ZPRAVODAJ
Obce

Svídnice
číslo 1/2015

( místní části Práčov )

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda. Rok 2015 je
ve své polovině.
Počátkem roku jsem se
zúčastnil výročních schůzí
dobrovolných organizací. Bylo
příjemné
slyšet
pestrost
činností, které uskutečnily a
výborné slyšet, co připravují a
realizují. Děkuji jim všem za
přínos ke kulturní činnosti
v obci, a to na úkor svého
volného času.
Začali jsme se zabývat
stavebními úpravami v budově
bývalé
školy.
Zajímavý
poznatek je tento. Pokud
necháme budovu školy ladem,
to znamená, pouze ji uklízíme
a půjčujeme občanům, tak to
bylo špatně, jelikož se s ní nic

nedělá. Jen jsme začali s její
úpravou, jsme na tom stejně, je
to také špatně. Tak prosím:
„babo raď“. Jde nám o zlepšení
technického stavu a prostředí
zatím v přízemí. Akce by měla
být ukončena v měsíci srpnu.
Jedná se především o stavební
práce, kde jsme zasáhli do
konstrukce stavby tak, že dojde
ke zvětšení prostoru a tím i
kapacity cca 80 míst. Práce
zahrnují výměnu oken, dveří,
nové podlahy a omítky, nové
rozvody vody a topení, nová
elektroinstalace. Část prací je
prováděna svépomocí za
významné podpory organizací
v obci, zejména SDH Svídnice.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o
výstavbě
zástěn
okolo
kontejnerů na tříděný odpad.

AKTUÁLNÍ

V červenci budou provedeny
plánované opravy poškozených
částí dětského hřiště. Dalším
úkolem
je
provedení
rekonstrukce
místní
komunikace na Práčově. Ve
stádiu rozpracovanosti je III.
etapa výstavby chodníku, kde
záměr realizace je v roce 2016
s využitím dotačního titulu.
Děkuji Vám všem za vstřícný
přístup k odběru kontejnerů na
bio odpad. Jedná se o
významnou součást likvidace
bio odpadu v obci.
Blíží se prázdniny a s nimi i
doba dovolených. Přeji Vám
příjemný odpočinek, relaxaci a
načerpání nové energie a sil do
dalších dnů. Krásné prázdniny
a dovolenou.

INFORMACE

Změna úředních hodin v měsících červenec a srpen:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07,00 – 12,00 hodin
12,00 – 17,00 hodin (beze změny)
07,00 – 12,00 hodin
07,00 – 12,00 hodin
07,00 – 12,00 hodin

Zasedání Zastupitelstva Obce Svídnice pro druhou polovinu roku 2015
15. 9. 2015; 27. 10. 2015; 10. 12. 2015
Svoz směsného komunálního odpadu – probíhá v letním intervalu 1x za 14 dnů (liché týdny)

