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Pomlázková 

Hody,hody doprovody, 
dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 

však vám slepička snese jiný, 
v komoře v koutku, 
na zeleném proutku, 

ten proutek se ohýbá, 
paní mámě našvihá_ 

lidová 

Krásné prožití Velikonočních svátků a skvělou jarní pohodu po letošní 
mírné zimě Vám všem občanům přeje Obecní úřad a zastupitelstvo Obce 

SILŮVKY 

Otisky razítek platné na území naší obce - 1 

OBEC SYLUWKA 
otisk prvního a nejstaršího "kaučukového" razítka 
obecního zastupitelstva obce Silůvky z roku 1897 
platné na přelomu 19_ a 20_ století. 
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DŮLEŽiTÉ SDĚLENí O LÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ PRVNí POMOCI 
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Lékařská služba první pomoci pro správní obvod města Šlapanice platná od l.dubna 
2007 

a) Funkce LSPP: LSPP poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči v případech 
ohrožení života, náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, vzniklého 
v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení poskytující obvodní služby 
(jinak řečeno : mimo provoz Vašeho ošetřujíciho, případně obvodního lékaře). 

b) Doposud (do 30.3.2007) využívali obyvatelé správního obvodu města Šlapanice služeb 
FN Brno. Od 1.4.2007 dochází ke změně, přičemž kontakty a adresy zdravotnických 
zařízení jsou uvedeny níže. 
K rozs2hu, kte r)' byl jlOsk yto.v~n dříve FN Brno je dohod nuto navíc: 

Oblnl:ín í zCIll ř e l0ho :':'0. celí' s pr2vJ~í obvod. To.to. zajišťuje N~vštěvn í služba 
(\)'jczc' s,l i1i !)';\, i. :,:::·c :: ~) . il'ic fonické spojeni vi? LSPP pro dospěl é 
Pome JHO o h Č:l II \ ' města Šlapa ni ce a místní ('(Js t Bcd i'ichovice je v roce 2007, 
v l l\·. 1' :10.111::11 projektu, zkoušena Návštěvní služba 

c) V p" ' jlc ( : č poáití služc:) .ii: 'ého ústavu se múže stili, že Vám bude doporučeno obrátit se 
na městem Šlapanice nasmlouvané zdravotnické zařizení. Přesto máte na ošetřeni nárok 
a stále platí zákon o péči o zdraví lidu, ve kterém se mj. praví, že . ~ ... . občan má právo 
na poskytnutí zdravotní péče ....... a také .. ... .. občanům se umožňuje volba lékaře a 
zdravotnického zařízení .. ... Doporučujeme však obracet se na níže uvedená 
zdravotnická zařízení, městem Šlapanice nasrnlouvaná 

d) Kontakty a adresy: 
LSPP pro dospělé 

Telefon: 545 538 538 Zajišťuje : 

Úrazová nemocnice v Brně - Ponávka 6 
Ambulance praktického lékaře + ohledání zemřelého 
Časové vymezeni: po - pá 19.00 - 07.00 hod 

so, ne, svátky - nepřetržitě 

LSPP pro děti 
Telefon: 542 216 Sll, 533 302 396 Zajišt'uje: 
Dětská poliklinika Žerotínovo nám. 4/6 Brno, která je součástí Centra děts kých 
odborných zdravotnických služeb Brno p.o 
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost 
Časové vymezení: po - pá 16.00 - 07.00 hod. 

so, ne, svátky nepřetržitě 
LSPP zubní 
Telefon: 543 183 459 Zajišťuje: 

FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53 ( přístup ze všech tří vchodů do nemocnice) 
Ambulance zubní 
Časové vymezení L SPP: po - pá 15.30 - 07.00 

so, ne, svátky nepřetržitě 
e) Pro úplnost uvádíme: 

Lékárenská pohotovostní služba 
Lékárna na Kobližné 7 Brno, telefon : 542 21 2 110,5422 16 388 
Časové vymezení: nepřetržitě 
Lékárna K.E. l pharma s.r.o Koliště 47, Brno tele fon : 545 424 81 3 
Časové vymezení: nepřetržitě 

RZS - rychlá záchranná služba 
Telefon : 155 , případně 11 2 
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SLOŽENí ZASTUPITELSTVA OBCE SILŮVKY 
Prax Zdeněk starosta obce 
Ing. Kopal Květoslav místostarosta 
další členové zastupitelstva : 
Ing. Bezchleba Rudolf, Dobrovodský Pavel 
Dolák Libor, Bartoš Lubomír, Kříž Jiří 

kontrolní výbor - předseda Pavel Dobrovodský 
- členové Libor Dolák a Ivana Jakšová - pracovnice Oú 

finanční výbor - předseda ing. RudolfBezchleba 
- členové Jiří Kříž a Lubomír Bartoš 

ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE SILŮVKY 
ze dne 28. 3. 2007 

Zastupitelstvo obce Silůvky odsouhlasilo: 
I. Rozpočet obce na rok 2007 v paragrafech ve výši Kč 7 231 600,-.Kč 

2. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními ZO v 
plném rozsahu 

3. Rozpočtový výhled na rok 2010 
4. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Silůvky ve výši Kč 5.699,- ajeho převedení do rezervního 

fondu Zš a MŠ Silůvky 
5. Závěrečný účet obce za rok 2006, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2006 bez výhrad. 
6. Zápis z provedené inventarizace za rok 2006 
7. Příspěvky organizacím a spolkům na rok 2006 

TJ Sokol Silůvky Kč 10.000,- (10.000 předfinancováno) 
Jednota Orel Silůvky Kč 20.000,-
YMCA Skautský oddíl Sokolík Silůvky Kč 20.000,
Svaz dobrovolných hasičů Silůvky Kč 20.000,-

- Futsalový klub FC Silůvky Kč 10.000,-
- Myslivecké Sdružení Babí Hora Silůvky Kč 10.000,-

8. Nákup pozemků parcely č. PK 1481/1, 148112, 1482, Y, z 1483, Y2 z 1484, 1485, 1486/1, 
1486/2 a KN 11113 a 111/2 o celkové výměře 2145 m2 za celkovou cenu Kč 480.500,-

9. Prodej obecních pozemků 
a) parcelu č. 808/1 o výměře 46 m2 panu Tomáši Kudrnovi za cenu celkem Kč 9.200,- + 

náklady spojené s převodem. 
b) parcelu č. 523 a 524 o celkové výměře 1043 m2 panu Mudr.Miloši Holánkovi za 

celkovou cenu Kč 521.500,- + náklady spojené s převodem. 
10. Pronájem obecních pozemků za cenu I Kč za Im2/rok 

a) parc. č. 525 panu Jaromíru Hronovi 

b) parc.č. 526 paní Věře Konicarové 

c) parc. č. 527 manželům Marii a Jaroslavu Dobrovodským 

d) parc. č . 528 manželům Marii a ing. Ladislavu Ptáčkovým 

II) Obecně závaznou vyhlášku č. 112007 

ZO pověřuje starostu k sepsání kupních a nájemních smluv dle bodu 8, 9 a 10. 

3 



Informační list obce Si/ůvky, č. 1 (60) - duben 2007 

POZOR ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE POPELNIC 
firma SITA cz a.s.,informuje že z důvodů velikonočních svátků provedla změnu 
termínu svozu komunálního odpadu 

náhradní termín 
středa, 11.4. 

