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• PLYNOFIKACE 

Vzhledem k tomu , že 10. 8. 2000 proběhla úspěšně přejímka středotlakých 
rozvodů plynu v naší obci a 18. 8. 2000 jednání se stavebním úřadem Střelice 
o " Předčasném užívání stavby" také dopadlo kladně, bude po nezbytných 
odvolacích lhůtách k rozhodnutím vpuštěn do rozvodů plyn . Následně budou 
pracovníci JMP a.s. montovat plynoměry. 

Pro občany , kteří chtějí již v letošním roce odebírat plyn to znamená zajistit 
si potřebné doklady požadované pracovníky JMP a.s. při vlastní montáži. 

DOKLADY POTŘEBNÉ K NAMONTOVÁNí PLYNOMĚRU 

1. STAVEBNí POVOLENí - potvrzení stavebním úřadem o nabytí právní 
moci . 

2 . REVIZNí ZPRÁVA - vnitřní instalace plynu . 
3. TECHNiCKÁ ZPRÁVA - vnitřní instalace plynu 
4. TLAKOVÁ ZKOUŠKA - vnitřní instalace plynu , ne starší 6 měsíců. 
5. JISKROVÁ ZKOUŠKA - jen v případě, že ocelové potrubí je vedeno od 

plynoměru do domu v zemi. 
6. KOMINICKÉ OSVĚDČENí - v případě , že plynové spotřebiče jsou 

napojeny do komína. 
7. PROJEKT - na vnitřní rozvod plynu schválený (orazítkovaný) JMP a.s. 

Brno. 
8. OBČANSKÝ PRŮKAZ - toho majitele, který bude platit inkaso (rodné 

číslo , číslo občanského průkazu) . 
9. SIPO - na jméno majitele, který bude platit zálohy za plyn, nebo 

KARTiČKU od zřízeného účtu u Vaší banky (Postžiro, Sporožiro, aj.) -
název peněžního ústavu, číslo účtu). 

CENA STANOVENÁ JMP a.5. ZA MONTÁŽ PLYNOMĚRU JE 600,- Kč. 

Pro zjednodušení práce pracovníkům JMP a.s. nahlaste Ti z Vás, kteří 
máte zájem o montáž plynoměru na obecní úřad v úředních hodinách jméno, 
ulici a číslo popisné (musí být na domě umístěno viditelně) . 



Informační list, Č. 10 (19) - září 2000 

• STOČNÉ 
Ve středu 11. října 2000 bude probíhat v úředních hodinách na OÚ výběr 

úhrady stočného . Výše stočného je 100,- Kč na osobu/rok. 

• JUBILANTI 
Od 1. 7. 2000 vstoupil v platnost zákon Č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel (viz. následující článek) . Podle tohoto zákona nelze poskytovat 
občanům jakékoliv údaje o jiných osobách , na písemnou žádost lze sděl it 
pouze údaje o vlastní osobě. Proto Ti z vás, kteří si nepřejete být v rubrice 
"JUBILANTI" zveřejňováni , oznamte to písemně na OÚ nejpozději do 15. září 
2000. V případě , že tak neuči níte, považujeme to za váš souhlas ke zveřejnění 

v této rubrice. 

V měsíci září oslaví své životní jubileum tito následující občané: 

80 let Antonie Vostálová 
80 let Marie Weberová 
79 let Marie Stehlíková 
78 let Antonín Hron 
76 let Vlastimil Cesar 
76 let Václav Šalplachta 
73 let Ladislav Ptáček 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti . 

• INFORMACE K NOVÝM ZÁKONŮM 
Od 1. 7.2000 vstoupily v platnost nové zákony: 

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech , a zákon č. 329/1999 
Sb. o cestovních dokladech, podle nichž přechází agenda občanských 
průkazů a cestovních dokladů od Policie ČR na okresní úřady . Občané si 
mohou žádost o nové doklady podat přímo na Okresním úřadě Brno-venkov, 
Moravské náměstí 6, Brno, nebo na obecním úřadě pověřeném vedením 
matrik .. 

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba doložit 
následující doklady: 

• 2 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm, které odpovídají současné podobě 
občana , zobrazují jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části 
hlavy od očí k bradě min. 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými 
skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-Ii její použití 
odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními, fotografie nesmí být 
ohraničeny bílým okrajem, 
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o dosavadní občanský průkaz. 