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

OBCE

Usnesení ZO ze dne 20. 1. 2015
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání doplněný o bod 4 e),f), g)
c) čerpání rozpočtu za rok 2014
d) uzavření smlouvy o plnění povinné docházky v ZŠ zřizované Městem Chrudim na období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
e) nákup p.p.č. 483/4 o celkové výměře 284 m² a p.p.č. 481/2 o celkové výměře 366 m² v k.ú. Svídnice
u Slatiňan za 20,- Kč/m².(p.p.č. 483/4 vznikla dělením na základě geometrického plánu předloženého občany
Práčova, oba pozemky budou využívány pro volnočasové aktivity občany Práčova)
f) poskytnout zámkovou dlažbu (uloženou u OÚ Svídnice z původního rekonstruovaného chodníku) na zpevnění
vjezdů po obnově komunikace Háje k nemovitostem na vlastní náklady občanům uvedeným v žádosti
g) jednorázový mimořádný příspěvek na zajištění Rybářského plesu OS Rybník v Lukách ve výši 2 000,- Kč
h) ukončení členství v DSO Mikroregion Chrudimsko k 31. 1. 2015
bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení
ukládá
a) uzavřít smlouvu o plnění povinné docházky v ZŠ zřizované Městem Chrudim na období od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015. Jako zodpovědnou osobu stanovuje starostu obce ing. Romana Kašpara
zamítá
a) žádost o neinvestiční příspěvek na Turnaj v pexesu pro děti Hospodě na hřišti
Usnesení ZO ze dne 14. 4. 2015
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání doplněný o bod 9 i), j), k)
c) čerpání rozpočtu za I. Q. 2015
d) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření za rok
2014 a přijímá nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům
e) účetní závěrku za rok 2014
f) poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Svídnice na financování sociálních služeb
ve výši 5 000,- Kč – paní Hošková Eva
g) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2015 Domovu pro seniory
Heřmanův Městec
h) schvaluje zprávu o uplatňování ÚP Svídnice
i) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene p.p.č. 561 v k.ú. Svídnice u Slatiňan s RWE Gas Net, s.r.o. –
prodloužení STL plynovodu Svídnice p.p.č. 419/18 a 19 v k.ú. Svídnice u Slatiňan – věcné břemeno ve smyslu
služebnosti, úplatně na dobu neurčitou
j) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015
k) výběr dodavatele na provedení zednických prací v budově bývalé školy firmu Novák Petr Svídnice; výběr
dodavatele na výměnu části oken v budově bývalé školy firmu Okna Macek Pardubice
l) výběr dodavatele na oplocení kontejnerů separovaného odpadu (hnízdo Svídnice dolní, hnízdo Svídnice horní
a hnízdo Práčov náves) firmu Kožíšek Jan Svídnice
bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení
b) projednání činnosti výborů a komise

c) vyhodnocení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014
d) vyúčtování XIII. Obecního plesu Obce Svídnice
e) záměr na využití budovy bývalé školy – přebudování a zřízení MŠ
f) ukončení činnosti v DSO Mikroregion Chrudimsko k 31. 3. 2015
ukládá
a) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2015. Jako zodpovědnou osobu
stanovuje starostu obce ing. Romana Kašpara.
b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene p.p.č. 561 v k.ú. Svídnice u Slatiňan s RWE Gas Net, s.r.o. –
prodloužení STL plynovodu Svídnice p.p.č. 419/18 a 19 v k.ú. Svídnice u Slatiňan – věcné břemeno ve
smyslu služebnosti, úplatně na dobu neurčitou. Jako zodpovědnou osobu stanovuje ing. Romana Kašpara.
zamítá
a) aktuální změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (novela
nařízení vlády č. 52/2015 Sb.). Měsíční odměny poskytované za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva obce se ponechávají v dosavadní výši.
b) žádost o finanční dar Záchranné stanici a ekocentra „Pasíčka“ Proseč
c) žádost o poskytnutí finančního příspěvku Klubu RADOST Prostějov
d) žádost o finanční příspěvek na akci „Festival kozího smíchu“
Usnesení ZO ze dne 23. 6. 2015
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání
c) plán práce ZO na II. pololetí 2015
d) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu na převod pozemků označených jako p.p.č. 596/2 o výměře
683 m² ostatní plocha, silnice v obci Svídnice a k.ú. Svídnice u Slatiňan, se všemi součástmi a příslušenstvím
do vlastnictví obce Svídnice dle důvodové zprávy – Smlouva o podmínkách provedení stavby ze dne
30. 12. 2013
e) uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby S/OM/8092/15/PPS/MK týkající se stavební akce
„Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Svídnici – III. etapa
f) OZV obce Svídnice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svídnice.
g) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
h) finanční dar na akci „Den dětí na hřišti“ ve výši 1 000,- Kč panu Robertu Kopeckému,
Liboměřice na základě uzavřené darovací smlouvy
ch) rozpočtové opatření č. 2/2015
bere na vědomí
a) projednání plánů práce výborů a komise na II. pololetí 2015
b) projednání žádostí o dotace na rok 2015
ukládá
a) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu na převod pozemků označených jako p.p.č. 596/2 o výměře 683 m²
ostatní plocha, silnice v obci Svídnice a k.ú. Svídnice u Slatiňan, se všemi součástmi a příslušenstvím
do vlastnictví obce Svídnice dle důvodové zprávy – Smlouva o podmínkách provedení stavby ze dne
30. 12. 2013. Jako zodpovědnou osobu stanovuje starostu obce ing. Romana Kašpara.
b) uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby S/OM/8092/15/PPS/MK týkající se stavební akce
„Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Svídnici – III. etapa. Jako zodpovědnou osobu stanovuje ing. Romana
Kašpara, starostu obce.
c) uzavření Smlouvy o plnění povinné školní docházky v ZŠ Slatiňany ve školním roce 2015/2016 a o poskytnutí
finančního plnění na částečnou úhradu neinvestičních výdajů č. 334/2015. Jako zodpovědnou osobu
stanovuje ing. Romana Kašpara, starostu obce.
d) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova. Jako zodpovědnou osobu stanovuje
ing. Romana Kašpara, starostu obce.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE
Končí první polovina roku 2015
a pro náš klub ukončení
soutěžního ročníku 2014/2015
pro
všechny
kategorie.
Hodnocení je radostné, i když
některé problémy jsou stále
a je nutné je řešit.
Mužstvo
mužů
bojovalo
v okresním přeboru a nutno
říci, že úspěšně. Obsadilo
8. místo z 16 účastníků a po
dlouhé době se nemuselo
strachovat o záchranu v této
soutěži. Pod vedením trenérů
J.Sirůčka
a
J.Zelenky
předvádělo dobré výkony.
O ještě větší bodový zisk je
připravila docházka některých
hráčů na jednotlivá utkání.
Někdy to bylo zaviněno
zraněním, někdy z pracovních
důvodů, bohužel někdy jen
špatným přístupem a nechutí
hráče samotného. Zde mají
někteří hráči co napravovat.
Společné mužstvo dorostu
TJ. Svídnice/Sp.Slatiňany hrálo
krajský přebor a to velice
úspěšně. Junioři pod vedením
trenérů J.Mikana a A.Šulaje
obsadili krásné 3. místo.
Domácí utkání hráli střídavě