DÁLE PAK BUDE OPĚT PRAVIDELNÝ SVOZ PONDĚLÍ KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN. 

POPLATKY 
Oznamujeme občanům, že poplatky se budou na Obecním úřadě v letošním roce vybírat od 
občanů podle jednotlivých ulic a to následovně: 

V pondělí 16.dubna v době 13.00-19.00 hod.: Anenská, Sokolská, Na Vývoze 
Ve středu 18.dubna v době 13.00-19.00 hod: Nádražní, Prachatičky, Trávníky a Na Nivách 
V pondělí 23.dubna v době 13.00-19.00 hod: Pod Lípami, Úvoz, Na Rybníkách, Kopaninky 

Poplatky jsou následující - za likvidaci komun.odpadu - 430.- Kč osoba, rekr.objekt !rok 
- za psa - 50 Kč.- za prvního, ISO za každého dalšího / rok 
- za napojení vodárny na obecní studnu - 200.-Kč/ rok 
- za umístění reklamy - 200 .-Kč/ rok 

Poplatky jsou vybírány na základě schválených obecně závazných vyhlášek. 

NOVÝ KONTEJNER NA PAPíR 
V loňském roce přestala škola sbírat papír, protože se tím nezaplatila ani doprava a škole to nic 
nepřineslo . Situaci bylo třeba řešit. 
Pořídili jsme proto nový kontejner 
na papír, aby jste mohli někam 
vyhazovat staré noviny, kartony, 
letáky apod. 
Kontejner je umístěn hned vedle 
stávajících kontejnerů na PET lahve 
a sklo za obchodem p . Hrdličky . Je 
modrý a označen nápisem papír. 
Můžete do něj dávat jakýkoli 
neznečištěný papír. Kontejner je 
vyprazdňován jednou za 14.dní. 
Za třídění odpadů dostává obec od 
firmy EKOKOM zpětně prostředky 
třeba na nákup takových kontejnerů. 
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A co vy? Třídíte doma odpad? Neru těchto nádob v naší obci málo? Navrhněte kam je ještě přidat a kolik.? 

CO DO POPELNICE, PYTLE..CO DO KONTEJNERŮ 
Zavedením poplatku za svoz komunálního odpadu na občana nám svozová fmna zajišťuje 
odvoz a likvidaci veškerého komunálního odpadu, který každý občan vyprodukuje. Musíte ho 
však nachystat v den svozu před svou nemovitost do odpadových nádob a pytlů. Těchto 
můžete mít jakékoliv množství, musí to však být jen směsný komunální odpad. Nevezmou vám 
pytel plný suti, nebo staré cihly ani starý gauč či železný šrot. Právě pro tento velkoobjemový 
odpad máme odpadový dvůr s kontejnery u čističky kde se vše třídí a odváží na náklady obce. 
Vozte tam však jen ten velký odpad. Uložte všechen komunál do popelnic a pytlů před dům 
šetříte tím obci prostředky. Firma Sita a.s. od domu vše odveze v ceně, kterou tak jak tak 
zaplatíme. Pet lahve, sklo a papír dávejte do již zmíněných kontejnerů u obchodu. Nebezpečný 
a toxický odpad odvážíme zvlášť v dohodnutém termínu speciálním autem. Nově se takto 
budou zdarma sbírat i staré ledničky,televizory a elektronika vůbec. 
Kolik to vše stojí? Za co platíme a kolik? 

Příloha Č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Silůvky Č. 3/2002 
Rozúčtování nákladů na likvidaci komunálního odpadu v obci Silůvky v roce 2006: 
Počet obyvatel 710 
Počet objektů k individuální rekreaci 35 
Náklady na svoz komunálního odpadu Kč 367.619,16 
Náklady na jednu povinnou osobu Kč 493,45 
Výpočet: 367.619,16/ (710 + 35 = 745) = 493,45 
Sazba poplatku činí Kč 430,- na poplatníka v průběhu celého kalendářního roku 2007. 
Sazba je tvořena částkou ve výši Kč 250,- ve smyslu ustanovení § lOb, odst. 3, písm. a) zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a částkou Kč 180,
stanovenou ve smyslu ustanovení § lOb, odst. 3, písm. b) zákona Č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 
Když k tomu přidáme ještě odvoz odpadu v našich kontejnerech a svoz nebezpečného odpadu, 
vyjde nám, že náklady na likvidaci odpadu v obci Silůvky v roce 2006 celkem za rok jsou 
Kč 445.162,- Počet poplatníků je 745, tedy náklady na svoz všech odpadů na jednoho 
poplatníka v roce 2006 činí Kč 598,-. 
Poplatek, který budete platit je zastupitelstvem stanoven ve vyhlášce na 430.-Kč 
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NECHCEME KONTEJNERY RUŠIT ANI NIKOHO OMEZOVAT, JE DOBRÉ MÍT 
ODPAD KAM DÁT, VŽDYŤ JE TO VIDĚT, JAK JE VŠUDE ČISTO, 
JEN SE SNAŽTE DÁT CO NEJVÍC KOMUNÁLU DO POPELNIC. 
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KONTEJNERY U ČiSTiČKY - OTvíRACí DOBA 

Kontejnery budou otevřeny vždy od 9 - 11 hodin v tyto sobotní dny: 

6.1.2007 
20.1.2007 
3.2.2007 
17.2.2007 
3.3.2007 
17.3.2007 
31.3.2007 
14.4.2007 
28.4.2007 
12.5.2007 
26.5.2007 
9.6.2007 
23.6.2007 

7.7.2007 
21.7.2007 
4.8.2007 

18.8.2007 
1.9.2007 

15.9.2007 
29.9.2007 
13.10.2007 
27.10.2007 
10.11.2007 
24.11.2007 

1.12.2007 
15.12.2007 
12.1.2008 

KONTEJNERY PRO CHATAŘE V ŽÁČKU 
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NAPROTI sTRÁŽNÍHo DOMKU ČD BUDE PŘlST A VEN 

KONTEJNER PRO CHATAŘE V TYTO UVEDENÉ VÍKENDY 

6. - 9. 4. 2007 
4. - 6. 5. 2007 
1. - 3.6.2007 
4. - 8.7.2007 
3. - 5. 8. 2007 
7. - 9. 9. 2007 
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VLAK A AUTOBUS 
ODJEZDY VLAKŮ A AUTOBUSŮ Z A DO SILŮVEK najdete také na www.idos.cz 

JÍZDNí ŘÁD NA VLAK 10.12.2006-8.12.2007 

Brno H.H. SlIůvky Ivančice Ivančice SlIůvky H.H. Brno 

0:37 0:42 1:03 1 :22 jede sO,ne 4:07 4:34 4:53 4:58· 
4:25 4:30 4:51 5:13· 4:37 5:04 5:23 5:28 
5:16 5:24 5:51 6:13' 5:14 5:34 5:53 5:58' 
6:46 6:54 7:15 7:41 5:37 6:04 6:23 6:28· 
7:46 7:54 8:15 8:42 6:14 6:34 6:53 6:58 • jede 50 

