnění dárců krve - nositelů Janského plakety 

• očkování proti klíšťové encefalitidě 

• příspěvek na pobyty pořádané ZP M-A pro děti alergiky u moře , na horách 

• slevy pro klienty ZP M-A na připojištění LVZ do zahraničí 

• slevy ve vybraných prodejnách optiky, cestovních kanceláří (dle informací 

jednotlivých jednatelství) 

Podrobnosti k problematice zdravotního pojištění a ke službám naší ZP vám 
ochotně sdělí na adrese: 

IVANČiCE, Palackého nám. 8, tel.: 0502/922 345 

Úřední hodiny: St. 8.00 - 12.00 hod . 13.00 -16.30 hod. 

Zvažovali jste správně volbu pojišťovny? Zdravotní pojišťovnu můžete 
změnit 1x za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. 

Využijte možnosti zaregistrovat se u zdravotní pojišťovny 
METAL-ALIANCE již k 1. 4. 2000! 
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