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• USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 

V pondělí 17. dubna 2000 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva 
s následujícím usnesením: 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo záměr úpravy 1. patra obecního úřadu 
na dva byty. 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem 3 pokojového bytu v 1. patře 
OÚ p. Ing. Renatě Záděrové a Jaroslavu Kučerovi. 

• Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem 2 pokojového bytu v 1. patře 
OÚ p. Luďku Záděrovi a Ireně Záděrové . 

• Nájemné bude ujednáno a odsouhlaseno na příštím zasedání obecního 
zastupitelstva. 

• VÝBĚR DOPLATKŮ NA PLYNOVOU PŘíPOJKU 
Ještě jednou připomínáme , že ve středu 17. května 2000 proběhne na 

OÚ v úředních hodinách výběr doplatků na plynovou přípojku. 

Celková cena přípojky činí 4 400,- Kč. 

Výše doplatku na přípojku činí 2 400,- Kč pro ty, kteří již zaplatili dříve 
zálohu 2 000,- Kč. 

• PLYNOFIKACE DOMÁCNOSTí 

Upozorňujeme všechny občany , kteří mají zájem o provedení plynovodní 
domovní přípojky v letošním roce, že je nutné dodržet následující postup: 

1. Přípojka bude provedena jen na základě pravomocného stavebního 
povolení vydaného stavebním úřadem do jehož obvodu naše obec přísluší , 



v souladu se schválenou projektovou dokumentací na stavbu "Plynofikace 
obce Silůvky" a předložené přípojkové kartě . 

2. Přípojka bude provedena jen těm, kteří budou mít stavebně připravenou 
skříňku nebo pilířek tak, aby bylo možno konec přípojky pevně přichytit ke 
stěně skříňky nebo pilířku . 

3. Umístění skříňky nebo pilířku je bezpodmínečně nutné dodržet v souladu 
se schválenou projektovou dokumentací. 

Pozn.: Na náčrtu je informativně nakreslen pilířek s montážním otvorem před 
vlastní instalací přípojky . Pro občany jsou především doporučené vnitřní 

rozměry skříňky (menší čísla v závorkách jsou pro občany, kteří si objednali 

o 
;'; 

Schema zděného pilířku pro ukončení 
plynovodní domovní přípojky 

2 0lVO PIUŘKU 

jednotné regulátory typu 
86 Francel) - minimální 
výška 600 mm (500 mm), 
minimální šířka 600 mm 
(500 mm) a minimální 
hloubka 300 mm (250 
mm). Spodní hrana skříňky 
(dvířek) je 300 mm nad 
rostlým terénem. Dále je 
nutné, aby při zdění pilířku 
nebo při vysekávání otvoru 
pro skříňku v obvodové zdi 
RD byl ponechán montážní 
otvor široký cca 100 až 130 
mm a hluboký cca 200 mm 
a to průběžně přes základy 
až na dno výkopu pro 
osazení plynovodní přípojky . 

Tento montážní otvor je při 
čelním pohledu umístěn 

vždy po levé straně 

v osové vzdálenosti 120 
mm od levé líce vnitřní 

stěny . 

Výkop pro plynovodní přípojku musí být vyspádován směrem od RD 
k hlavnímu plynovodnímu řádu . Hloubka výkopu je 90 cm, šířka minimálně 30 
cm při požadavku dodavatele případně i širší či hlubší. Na vyspádované dno 
výkopu bude uložena deseticentimetrová vrstva písku. po uložení plynovodní 
přípojky bude potrubí opět zasypáno pískem ve vrstvě 20 až 30 cm nad horní 
hranu potrubí. Na tuto vrstvu písku lze již ukládat zeminu bez kamenů až do 
celkové výše vrstvy 40 cm nad horní hranu plynovodního potrubí. V této výši 
bude uložena výstražná žlutá folie, kterou vám dodá firma provádějící rozvody 
po obci. Nad folií se dosype zemina bez velkých kamenů do výše původního 
terénu. . 
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Montáž vlastní plynovodní přípojky a to včetně uchycení v pilí řku nebo 
skříni Vám provede firma provádějící rozvody po obci. S termínem zahájení 
výkopových prací na přípojkách budete seznámeni v průběhu 
plynofikace obce. 
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• VÝZVA 

Vyzýváme všechny majitele psů , aby nevenčili své miláčky na veřejných 
plochách obce a hlavně na hřištích. 