8:46 8:54 9:15 9:38 6:33 6:55 7:15 • 
9:46 9:54 10:15 10:42 7:06 7:34 7:53 7:58 

10:46 10:54 11:15 11:41 8:06 8:34 8:53 8:58 
11 :46 11:54 12:15 12:42 9:06 9:34 9:53 9:58 
12:46 12:54 13:15 13:41 10:06 10:34 10:53 10:58 
13:46 13:54 14:15 14:42 11:06 11 :34 11 :53 11 :58 
14:46 14:54 15:15 15:41 12:06 12:34 12:53 12:58 
15:46 15:54 16:15 16:42 13:06 13:34 13:53 13:58 
16:46 16:54 17:15 17:41 14:06 14:34 14:53 14:58 
17:46 17:54 18:15 18:42 15:07 15:34 15:53 15:58 
18:46 18:54 19:15 19:42 16:06 16:34 16:53 16:58 
19:46 19:54 20:15 20:42* jede ne 17:07 17:34 17 :53 17:58 
20:46 20:54 21:15 21:42 18:06 18:34 18:53 18:58 
22:40 22:45 23:10 23:32 19:06 19:34 19:53 19:58 

20:06 20:34 20:53 20:58 

• jede jen v pracovní dny 

JíZDNí ŘÁD NA AUTOBUS 10.12.2006 - 8.12.2007 lOS 510 

Olympia smytka obecní úřad roz.Hlína u zámku obecní úřad smytka 

Modřice Modřice Ořechov Prštice Prš!ic. Ořechov Modřice Modřice 

4:48 4:57 5:17 5:27 
4:44 4:59 5:14 5:22 5:48 5:57 6:17 6:27 
5:44 5:59 6:14 6:22 6:33 6:42 7:02 7:27 
6:44 6:59 7:14 7:22 7:15 7:24 šk 
9:14 9:29 9:44 9:52 7:16 7:27 7:47 7:57 

11:14 11:29 11:44 11 :52 10:18 10:27 10:47 10:57 
12:14 12:29 12:44 12:52 12:18 12:27 12:47 12:57 
13:14 13:29 13:44 13:52 13:18 13:27 13:47 13:57 

13:59 14:14 14:22 14:18 14:27 14:47 14:57 
14:44 14:59 15:14 15:22 14:48 14:57 15:17 15:27 
15:44 15:59 16:14 16:22 15:48 15:57 16:17 16:27 
16:44 16:59 17:14 17:22 17:18 17:27 17:47 17:57 
18:14 18:29 18:44 18:52 19:18 19:27 19:47 19:57 
22:54 23:09 23:24 23:32 7:18 7:27 7:47 7:57 SO,ne 

6:14 6:29 6:44 6:52 sO,ne 13:18 13:27 13:47 13:57 sO,ne 
12:14 12:29 12:44 12:52 sO,ne 19:18 19:27 19:47 19:57 SO,ne 
18:14 18:29 18:44 18:52 SO,ne 

IVANČICE IDS 433 + linky 
Jefábkova u zámku 

Brno Ořechov p .. štice Silůvky Ivančice 

----------------------

13:18 13:43 
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7:25 
10:00 
13:48 

7:42 šk 
10:17 * 

14:03 * 

u zámku Jei'ábkova 
Ivančice Silůvky Prštice Oi"eChov Brno 

------------------
8:17 

9:30 
14:00 

8:33 
9:47 

14:17 

8:40 9: 10· 

• šk 

Olympia 
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PSI,KOČKY,VYHLÁŠKY 
V roce 2004 byla vydána OBECNĚ ZÁ VAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SILUVKY Č. 

1/2004 
,,0 podmínkách chovu zvířat na území obce Silůvky" 

Zastupitelstvo obce Silůvky se na svém zasedání dne 24.3.2004 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 obdoblÚ 
ptáci, želvy, plazi ajiné drobné druhy cizokrajných zvířat. 

Článek 2 
Výklad základních pojmů 

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

Článek 3 
Podmínky chovu 

Zvířata lze chovat pouze za podminek stanovených obecně závaznými právními předpisy a 
současně za podrlÚnek, 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 neplatí pro 
služební 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. 
4. Chovatel musí vždy dbát na to, aby jím chované zvíře neznečišťovalo 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: 
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 znělÚ. 

Článek 6 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení. 
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MŮŽE ZA TO PES, ANEBO JEHO PÁN, KTERÝ ZA NíM JDE? 

Zjišťujeme však na každém kroku, že spousta místních chovatelů psů a koček považuje 
vyhlášku za kus papíru. 
S obsahem se sice seznámí, ale užji pak málokdo dodržuje. Jistě mi dáte za pravdu, že jste se 
setkali s tím, že obecní chodníky a travnaté plochy jsou znečištěné výkaly, jsou pomočené 
sloupy a podrovnávky domů. Líbí se vám to? Nevadí vám, že psi dělají potřebu do pískovišť 
pro děti, na hřiště do trávy, na chodníky a do předzahrádek před domy? Ono to zřejmě krásně 
voní a je to zdravé. 
Vžijte se do situace, kdy vyběhnete z domu, šlápnete do "něčeho", v autě se otřete do koberce, 

zamažete pedály a pak vejdete do divadla a své okolí obtěžujete nepříjemným zápachem. Nebo 
do situace, kdy kosíte trávu a sekačka vám to rozšvihne na nohavici a na fasádu. 
Vyhláška nezakazuje psovi, aby udělal svou potřebu na chodník, nezakazuje nikomu, aby se 

psem chodil na procházku, ale ukládá povinnost chovateli, který za ním jde, aby"to"odstranil. 
Zatímjen velice málo chovatelů po svém psovi uklízÍ. Obecní úřad za porušeni vyhlášky 
postupuje podle článku 5.vyhlášky a řídí se zákonem o přestupcích. Neni vš!Jk smyslem 
uplatňovat represe, chceme přece společně lépe žít a komunikovat. 
Více bychom si měli spíš uvědomit, že v době sucha se výkaly vysuší a práší do okolí -

vdechujeme to všichni. Psi a kočky jsou nositelé různých chorob přenosných i na člověka. Jako 
příklad lze uvést: vzteklinu, psinku, záněty jater, leptospirózu, parvoriózu, různé záněty 
spojivek, bronchitidu, zápal plic a toxoplasmózu(tato ohrožuje především malé děti). 
Dalším nebezpečím jsou paraziti (blechy,vši,svrab,škrkavky,tasemnice a různí červi). Výkaly 
můžou způsobovat ekzémy a problémy alergikům. 
Je zcela nepřípustné, aby po obci pobíhali nebezpeční psi volně a bez náhubků. Je málo 

pokousaných dětí i dospělých? Takové dítě může potkat psa např. ráno cestou do školy, nebo 
večer cestou do cvičenÍ. Ve sdělovacích prostředcích je jasně vidět jaké celoživotní následky 
takové napadení psem může mít. Stačí jedno kousnutí velikého psa a dítě je bez ruky nebo má 
znetvořený obličej, či prokousnutý krk. Pak užje i vrtulník záchranné služby zbytečný . 

Tvrzení, že dobře vycvičený pes nekousne není docela pravdivé, je to pořád zvíře a řídí se 
především instinktem. 

Obecní úřad vyzývá všechny občany k tomu, aby nebyli lhostejní a tolerantní k znečišťováni 
naší obce, ohrožuje to bezpečnost a zdraví nás všech. 