Nemůže-Ii občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen 
předložit: 

o 2 fotografie , 
o rodný list nebo rodný a křestní list, 

doklad o rodném čísle , pokud není rodné číslo uvedeno na jiném 
předkládaném dokladu, 

o potvrzení o občanském průkazu , 
o příp . další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského 

průkazu (rozsudek o rozvodu, úmrtní list manžela , oddací list), 
o doklad o státním občanství (platný cestovní pas nebo osvědčení o státním 

občanství ČR - vydává matrika OkÚ Brno-venkov, poplatek 100,- Kč). 

Při vydání prvního občanského průkazu žádá za občana mladšího 15 let 
zákonný zástupce. Žádost se podává nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let 
věku občana a nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku . Je třeba předložit: 

o rodný list, 
o 2 fotografie, 
o doklad o státním občanství , 

případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na 
žádost občana. 

Občan je povinen převzít si občanský průkaz osobně . 

Platnost dosavadních občanských průkazů: 

o občanské průkazy vydané do 30. 4. 1993, v nichž není vyznačeno státní 
občanství, pozbývají platnosti dnem 31 . 12.2001 , 

o občanské průkazy bez strojově čitelných údajů , které budou vydány do 
31.12.2001 , pozbývají platnosti dnem 31 . 12.2005, 

o občanské průkazy vydané před 1. 7. 2000 platí po dobu v nich uvedenou, 
nejdéle však do 31. 12.2005. 

Oznámení o ztrátě , odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu 
přijímá každý obecní úřad pověřený vedením matrik. Odcizení občanského 
průkazu přijímá rovněž Policie ČR. Každý občan , který hlásí ztrátu , zničení 
nebo poškození OP tak musí učinit osobně. 

Náležitosti k vydání cestovního pasu osobám nad 18 let věku: 

o 2 fotografie, 
o platný občanský průkaz a rodné listy dětí , které mají být zapsány do 

cestovního pasu rodičů , 
o občan je povinen odevzdat neplatný cestovní pas, 
o při zapsání vysokoškolského titulu předkládá diplom, není-Ii již titul uveden 

v občanském průkaze či pase ČR, 
o správní poplatek: správní řízení do 30-ti dnů 200,- Kč , do 3 dnů 400,- Kč , 

do 24 hodin 600,- Kč , 

o k převzetí cestovního pasu se držitel dostaví osobně . 
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Vydávání cestovního pasu osobám od 15-ti do 18-ti let věku: 

o 2 fotografie, 
o platný občanský průkaz , rodný list, 
o souhlas jednoho z rodičů, který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti 

před pracovníkem při příjmu žádosti. Rodič je povinen prokázat svou 
totožnost občanským průkazem , 

o odevzdat neplatný cestovní pas, 
o správní poplatek: správní řízení do 30-ti dnů 200,- Kč , do 3 dnů 400,- Kč , 

do 24 hodin 600 ,- Kč, 
o k převzetí cestovního pasu se budoucí držitel dostaví osobně . 

Vydávání cestovního pasu osobám do 15-ti let věku: 

o 2 fotografie, 
o rodný list, 
o oddací list rodičů , 

o za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, který je 
povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem , 

o pokud je dítě narozeno v cizině , je vyžadován rodný list vydaný zvláštní 
matrikou v Brně , 

o odevzdat neplatný cestovní pas, 
o správní poplatek: správní řízení do 30-ti dnů 50,- Kč , do 3 dnů 100,- Kč , do 

24 hodin 150,- Kč , 
o k převzetí cestovního pasu se dostaví zákonný zástupce. 

Žádá-Ii občan o vydání cestovního pasu do 3 dnů nebo do 24 hodin , žádost 
musí být podána přímo na Okresním úřadě Brno-venkov, Moravské náměstí 6, 
Brno. 

Informace k době platnosti cestovních pasů: 

Od 1. 7. 2000 budou okresní úřady vydávat cestovní pasy bez strojově 
čitelné zóny s dobou platnosti na 5 let, včetně dětí. 

Požádá-Ii občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě do 3 dnů nebo do 
24 hodin , vydá se mu cestovní pas bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti 
na 1 rok se zvýšeným správním poplatkem. 

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu a cestovního pasu musí 
být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii . 

Dále vstoupil v platnost od 1.7.2000 zákon Č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel. 

Při přihlašování osob k trvalému pobytu dochází k těmto změnám: 

o občané starší 15 let jsou povinni při změně pobytu zaplatit poplatek ve výši 
50,- Kč , 

o občan musí předložit: 
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• doklad o oprávnění užívat byt (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, 
dohoda o ubytování), 

• úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu 
s ohlášením změny trvalého pobytu (nemusí být, pokud oprávněná osoba 
potvrdí souhlas před pracovníkem ohlašovny). 