• ÚPRAVA HŘiŠTĚ 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 1. brigády úpravy okolí hřiště. Další 

akce se bude konat v sobotu 13. května 2000 v 8.00 hod. Zveme. všechny 
zájemce, kteří chtějí pomoci. Občerstvení bude zajištěno (možná). 

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

70 let Miloslav Kolbert, Anenská 177 
89 let Julie Pipalová, Nádražní 196 
77 let Jan Šalplachta, Nádražní 65 
76 let Ludmila Šťastná, Trávníky 150 
74 let Julie Dobrovodská, Anenská 47 
74 let Jolana Urbanová, Pod lípami 135 
71 let Květoslava Musilová, Pod lípami 164 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti . 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - VESNICKÉ HOSPODY 

Staré vesnické hospody bývaly kromě kostelů, radnic a škol místem, kde 
se nejčastěji setkávali místní i cizí hosté, aby si kromě občerstvení našli chvíli 
k příjemnému posezení, debatám i zábavě . 

Bývalo i více hospod, z nichž každá prožívala svůj osud, dobu své slávy i 
zapomenutí. 

"Obecní hospoda" č. 39 na návsi se nejvíce zapsala do mysli občanů , 
neboť od pradávna měla vliv na hospodářský i kulturní život obce. Zřídila ji 
vrchnost a fungovala do roku 1950, kdy byla komunisty zrušena. 

Bývala původně přízemní. K roku 1850, kdy obecní rozpočet činil 236 
zlatých přispívalo nájemné z obecní hospody 159 zlatými podstatně do 
příjmové částky obce. 

Do roku 1848 musel hostinský vynalívat 6 sudů vína a 10 sudů piva 
panského, než mohl nalévat svoje. Po roce 1848 se dováželo víno koňmi 
z obce Perné u Mikulova, 38 km cesty. Jezdívalo se 4x za rok, pro 36 věder. 
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Později měla hospoda i svou lednici , kde se chladilo pivo i maso. Měla obsah 
75 fůr ledu, který vydržel až do nového. Lednice je v Č. 46. 

V hospodě za svitu loučí , později lamp se konaly taneční zábavy, divadla a 
právě zde o hodech mnohý z našich dědů našel svou lásku. Uprostřed sálu 
stával těžký dubový stůl pro radní. Je historický a nyní dožívá vč. 227 na 
dvorku. 

Roku 1897 byla hospoda koupena Tomášem Škorpíkem. Bylo přistaveno 
první patro, kde se pořádaly zábavy a divadla, výčep zůstal dole. Roku 1926 
byla zavedena elektřina . 

Postavením Sokolovny a Orlovny je kulturní život směrován sem' a vrchní 
patro hospody je využíváno jako úřad , občanská záložna a byt. 

Po svém zrušení roku 1950 je v hospodě zřízena průmyslová prodejna. 
V roce 1960 kupuje hospodu "vývoj nábytkářského průmyslu Brno - Lidická", 
jako sklad . 

Roku 1976 koupilo bývalou hospodu JZD Ořechov . Bylo přistaveno 

sociální zařízení a z budovy se stala ubytovna JZD. 

Tato nebyla po roce 1990 již využívána. Proto koupil budovu OÚ Silůvky, 
postupně po stavebních úpravách je sem přestěhován z bývalé pošty OÚ, 
pošta, a je zde místnost pro lékaře . V horním patře pak dva byty. 

Roku 1900 je postavena v obci další hospoda blízko nádraží "Na verandě" . 

Ale o tom až někdy příště . 

• ŽiVOTNí MINIMUM 

Kronikář obce Silůvek 
Zdeněk Škorpík 

1. Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmu pod níž 
nastává stav hmotné nouze. Životní minimum vymezuje výši nezbytných 
finančních prostředků pro domácnost k dočasnému zajištění základních 
životních potřeb jejích členů na velmi skromné úrovni. 