Obecní úřad proto žádá všechny chovatele, aby tyto výzvy vzali zcela vážně na vědomí a 
platnou vyhlášku dodržovali s tím, že zamezí volnému pohybu psů po obci a že vzroste počet 
těch, kteří po svém psovi uklízÍ. 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o nákupu dalších nových odpadkových košů ajejich rozmístění 
po obci tak, aby bylo kam sáčky s výkaly dávat. Jinakje můžete dávat do stávajících košů a 
do kterékoliv popelnice na ulici. 

ZdeněkPrax 

Ing.Květoslav Kopal 
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ODEČTY VODOMĚRŮ VODNÉ A STOČNÉ 
Minulý a tento týden byly provedeny odečety vodoměrů. Tyto dělal p.Cesar Jiří pro firmu 
lPOS. Ceny vodného 25 Kč/m3 , nájmu za vodoměr 20 Kč/měs. i stočného 250 Kč/ročně se 
nezvyšují a zůstávají stejné jako vloni. Faktury včetně způsobu a možnosti jejich úhrady vám 
vystaví a doručí p.Ing. Pokorný firma IPOS - to je provozovatel vodovodu , kanalizace a ČOV 
v Silůvkách. 

STUDNY 
V současné době je toto téma na základě různých mediálních zpráv velmi aktuální.Možná se 
ale vytváří zbytečná panika mezi širokou veřejností. 
Každá nová studna je stavbou a současně vodním dílem a podléhá vodnímu zákonu č.254/2001 
Sb. Proto studna vyžaduje stavební povolení , vydané vodoprávním úřadem a povolení 
k nakládání s vodami tzv. povolení k odběru. V minulosti platily jinačí zákony a názory na 
studny a proto i dnes existuje několik výkladů nařízeni zákona o legalizaci studní. 
Občan se jen těžko orientuje , a proto je nejlepší informovat se přímo na vodoprávnim úřadě. 
Ten studny povoluje, popřípadě legalizuje či eviduje na vlastní žádost vlastníka studny. 
Pro naši obec je příslušným vodoprávním úřadem odbor Životního prostředí Městského úřadu 
Šlapanice, se sídlem v Brně na ul. Opuštěná 2. (Formuláře žádosti můžete získat i na Obecnim 
úřadě v Silůvkách. ) 
Ze všech informací a výkladů však vyplývá jedno stejné a to, že stavební povolení ani povolení 
k odběru není potřeba na studny v domácnostech vybudované před 1.1.1955. Vlastník takové 
studny se nemusí o žádné povolení starat a ani ničím toto prokazovat. Kdežto u studní , 
vybudovaných po 1.1.1955 některá povolení zanikají k 1.1.2008 aje nutné je obnovit. 
Většinou se to ale týká studní a zdrojů pro veřejné vodovody, obecní studny a pro podnikání 
(závlahy v zemědělství atp .. . .. ). 
V konkrétních nejasných případech se informujte u kvalifikovaných a kompetentnich 
odborníků na výše uvedeném vodoprávním úřadě odbor Životního prostředí Městského úřadu 
Šlapanice, se sídlem v Brně na ul. Opuštěná 2( tel.533 304 751,750,760), kde jsou informace o 
studních také vyvěšeny v přízemí na tabuli. 
Také na webových stránkách www.zanikpovoleni.cz ,jsou kromě informací také nejčastější 
dotazy a odpovědi k této problematice. Rovněž i v kanceláři OÚ v Silůvkách vám poskytneme 
všechny informace, které máme, ale doporučuji navštívit specialisty na Opuštěné 2. 

INTERNET A INTERNETOVÉ STRÁNKY 
S potěšením Vám mohu oznámit, že v Silůvkách už neni žádný problém s připojením 
k internetu po drátu i bez drátu, ale tohle jsme řešili už dříve . Proto si myslím, že spoustu z vás 
používá dnes internet a elektronickou poštu jako zcela běžný komunikační nástroj. 
Jde to mnohem rychleji než s mobilními telefony že? 
Navštivte naše internetové stránky www.siluvky.cz najdete tam spoustu informací a důležitých 
dokumentů na elektronické úřední desce. Dávejte připomínky co vše jste tam nenašli , co vám 
tam chybí a ve spolupráci s webmasterem budeme jejich úroveň zvedat a zlepšovat. 
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KATASTRÁLNí ÚŘAD PRO SILŮVKY JE V BRNĚ 
Řadu let jste byli zvyklí na to , že bývalá Geodézie, dnes Katastrální úřad pro Silůvky byl 
v Rosicích. Nastala však vloni v létě změna a všechny Katastrální pracoviště (z Rosic, 
Tišnova , Židlochovic a z Nám. 28.října v Brně) přestěhovali do jedné nové budovy v Brně. 

Základní údaje: 

Katastrální úřad pro 
Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště 
Brno-venkov 

Úzká 6/471 
65677 Brno 

Tel : 542532211 
Fax: 542532210 

e-mail : kp.brnovenkov@cuzk.cz 

Ředitel: Ing. Karel 
Nakládal 

Informace o katastru jsou na 
www.cuzk.cz 

Informace o parcelách a vlastnících 
naleznete na 

www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

II 

Úřední hodiny: 

Pro veřejnost 

Pondělí 
08:00-
17 :00 

Úterý 
08:00-
15:00 

Středa 
08:00-
17:00 

Čtvrtek 
08:00-
15:00 

Pátek 
08:00-
12 :00 

Pro geodety 

Úterý 

Čtvrtek 

08:00-
14:00 
08 :00-
14:00 

Podatelna 

Pondělí 

Úterý 

Středa 

Čtvrtek 

Pátek 

08:00-
17 :00 
08:00-
15:00 

08 :00-
17 :00 
08 :00-
15:00 
08:00-
12:00 

Státní správa a 
samospráva 

Úterý 08 :00- 12:30-
12:00 13:30 

Čtvrtek 
08:00- 12:30-
12:00 13:30 
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NOVÝ STAVEBNí ZÁKON 
Vážení občané - stavebníci, 
pozor dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon č 183/2006 Sb. 
Zásadním způsobem v něm dochází ke zjednodušení postupů vedoucích k umístění stavby. 
Je v něm však spoustu nových názvů a pojmenování jako např. územně plánovací informace, 
územní souhlas, zjednodušené řízení, autorizovaný inspektor atd •.. 
Méně staveb bude vyžadovat stavební povolení. 
Nebude vyžadováno kolaudační rozhodnutí ale jen kolaudační souhlas. Tím se zrychlí 
užívání staveb ajiné novinky ku prospěchu stavebníků. 
Zákon nově vymezuje také stavby, které nepodléhají režimu ohlášení ani režimu stavebního 
povolení. 
Je to rozsáhlé téma kterému společně se stavebním úřadem ve Střelicích věnujeme patřičnou 
pozornost.V dalším čísle zpravodaje vás budeme informovat podrobněji . 

Nás občanů Silůvek se však výrazně dotkne jiná skutečnost. Nový stavební zákon již 
neumožňuje obcím, které měly ve stavební komisi osobou způsobilou pro odborné 
rozhodování o stavebně technických záležitostech dále vykonávat tyto pravomoci stavebního 
úřadu. Z výše uvedeného vyplývá, že naše stavební komise ode dne 1.1:2007 není 
oprávněná přijímat ohlášení drobných staveb či stavebních úprav, vydávat stavební 
povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb apod. tak jako tomu bylo dosud. 
Se všim budeme muset do Střelic na stavební úřad!!!!! 