Od 1. 7. 2000 jsou zrušeny přechodné pobyty občanů a to i ty, jejichž 
platnost by jinak trvala. 

Poskytování osobních údajů z informačního systému: 

Podle tohoto zákona nelze poskytovat občanům jakékoliv údaje o jiných 
osobách , na písemnou žádost lze sdělit pouze údaje o vlastní osobě .' 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - PAMÁTNÉ STROMY 

Říká se, že každý muž má zplodit syna, postavit dům a zasadit strom. 

Stromy se sází také k různým událostem, jubileím a výročím. 

Mnohé tyto stromy se dožijí vysokého věku i úcty, jsou opravdu památné. 
Zasluhují proto zvýšenou pozornost i ochranu. 

Roku 903 byl ve tvrzi, v níž se narodil sv. Václav, zasazen jeho babičkou 
Ludmilou dub, který tam roste dodnes. Věštba praví, že pokud strom ten růsti 
bude, český národ nezahyne. Jeho stáří je tedy 1097 roků a místu , kde roste 
se dodnes říká Stochov, poněvadž sv. Václav měl na této tvrzi sto chův . 

Je známa i celá řada památných stromů v našem okolí. Žižkův dub 
v Náměšti nad Oslavou, obrovitý strom starý asi 600 roků u cesty na zámek. 

Ríšova borovice v Pod komorských lesích u Ostrovačic, kde se scházívali 
Ríša s Helenkou. 

Nebo dub u Omického dvorku, přírodní výtvor, jehož mohutnost ukazuje, 
že již za mnohá staletí svého bytí zažil ledacos. 

I v naší obci máme takové. Nebo jsme měli. 

K těm nejvzácnějším patřil kaštan naproti domu č . 64, který byl 
v šedesátých letech vykácen. Byl zasazen roku 1645 na místě , kde byli 
pohřbení občané pobiti Švédskými vojsky generála Torstensona, který během 
třicetileté války 2x dobýval Brno (1643 a 1645). Vedle stromu stával dubový 
kříž s krásnou řezbářskou výzdobou a ukřižovaným Kristem. Kříž byl roku 
1960 zakopán ve Slavíkově zahradě. 

Ke zrušení roboty r. 1848 byly zasazeny 4 lípy, z nichž 2 ještě rostou (na 
hřišti Pod lípami). Jedna byla odstraněna při stavbě transformátoru roku 1965, 
druhá roku 1990 kvůli špatnému stavu kmene. 

Nejstarším stromem v obci je nyní hrušeň štigrmárka před domem č . 43 
(bývalý půllán p. Helara). Ten se stal první obětí moru v Silůvkách v roce 
1831, a byl pochován spolu s ostatními "na krchůvku", na místě dnešních 
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domů č 152 a 153. (O tom budu psát později v článku - Hřbitovy). Hrušeň byla 
zasazena r. 1797, a je již poslední tohoto druhu v obci . Potřebovala by však 
větší péči a ošetření. 

Lípa u školy je z roku 1919. Byla zasazena ke vzniku republiky. Roku 1939 
bylo pod ní upraveno prostranství se stožárem a emblémem Národního 
souručenství. 

2 lípy u pomníku byly zasazeny roku 1938 ke 20 rokům trvání republiky. 
Jedna z nich byla válečnými událostmi zničena na jaře roku 1945. 

Lípa za pomníkem z roku 1968 byla zasazena na počest nastolení 
socialismu s lidskou tváří. . 

V okolí obce patří mezi památné stromy dvě lípy u kaple sv. Trojice u 
hřbitova. 

Lípa u sklepů v úvoze na Záhumenicích z roku 1867. 

Skupina borovic na Karlově. Košaté borovice s větvemi až k zemi, vzácný 
přírodn í výtvor v naší oblasti . Stáří kolem 250 roků . 

Dvojice dubů tamtéž. Duby jsou zasazeny na místě , kde byl zavražděn 
pekařský pomocník z Karlova. 

Dvě plané hrušně v Krátkých ve stáří 200 roků . Odtud je jeden 
z nejhezčích pohledů směrem na Pálavu . 

Torzo dubu u Hlínské cesty, odumřel zjara roku 1988, váže se k němu 
zajímavá pověst spojena s rodem Dobrovodských Č. 33. 

Kaštan s křížem na rozcestí : Moravské Bránice - Mělčany - Silůvky z roku 
1880 od rodiny Jakšovy Č . 51 . 