2. Životní minimum je kriteriem, jehož hlavní funkcí je posouzení příjmové 
nedostatečnosti pro potřeby sociální ochrany občana nebo rodiny. Pokud 
příjmy nedosahují životního minima a není možné je zvýšit vzhledem k věku , 
zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním , je 
státem poskytována pomoc formou dávek sociální péče , které doplňují 

nedostatečný příjem zpravidla do výše životního minima. Pomoc může být 
poskytována i nad úroveň životního minima, pokud jsou při individuálním 
posouzení sociální a ekonomické situace domácnosti uznány její odůvodněně 
vyšší základní životní potřeby související např. s lékařsky doporučeným 

dietním stravováním, vyššími náklady na bydlení apod. 
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3. Životní minimum má velký význam v systému dávek státní sociální 
podpory, který zabezpečuje adresnou pomoc zejména rodinám s dětmi ve 
stanovených sociálních situacích. Životní minimum je využíváno i v systému 
hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, pro stanovení maximálního 
výdělku v souběhu se starobním důchodem , pro zvýšení důchodu při 
bezmocnosti , v soudní praxi např. pro stanovení alimentačních povinností, v 
praxi peněžních institucí jako kriterium pro poskytování hypotečních úvěrů , 
bezúročných půjček na výstavbu bytů apod. 

4. Životní minimum v ČR má dvě části 

Částka na osobní potřeby - výživa, ošacení, obuv, ostatní prťJmyslové 
výrobky pro krátkodobé užití, služby a osobní rozvoj (informace, vzdělání). 
Částky stanovené na zajištění osobních potřeb jsou diferencovány ve čtyřech 
úrovních podle věku nezaopatřených dětí a dále pro ostatní občany. 

Částka k úhradě společných nákladů na domácnost, tj. především nákladů 
na bydlení a související služby. Zde jsou stanovovány čtyři různe urovně 
částek životního minima na společné potřeby rozdílné podle počtu osob v 
domácnosti . 

Částky životního minima platné od 1. 4. 2000 v Kč na měsíc 

Měsíční částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních 
potřeb (osobních potřeb) : 

pro dítě do 6 let 
od 6 do 10 let 
od 10 do 15 let 
od 15 do 26 (nezaopatřené) 
pro ostatní občany 

částka 

1600 
1780 
2110 
2310 
2190 

Měsíční částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost 
(společných potřeb domácnosti): 

pro jednotlivce 1580 
pro dvoučlennou rodinu 2060 
pro tří nebo čtyřč lennou rodinu 2560 
pro pěti a vícečlennou rodinu 2870 

Příklad: Životní minimum (ŽM) čtyřčlenné rodiny vypočítáme takto: 

ŽM otce 
ŽM matky 
ŽM 81etého dítěte 
ŽM 121etého dítěte 
Částka na domácnost 
Celkem 

2190 
2190 
1780 
2110 
2560 

10.830 

7 



Nároky na příjmově testované dávky státní sociální podpory podle 
násobku životního minima (max. hranice příjmu pro poskytnutí dávky): 

Příspěvek na bydlení 1,6 násobek 
Sociální příplatek 1,6 násobek 
Příspěvek na dopravu 
(střední , vysoká škola) 
Přídavek na dítě 

• JARNí BĚH 

2 násobek 

3,0 násobek 

V neděli 30. dubna 2000 se na hřišti Pod 
lípami uskutečnil jubilejní 10. ročník Jarního 
běhu pořádaný Tělocvičnou jednotou Sokol 
Silůvky a Skautským oddílem Sokolík Silůvky . 
Jarního běhu se zúčastnilo 228 závodících z 
54 oddílů z celé republiky. 

Ze silůveckých závodnic a závodníků se na 
předních místech umístili : 

- nejmladší (roč . 1993 a mladší) 
- 9. místo - Pavel Záděra 

- žákyně (roč . 1992 - 1991) 
- 5. místo - Veronika Záděrová 

- žáci (roč . 1992 - 1991 ) 
- 9. místo - Petr Smetana 

- žákyně (roč . 1990 - 1989) 
- 12. místo - Marie Škorpíková 

- žáci mladší (roč . 1988 - 1987) 
- 6. místo - Jakub Štěpánek 

- žáci starší (roč . 1986 - 1985) 
- 13. místo - Radek Dano 

- muži příchozí (roč. 1982 - 1961) 
- 10. místo Petr Sedlák 

Zaběhali si 
mladí i staří 

Danka 

SILŮVKY (kat). Více než dvě 
stovky profesionálních i ama
térských běžců v neděli pomě

řily svoje síly při desátém roč

níkuJarního běhu v Silůvkách. 