BUDOU NOVÉ CHODNíKY? 
Ano, ale postupně. Jistě jste si všimli složené dlažby na křižovatce před školou. Tato dlažba je 
určena na opravu chodníků. Opravy budou probíhat, jak jsme již slíbili na podzim, nejprve 
v těch nejhorších úsecích. Špatných chodníků v obci je několik, ale ten nejhorší je 
v jednosměrce po levé straně od Krutišových k Cesarovým. Tento úsek si vzali za své silůvští 
hasiči a položí tam dlažbu brigádně. Další úseky jsou na několika místech v ulici Na Rybníkách 
u potoka a naproti novostaveb. Pěkná a nerozbitá dlažba z těchto míst se pak použije na opravy 
dalších úseků. Kde to bude nutné vymění se dlažba úplně. Jistě by každý rád, aby nová dlažba 
byla i u jejich domu, mějte ale . budeme to 
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HŘBITOVNí ZEĎ 

V roce 2005 vlivem stáří a silného větru spadla hřbitovní zeď a bylo nutné ji postavit znovu. 
Tehdy jsme se v zastupitelstvu domluvili, že by bylo rozumné zkusit oslovit vlastníky 
sousedních pozemků, zda je neprodají obci a když už stavět novou zeď, takhr'bitov rozšíříme, 
aby byl souměrný, protože od původního hr'bitova se směrem k Ořechovu již rozšiřovalo. 
Dalším důvodem je že Evropská Unie neustále zpřísňuje normy v těchto oblastech a 
v budoucnu by rozšířeni hr'bitova nebylo možné. 
Někdo si řekne:" na co, vždyť je tam místa dost!" Ano, zatím je, ale pohlédněte hodně, hodně 
dopředu 70 a více roků .... obyvatel v obci přibývá. Do té doby bude na volných místech pěkná 
travnatá plocha. 
Tam pak zahradní architekt navrhne rozmístění a parkové úpravy. Ale to nechme třeba dalším 
generacím. My jsme vloni pozemky vykoupili, vyřídili příslušná povolení, začali a postavili 
velký kus hr'bitovní zdi. Letos na dokončení dostaneme cca 150 000,- Kč dotaci od JM Kraje a 
budeme pokračovat ve výstavbě přední části s plotem. 

13 



Informační list obce Silůvky, č. 1 (60) - duben 2007 

SVAZ DOBROVOLNÝCH HASiČŮ A 110 LET OD ZALOŽENí 

Silůvští hasiči obnovili činnost. 

Staronová skupina hasičů ze Silůvek se koncem roku 2005 rozhodla, že se po 15-ti letech 
pokusí obnovit svou činnost, činnost prospěšnou všem občanům a nejenom v nouzi. 

Sbor dobrovolných hasičů má v naší obci dlouholetou tradici, která byla v období jistého 
společenského neklidu narušena a došlo téměř k zániku hasičů v Silůvkách. 
Ale! Dalo se dohromady pár, v začátku opravdu pár nadšenců a v prosinci r.2005, se 
začal uskutečňovat záměr vzkřísit hasiče z patnáctiletého spánku jako Šípkovou Růženku. 
Nebylo to polibkem, ale prací. Svolala se členská základna let dávno minulých na členskou 
schůzi, která se konala 6.12.2005 na OÚ Silůvky. Tato členská schůze odhlasovala obnovení 
činnosti. 
Ajelo se dál . 5.1.2006 proběhla ustavující schůze, byl zvolen výbor a hasiči mohli začít, a to 
pod názvem "SDRUŽENÍ HASIČU ČECH, MORAVY A SLEZSKA" Sbor dobrovolných 
hasičů Silůvky. 
Tomu všemu však bylo nutné dát oficiální formu, registrace, schválení a uvedení do činnosti. 
17.1.2006 za přítomnosti člena nadřízeného orgánu OSH Brno-venkov se konala první 
členská schůze v čele s nově zvoleným výborem. 

Brzy však opadla euforie, a to v tu chvíli, když jsme si byli prohlédnout náš Hasičský 
Dům. Padlo okamžité rozhodnutí - z gruntu opravit. Ale jak? Měli jsme v této době sice 
37 členů, ale v kapse aní korunu. Na další členské schůzi bylo navrženo a odsouhlaseno, že 
provedeme fmanční sbírku mezi členy SDH. Sbírka byla úspěšná, přispěla většina členů, 

každý dle vlastních možností - vybralo se 27.950,- Kč. Finančně přispěli i příznivci hasičů, 
zájmová organizace i někteří místní podnikatelé, za cožjim všem děkujeme. 

I toto však bylo všechno málo. Vyvstala však nová skutečnost. Obce ze zákona dostaly 
za povinnost zřídit "Zásahovou jednotku" , a proto OÚ Silůvky prostřednictví starosty 
p.zdeňka Praxe vstoupil v jednání s SDH Silůvky s tím, že jde skloubit činnost SDH a povin
nost OÚ - povinná Zásahová jednotka bude vytvořena z členů SDH Silůvky. Toto bylo jako 
vitaminová injekce našemu snažení - rozhodující moment. Obec podpořila naši práci nejen 
fmančně, ale i materiálově. 

Práce na rekonstrukci byly zahájeny 8.4.2006, pracovalo se o sobotách, nedělích, mnohdy 
i v průběhu týdne, do práce se zapojilo i mnoho nečlenů. Pracovní nadšení bylo tak veliké, že 
již po půl roce - 11.11 .2006 v den Martinských hodů se mohli občané Silůvek podívat na 
výsledek naší usilovné práce. V tomto období bylo odpracováno 2.010 brigádnických hodin 
v hodnotě asi 200.000,-Kč. 
Klubovna je vybavena, je zde již uložena i výstroj pro Zásahovou jednotku, je provedena 
kompletní rekonstrukce střechy včetně oplechováni a protihmyzových nátěrů, nahrubo posta
veno soc. zařízení. Naše úsilí bylo velmi kladně hodnoceno těmi, kteří se v Den otevřených 
dveří přišli za námi podívat a zapsali se na listy návštěv, které budou jako pamětní listy 
součásti vznikající kroniky nové éry SDH Silůvky, navazující na kroniky předešlé . 

Návštěvníkům bylo nabídnuto malé občerstvení, na němž se sponzorsky podílely pL Capyková, 
Průšová, Šedrlová, Dvořáková, Kominacká a dlouholetý člen hasičů p.František Vyskočil. 
I těmto velmi děkujeme. 

Nutno podotknout že usilovné práce na dokončení hasičky probíhají bez přestání i v roce 2007. 
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Jaké jsou naše další plány a cíle. Prozatím celé naše úsilí je směřováno k 110.výroČí založení 
SDH které je právě v roce 2007. Musí být uděláno ještě nmoho práce, aby tyto oslavy mohly 
proběhnout tak, jak si bývalá, současná i budoucí práce hasičů ve prospěch společnosti 
zaslouží. Oslavy se budou konat 23.6.2007 na hřišti Pod Lipami s ukázkami hasičské techniky 
a kulturním programem. 