Skupina lip u cesty Tuřanky nad nádražím směrem ke Hlíně. Pod nimi je 
železný kříž s kamenným podstavcem z roku 1870. 

Dvě lípy na Oklokách z roku 1912. 

Již 30 roků chrání Záděrův kříž dvě lípy na Širokých. 

25 roků roste lipová alej při cestě od nádraží ke Hlíně , s odbočkou ke 
kamennému stolu na pokraji lesa. Od té doby jsme sloučeni s JZD Ořechov. 

I v letošním jubilejním roce bylo zasazeno několik stromů . 

Lípa u prodejny p. Hrdličky , naproti domu Č. 16. Lípa u hřiště, kaštan u 
Jakšova křížku a před domem Č . 64. Platan u čističky. 

Všechny tyto výše popsané stromy jsou svědkové pohnutých dnů i 
významných událostí, ať státních , obecních či rodinných . 

Važme si jich, chraňme je a přejme jim šťastnou budoucnost. 

Mnohé z nich jsou i místem odpočinku a milých vzpomínek v příjemném 
stínu jejich olistěných korun. 
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• ZÁLESÁCKÁ STEZKA 

V sobotu 9. září 2000 se bude konat v 9.00 hod. na hřišti Pod lípami 
Zálesácká stezka k zahájení nového oddílového roku. Na tuhle akci zveme 
všechny holky a kluky, kteří mají chuť si zasoutěžit v několika zábavných 
disciplínách. V případě velmi nepříznivého počasí (potopa, zemětřesení , 
sněhová vánice, ... ) se tahle akce uskuteční v sokolovně (přezůvky s sebou). 

Předpokládaný konec je asi kolem 13.00 hod. 

vedení oddílu Sokolík 

• POZVÁNKA NA OSLAVU 

Obec Ořechova Římskokatolická farnost u Všech svatých v Ořechově Vás 
srdečně zvou v neděli 10. září 2000 na oslavu 100. výročí posvěcení chrámu 
Páně a slavnostní odhalení památníku obětem I. a II. světové války. 

Program oslav: 

15.00 hod. slavnostní mše za účasti diecézního biskupa Msgre ThLic 
Vojtěcha Cikrleho, vystoupení gregoriánské scholy pod vedením 
Dr. Gerbricha 

16.30 hod. slavnostní odhalení nového památníku obětem světových válek 

17.00 hod . kulturní pořad v Orlovně s občerstvením . 

• EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 

Náboženská obec Církve československé husitské zve všechny lidi dobré 
vůle bez ohledu na vyznání k Ekumenické bohoslužbě v neděli 24. září 2000 
ve 14.00 hod., v modlitebně této církve na zámečku v Pršticích . 
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• NABíDKA VIDEOKAZETY O NAŠí OBCI 

Pan Jan Rybníček, Nádražní 92, nabízí k zapůjčení nebo k prodejí 
videokazetu z obchůzky katastru naší obce s panem Škorpíkem, která se 
uskutečnila 30. dubna 2000. 

• MALÁ KOPANÁ - 1. TŘíDA BRNO - VENKOV 

PODZIM 2000 - 2001 

V sobotu 2. září 2000 se hrálo na hřišti Pod 0 
lípami 1. kolo této soutěže . 

Kovocentrum Silůvky - BMA Oslavany 5:0 
Pavel Kblbl 2 
Tomáš Burian 2 
Kamil Záděra 1 

Kovocentrum Silůvky - Pohroma Ivančice 4:4 
Kamil Záděra 4 

Kovocentrum Silůvky - Jantar Ivančice 3:3 
Lubomír Kouřil 2 
Kamil Záděra 1 

Další kola se budou hrát v následujících termínech: 

2. kolo -16.9.2000 v 8.00 hod., hřiště Havírna Oslavany 
Kovocentrum Silůvky, Rokytná, Paus Oslavany, Sparta Ivančice 

3. kolo - 30. 9. 2000 v 9.00 hod., hřiště Bratčice 
Hrubšice, Kovocentrum Silůvky, Senorady, Bratčice 

4. kolo -15.10.2000 v 8.00 hod., hřiště Rebešovice 
Rebešovice, Kovocentrum Silůvky , Radegast Omice, Nona Nebovidy 

5. kolo - 28.10.2000 v 8.30 hod., hřiště Prštice 
Ketkovice, Kovocentrum Silůvky, Prštice, Modřice 

Vydává OÚ Si/ůvky - zdarma pro občany obce.. _ 
Á k 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští čls/€) o 20. • 2000. 

(. ~ Jt/' . fl/, -
'~ít , ~ / :_/J 
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