"Nejmladší účastnici byly tepr
ve tři roky, zatímco soutěžící v 
kategorii veteránů se narodil v 
roce 1938. Je vidět, že si u nás 
přijde každý na své," říká spo
lupořadatel akce Pavel Ptáček. 
Závod byl rozdělen do několi

ka kategorií, podle obtížnosti a 
délky trati. Běželi jej amatéři, 

členové atletických oddílů i 
profesionální běžci. "Mezi ty 
patří například Ivan Lotov, 
který podle předpokladů vy
hrál ve své kategorii už počtvr
té," dodává P. Ptáček. 

Rovnost, 2. 5. 2000 

Součástí tohoto závodu byl i 3. ročník BSPP cupu (závodu určeného pro 
občany a občanky ze Silůvek starší 18-ti let. 

- BSPP cup ženy (roč. 1982 a starší) 
- BSPP cup muži (roč . 1982 a starší) 

1. místo 
1. místo 

Martina Pikolová 
Marek Burian 

Celý závod byl natočen a je z něho vyroben zajímavý dokument. Případní 
zájemci o tento film, kontaktujte Jana Rybníčka , Nádražní 92. 
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• 2. OKRESNí LIGA FUTSALU - VÝCHOD 

5. kolo - Inter-Amatér 4-3, Inter-Radegast 12-1 , Radegast-Amatér 4-3, 
Silůvky-Rebešovice 4-2, Silůvky-Bilbal 3-0, Rebešovice-Bilbal 4-3, Žaves
Modřice 3-1, Žaves-Austria "B" 7-1 , Modřice-Austria "B" 1-0 

Tabulka po 5. kole: 

Pořadí 
1. Inter Čučice 
2. Austria Oslavany "B" 
3. Žaves Nebovidy 
4. Sokol Rebešovice 
5. Kovocentrum Silůvky 
6. Blajkec Modřice 
7. Bilbal Omice 
8. Radegast Omice 
9. Amatér Čučice 

• VÝSTAVA 

Zápasy 
8-1-1 
7-0-3 
6-2-2 
5-2-3 
4-2-4 
4-1-5 
3-2-5 
2-2-6 
0-0-2 

Body 
25 
21 
20 
17 
14 
13 
11 
8 
O 

Skóre 
66-17 
27-26 
35-15 
27-22 
20-20 
27-28 
26-29 
21-49 

6-8 

Ve dnech 13. - 14. května 2000 (sobota - neděle) bude otevřena v malém 
sále sokolovny v Silůvkách od 13.00 hod. do 18.00 hod. výstava 

• hornin a minerálů 

• Neživá a živá příroda okolí Silůvek (kresby, fotografie, mapy, 
komentáře) 

Výstava bude uvedena v sobotu 13. května 2000 ve 13.00 hod. krátkými 
komentáři autorů . 

Srdečně zveme všechny občany se zájmem o přírodu a své nejbližší okolí. 

RNDr. Nela Doláková, Csc., Jiří Vačkař, Zdeněk Škorpík st. , 
Jaroslav Kučera ml. , Ing. Petr Matuška 

• SVÁTEK MATEK 

Orel jednota Silůvky Vás co nejsrdečněji zve u této příležitosti na kulturní 
odpoledne, které se uskuteční vorlovně v neděli 14. května 2000 ve 
14.00 hod. 

V programu vystoupí děti z Mateřské a Základní školy v Silůvkách . 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 5. 2 



................. r..KAMELOT, RADIO BRNO VE STYLU ................. r.. 
COUNTRY FM 103,4 

A AREÁL "U LAMBERKA" 
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

~ 

DHEZNIK 2000 
PŘEHLíDKU FOI.-KOVÉ, CpUNTRY A TRAMPSKÉ HUDBY 

PRVNI PUTOVNI FESTIVAL SKUPINY 

I<AME~ 
3. ěervna 2000 v 1600 hod. 

AREÁL nu LANlBERKA", BŘEZNIK 

bm 
KAMELOT, ŽALMAN A SPOL., HOP TROP, MARANTA, 

FRANTIŠEK NEDVĚD A DRUHÉ PODÁNí, CECH (COUNTRY BÁL) 
MODERUJE ROMAN HORKÝ 
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