Očekáváme další podporu ve spolupráci s obcí, ale přijmeme s diky i podporu ať fmanční 
nebo materiálovou od vás, silůvských občanů. Vždyť každý z nás může pomoc dobrovol
ných hasičů kdykoliv potřebovat. Pokud se kdokoliv z občanů rozhodne fmančně podpořit 
naše snažení, může tak učinit na OÚ Silůvky, kde bude zapečetěná pokladnička, každý dárce 
obdrží na příspěvek doklad a bude zapsán v kronice SDH. 

Vážení spoluobčané, nejen že vám touto cestou děkujeme za projevenou přízeň, ale 
současně vás zveme mezi nás, mládež jako naše nástupce, starší spoluobčany jako pamětniky 
a rádce. Je nutné nejen udržet tradici silůvských hasičů, protože jsme to povinni našim 
předchůdcům, ale i vychovat další generaci, která v ní bude pokračovat. 

Ještě vás seznámíme : 

Výbor SDH: Pavel Dvořák 
Josef Šedrla 
PetrCapyk 

starosta SDH 
velitel 
revizor 

Květa Dvořáková 

Rostislav Cesar st. 
Radim Kominacký 
Jiří Průša 

jednatel, hospodář 
člen výboru 
člen výboru 
kronikář 

Zásahová jednotka: Radim Kominacký 
Michal Průša 
JosefŠedrla 
Jan Hlavoň ml. 
Pavel Dvořák 
Rostislav Cesar st. 
Petr Prax 
Jaroslav Kučera ml. 
ZdeněkPrax 

Zpracoval: výbor SDH 

velitel jednotky 
velitel družstva 
strojník 
strojník 
hasič 

hasič 
hasič 

hasič 
hasič - záloha 

VŠEM PODĚKOVÁNÍ S PŘÁNÍM VESELÝCH VELIKONOC A KRÁsNÉ JARO 2007 
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JUBILANTI 

V prvním čtvrtletí roku 2007 oslavili své významné životní jubileum následující občané: 

HRON JAROMÍR 
KUBÍK JAN 
ŠKAROUPKOVÁLUDNITLA 
DUCHOŇ MOJMÍR 
SEVEROVÁ MARIE 
HLEDÍKOVÁ OLGA 
DOBROVODSKÝJAROSLAV 
SEVERA JIŘÍ 
RYBNÍČKOVÁ MARIE 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a 
dobrou životní pohodu. 

SETKÁNí SE SENIORY 
Důchodci a senioři nemají u nás žádný klub, nebo místo pro setkání i?! 
Plánujeme proto setkání uspořádat, tam by vám byly sděleny různé informace o tématech, 
které jsou aktuální např. o zdravotnictví, o možnostech sociálních dávek , o reklamačních 
možnostech a ochraně spotřebitele po nákupu zboží, o možnosti získávání informací 
z nejrůznějších zdrojů, o ochraně obyvatelstva, o živ.prostředí, listování a čtení v historických 
kronikách .. . a besedy nad tématy o obci. 

O termínu a místu besedního setkání Vás budeme včas informovat. 

DOPRAVNí ZNAČENí A BEZPEČNOST DOPRAVY 
V březnu letošního roku byl dokončen" PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI 
SILŮVKY" . Ten byl potřebný pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích .Na podkladě tohoto pasportu, který defmuje dopravní značení v obci, bylo 
stanoveno odborem dopravy MěÚ Šlapanice, Policií ČR OŘ-DI a Správou a údržbou silnic 
Jmk, kam mají být osazeny nové dopravní značky a termín do kdy to má být provedeno. 
Naše obec je podle tohoto stanovení povinna nechat osadit 24 ks nových dopravních značek na 
místa kde chybí úplně anebo nevyhovují předpisům. 
Při posuzování dopravní situace v obci byly projednávány i možnosti dalších přechodů pro 
chodce s pracovníkem Policie ČR na nebezpečných místech hlavní silnice. Ovšem šířka silnice 
neumožňuje jednoduché vyznačení přechodu bez nákladných stavebních úprav, které bychom 
museli platit my , i když silníce není v naší správě. Také zkonstatoval,že stávající přechod je na 
dobrém a přehledném místě. 
Celkově se ale bezpečnost na komunikacích v obci podstatně zlepší po osazení nových 
značek a po provedení navrhovaných úprav. 
Zastupitelstvo obce také zvažuje možnost zakoupit měřící radar kvůli snížení rychlosti 
projíždějících vozidel naší obcí. Zde je zákonem a dopravními značkami nejvyšší povolená 
rychlost omezená na 50 kmIh. Ovšem někteří řidiči to nerespektují!. Máme poznatky, že 
v jiných obcích se ty ukazatele rychlosti osvědčují. Jen musí být kvalitní a ty jsou drahé. 
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OHLÉDNUTí ZA TŘíKRÁLOVOU SBíRKOU 

lETOS TAKÉ UŽ ŘÁDil SilNÝ VíTR 

vyvrácené pomníky na hr'bitově 

17 



Informační list obce Silůvky, č. J (60) - duben 2007 

SOKOLíK SILŮVKY 

Velikonoční schůzka 

Velikonoce za dveřmi aneb barvení vajíček a pletení pomlázek. 
Sraz / začátek: 07.04.2007· 13:00 hod. u klubovny 
S sebou: 
Holky - budeš potřebovat vyfouklé vajíčko, ozdoby na něj si klidně dones , ale budeme je mít i 
v klubovně. 
Kluci - vezmi si ostrý nůž na seřezávání proutků, případně provázek a mašličku. 
Co tam: Holky si v klubovně nazdobí velikonoční vajíčka a vyzkouší si i výrobu jiných 
velíkonočních ozdob. 
Kluci si místo toho upletou velíkonoční žílu - pomlázku. 
Pro holky i kluky platí, že kdo to neumí, toho to naučí starší a zkušenější kamarádi, takže přijít 
může klidně kdokoliv. Přiveď s sebou i maminku či tatínka nebo jakéhokoliv kamaráda. 
Ostatní poznámky: V případě nepříznivého počasí přijď taky, budeme v sokolovně. 

Předpokládaný návrat, ukončení: 16:00 

Kolmo kolem Jihlavy 
14.04.2007 

SKAZA 
18.05.2007 

ÚPRAVY POTOKA ŠATAVA NA TRÁ VNíKÁCH 

před úpravou při velké vodě 2005 po úpravě koryta na jaře 2006 
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KALENDÁŘ OBCE SILŮVKY NA ROK 2008 

SILŮVKY 2008 
v obrazech Jiřího Zoufalého 

~ __ ...... __ ...... .-..oo/ r..-· t l )'Of. l t' JI. """"~~ II P)· I')t t . ·--.i_OOSli}"". 

V _~"". "" ,,-, . ,.SO,-....../III...--..... &:ll __ ""'~.""""I'1J. 

ObeaI{Ilt:ld SItr.1ty, PncluOlty ]9, 664 46 SIIIMy 
~.: +420547 225 127 
.. rNll: oIIec.1ll~IU\o1l.y.a 
_ 3 h.My.a 

€ID Obec Sl1ůvky. 2007 

Obecní úřad Silůvky připravuje k vydání barevný měsíční nástěnný kalendář na rok 2008 
s obrazy Jiřího Zoufalého nakreslenými v letech 
2005-2007. Tento kalendář o rozměrech 31 x 35 cm bude mít celkem 13 listů s obrazy 
zachycujícími různá místa a budovy v naší obci, mnohé již dávno neexistující . Pod obrazy bude 
doplňující text a ke každému měsíci pranostika. Výroba kalendáře je nákladná záležitost, proto 
vyjde v omezeném množství a doporučujeme vám, aby jste si tuto příležitost nenechali ujít, 
neboť dotisk nebude možný. Kalendář vyjde již v polovině roku 2007 a jeho vydání bude 
doprovázet křest kalendáře , na kterém se bude tento kalendář všem zájemcům prodávat. Tato 
akce bude spojena s výstavou originálů olejomaleb zobrazenými v tomto kalendáři a 
autogramiádou Jiřího Zoufalého. Bližší informace se dozvíte v příštím čísle Informačního listu 
pro obyvatele obce Silůvky. 
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HŘiŠTĚ POD LÍPAMI 
VÍCEÚČELOVÉ A ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ - VÍCE SPORTŮ NA JEDNOM HŘIŠTI 

VYUŽIJME NA VYBUDOVÁNÍ SPORTOVIŠTĚ DOTACE Z FONDŮ EU 

skládka nad hřištěm Pod Lípami 
V současné době by každá obec, škola nebo sportovni klub měly disponovat moderním 
sportovištěm s povrchem, který poskytuje vysokou míru bezpečnosti pohybu za každého 
počasí. Ze zkušeností vyplývá, že nejčastější volbou bývá kombinace školriího a veřejně 
přístupného sportoviště v jednom. Tato alternativa je z hlediska využitelnosti nejefektivnější. 
Takto realizované sportoviště pokrývá potřeby školní výuky společně s volno časovými 
pohybovými aktivitami široké veřejnosti. Z těchto důvodů jsou kladeny vysoké nároky na 
trvanlivost a univerzálnost stavěných hřišť. Umělé osvětlení umožňuje bezpečný pohyb na 
hřišti do večerních hodin i v zimních měsících. Tímje efekt a využitelnost mnohem větší. 

víceúčelové hřiště ve městě 
V Silůvkách se za posledních 17 let udělal ohromný kus práce. Je vybudována veškerá 
infrastruktura potřebná pro pohodlné bydlení. Každý s dosavadních starostů má obrovský podíl 
na tom, že máme asfaltové silnice, vydlážděné chodníky, kanalizaci a čistírnu, moderní obecní 
úřad, plynovod, vodovod, promyšlené odpadové hospodářství kvalitní veřejné osvětlení, 
internet, funkční školu a školku, kníhovnu, výbornou dopravní obslužnost, ajistě bychom toho 
našli ještě spoustu. 
Na ty velké investiční akce dokázali všichni starostové získat podporu státu ve formě dotací, za 
což jím patří velké poděkování. Jen za posledních Slet to bylo zhruba 10 mil. Kč. 

Položme si tedy otázku "jak lze dále zkvalitňovat život spoluobčanům?" Jedna z možností je 
vybudovat vhodné prostředí pro volno časové pohybové aktivity široké veřejnosti. 
Tato myšlenka oslovila velké množství obyvatel a díky jejich brigádnické aktivitě započala 
příprava pro budoucí víceúčelové hřiště. V místech bývalé černé skládky nad fotbalovým 
hřištěm Pod Lípami byly vykáceny všechny keře a akáty. Objevil se velmi zajímavý prostor. 
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Ten bylo nutné nejprve asanovat. Místo je velmi vhodné pro víceúčelové hřiště. Zkonstatoval 
to i projektant, který projekt zpracovává.DalŠí obdivuhodnou brigádnickou činností 
pokračujeme ve zkvalitňování celého sportovního areálu. Za což velice děkujeme všem, kdo 
chodí na brigády pomáhat. 
Obec nemá prostředky na financování takové stavby ze svého rozpočtu. U předešlých 
investičních akcí také bylo potřeba fmanční podpory z dotací od státu, ale 30-40 % investic 
doplácela obec z úvěrů a půjček. Naše snaha a smysl budování sportoviště je získat 
95-100 % finančních prostředků. Z fondů EU doplněných dotacemi od státu. 
Naskýtá se totiž obrovská příležitost v období r. 2007 až 20 II získat na hřiště finanční 
prostředky z uvolňovaných fondů Evropské Unie. V tomto období přijde do ČR největší objem 
peněz z EU. EU vnímá a podporuje takovéto volno časové projekty a aktivity i jako 
proti drogovou prevenci. Důležité je mít zpracovány projekty a být připraveni získat tyto peníze 
právě pro naši obec. Máme v přípravě projektů více, o nich si ale povíme v dalších 
informačních listech . ..... -----

Terénní úpravy 

2007 

Vraťme se ale ještě k tomu v jaké fázi budování víceúčelového sportoviště jsme nyní. 
Pro zpracování kvalitního projektu bylo potřeba rozsáhlý hydrogeologický průzkum. Započali 
jsme tedy s odtěžením svahů a zvětralé skály. Geolog nám zpracoval zprávu a doporučil jak 
terén bezpečně upravit. Jelikož jsme začali s odtěžováním nad očekávání dobře, a počasí 
v letošní zimě bylo příznivé, pokračujeme v hrubých teréIlI1ích úpravách. Smyslem je dokončit 
etapu terénních úprav tak, aby bylo možno pokračovat ihned s výstavbou. Velikou výhodou je, 
že ze skály získáváme kvalitní materiál na prováděné teréIlI1í úpravy. Obec tyto přípravné práce 
předfinancuje a zpětně získá peníze z dotací. V polovině dubna nám předá projektant kompletní 
projektovou dokumentaci. Těšíme se jak Vás všechny s projektem seznámíme. 
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ŽÁDOST KRONIKÁŘE OBCE 
VážeIÚ spoluobčané, 
obracím se na Vás všechny jako kronikář této obce s následující poněkud obsáhlou žádostí a 
byl bych rád, kdyby alespoň někteří z Vás na ni kladně zareagovali: 
Naše obec má PamětIÚ knihu obce založenou v roce 1923 a v současnosti postupně vznikájiž 
její 5. svazek. V nejstarším svazku Pamětní knihy uloženém v archívu v Rajhradě jsou časté 
odkazy na obrazové materiály umístěné ve zvláštní příloze, ty se však do dnešních dnů 
nedochovaly. 
Nedílnou součástí každé kroniky či pamětní knihy obce je totiž její obrazová a dokumentační 
příloha sestavená z fotografií , pozvánek, plakátků, tabulek, výstřižků a mnoha dalších 
dokumentů, které mají vztah k obci a lidem žijících v obci ajejím nejbližším okolí. Zřízení 
takovéto samostatné přílohy ke kroIÚce obce nařizuje již zákon o pamětIÚch knihách obecních 
z roku 1920. Tyto obrazové přílohy jsou i nejatraktivnější částí každé obecní kroniky a bývají 
často využívány při různých výstavkách nebo besedách majících vztah k minulosti obce. 
V obci Silůvky s více než osmdesátiletou kronikářskou tradicí dosud vůbec žádná obrazová 
příloha ke kronice, která by dokumentovala život v naší obci v minulosti a v současnosti a byla 
zachována do budoucna není. Veškeré výstavky fotografií a starých dokumentů, které se na 
území naší obce v minulosti konaly, byly sestaveny ze soukromých sbírek jejích pořadatelů. 
Během roku 2006 jsem začal jako obrazovou a dokumentační přílohu ke kronice obce vytvářet 
samostatné "fotoalbum obce" uspořádané na volných listech formátu A3, které lze do 
budoucna libovolně tematicky třídit. V současnosti již mám tímto způsobem (i když ještě bez 
popisků pod jednotlivými fotografiemi) zpracováno asi 800 fotografií z rozmezí let 1890-1980 
a rád bych dále pokračoval v získávání dalších materiálů. 
V případě, že by jste doma měli jakékoliv materiály mající vztah k minulosti Silůvek a 
nejbližšího okolí, měl bych vážný zájem o jejich zapůjčení. Veškeré materiály vám ihned po 
jejich naskenování nebo okopírování nepoškozené vrátím. Měl bych zájem o zapůjčení 
následujících materiálů: 

cokoliv k historii katastru naší obce a nejbližších okolních obcí, 
materiály zachycující vzhled obce v minulosti - významné stavby na území obce 
(sokolovna, orlovna, zvonice, nádraží, jednotlivé obchody ... ), jednotlivé ulice, stavební 
a kulturní památky, zemědělské objekty, výstavbu a přestavby v obci, 
staré fotografie jednotlivých domů v obci zachycující jejich postupný stavební vývoj a 
přestavby, 

fotografie nejbližšiho okolí naší obce v minulosti - pole, louky, lesy, sady, vinice, potok 
atd., 
staré pohlednice vydané na území naší obce, 
zajímavé rodinné fotografie mající vztah k minulosti obce, 
dokumenty a fotografie zachycující politický a veřejný život v naší obci v minulosti -
správa obce, obecní úřad, MNV, obecní zastupitelstva, politické strany v obci působící, 
materiály k organizacím v obci dříve působících - ČSČK, ČSŽ, SSM, PO SSM, ČSCH a 
další, 
dokumenty a fotografie o hospodářských poměrech v minulosti - zemědělství, 

ovocnářství, vinařství , lesIÚ hospodářství, řemeslná výroba, obchody, peněžní ústavy aj. 
škola a školství v naší obci v minulosti - staré fotografie a dokumenty mající vztah 
k budově školy a jednotlivým učitelům a žákům, historická vysvědčeIÚ ... , 

- jednotlivé ročníkové fotografie školnich tříd školy a školky v Silůvkách - takovéto 
fotografie máte doma snad všichni (rád bych doplnil chybějící fotografie, aby tak mohla 
vzniknout ucelená řada všech tříd naší školy v minulosti), 
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akce pořádané v tehdejším "kulturním domě", činnost osvětové besedy, divadelní a 
filmová představení (plakátky, vstupenky, fotografie), výstavy, kulturní zájezdy občanů, 

lidová tvořivost, lidové zvyky ... , 
fotografie a ostatní materiály mající vztah k minulosti Hasičského sboru v Silůvkách -
výročí sboru, soutěže ... , 
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky - staré fotografie ze sletů, veřejných cvičení, divadel, 
spartakiád, hodů, plesů, maškarních ostatků, běhů únorového vítězství, jarních běhů, 
celoroční činnosti jakož i pozvánky, vstupenky, plakáty a výsledkové listiny z různých 
těchto akcí, neboť 100 výročí založení Sokola se nezadržitelně blíží a bylo by pěkné je 
oslavit samostatnou výstavkou, 
Orel jednota Silůvky - jakékoliv materiály k historii, fotografie, pozvánky, plakátky, 
vstupenky a cokol iv dalšího vážícího se k historii Orla, 
S K. Si lúvky - doslova cokoliv, doplňující 11istorii tohoto skoro již zapomenutého a 
přece velmi slavného fotbalového klubu v Silůvkách, 
Sokolík Silúvky - staré fotografie a zápisky o celoroční činnosti oddílu Sokolík a 
jednotlivých jeho táborech a jakékoliv další materiály mající vztah k historii skautingu 
na území naší obce (poválečný skauting pod hlavičkou střediska v Dolních Kounících, 
tábory pořádané kolem roku 1960 Jiřím Staňkem apod.), 
filmy v libovolném formátu z různých akcí v naší obci (hody, plesy, koncerty, zábavy, 
závody, výstavy, hony a jiné společenské události - odměnou za půjčení těchto filmů 
vám bude bezplatné převedení do digitálního formátu na disk DVD, 
dokumenty s otisky starých razítek platných na území naší obce (organizace, spolky, 
politické strany, živnostníci ... ), 
doprava - železniční a autobusová doprava - fotografie, texty, staré jízdní řády, jízdenky 
a cokoliv jiného o dopravě přes obec Silůvky, 
případně další zajímavé materiály o historii naší obce. 

Zajakoukoliv drobnost, která rozšíří tuto společnou sbírku budu vděčný. Všechny originály 
Vám nepoškozené vrátím. 
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ROZHLEDNA NA HLíNĚ 
Slavnostní otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně 

neděle 29. dubna 2007 
Program akce: 
Od 8.00 hodin již bude rozhledna přístupna veřejnosti. 
od 9.30 hodin 
9.30-10.00 hodin 

10.00-12.45 hodin 

13.00-14.00 hodin 

14.00-15.30 hodin 
od 15.30 hodin 
ve 21 .30 hodin 

- oficiální zahájení slavnostního programu 
- Ivančický pěvecký sbor pod vedením pana 

Jana Horkého 
- dechová hudba Sivická kapela, pěvecké a herecké 

ukázky dvou divadelních spolků - Divadelní 
kroužek při SDH na Hlíně, Divadelní 
soubor Karla H6gera ze Strání 

- slavnostní otevření rozhledny, 
projevy významných hostů (starostové Hlíny, 
Ivančic, hejtmana Jihomoravského kraje, 
členů Menšikovy rodiny a dalšich), za 

. doprovodu písní Ivančického pěveckého sboru 
- koncert Pavla Nováka 
- trampská skupina Haluza z Padochova 
- slavnostní ohňostroj na počest nové rozhledny 

- Vstup na rozhlednu je v den konání akce po celý den zdarma! 
- Občerstvení i příjemné posezení v blízkosti rozhledny zajištěno. 
- Na místě je také možno zakoupit propagační a turistické předměty (pohledy, 

turistické známky, pamětní účastnické listy apod.) 
- Na místo akce bude pravidelně jezdit speciálně vypravená autobusová 

doprava Ivančice-Hlína, Hlína-Ivančice. Přesné odjezdy autobusů budou stanoveny. 

Vážení spoluobčané, 
kdo z Vás májakýkoliv námět nebo připomínku, něco se vám v obci líbí nebo nelíbí, to či ono 
lze zlepšit, vybudovat, sdělte nám to prosím v jakékoliv podobě - e-mailem, osobně, poštou 
nebo do schránky na dveřích OÚ. Rádi si v zastupitelstvu rozšíříme přehled o aktuálních 
problémech, které máte a lépe najdeme způsob, jak věci řešit ke spokojenosti všech. 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro obtanyobce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatitky 39, Silůvky, 664 46 
tel.: 547225127, E-mail: obec.siluvky@siluvky.cz. www.siluvkycz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští tís/o do 20. 5. 2007. 
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