ve Slatiňanech a ve Svídnici.
V příštím ročníku bude toto
spojení klubů pokračovat.
Věřím, že odcházející hráči při
přechodu do mužů se uplatní
a budou posilami mužstev
dospělých. To již někteří
dokázali ať ve Slatiňanech, tak
u nás. Vždyť to je přece
hlavním cílem mládežnických
mužstev.
Mužstvo
žáků
bojovalo
v okresní přeboru starších žaků
pod
hlavičkou
Spartak
Slatiňany „B“ ale svá utkání
odehrála ve Svídnici. Nebudu
zde vysvětlovat proč tomu tak
je, musí se vyhovět předpisům
FAČR. Pod vedením trenérů
J.Koláře a P.Fuksi obsadili
krásné 2. místo. Od podzimu
dochází k další změně. Naši
žáčci přechází do Slatiňan
a budou hrát I A třídu starších
a mladších žáků. Důvod je jen
jeden, malý počet dětí
ve Svídnici. Podařilo se však
vyjednat, že domácí utkání se
budou hrát ve Svídnici.
Chci zde poděkovat celému
výboru TJ. Svídnice za
zabezpečení chodu celého

oddílu, což není vůbec
jednoduché. Údržba celého
areálu, materiální zabezpečení
všech mužstev, shánění financí
od sponzorů atd. zabere
členům mnoho času a úsilí.
Dále chci poděkovat všem
našim sponzorům v čele OÚ
Svídnice
za
poskytnutí
finančních a materiálních darů
na chod klubu.
Nejen fotbalem náš malý
areálek žije. Spolupracujeme
s místními
hasiči
a umožňujeme
pořádání
hasičských závodů, hřiště
půjčujeme dalším zájemcům
pro jejich aktivity. Naposledy
zde proběhla oslava dne dětí.
Nový ročník soutěží začíná
v polovině srpna. Přijďte se
podívat a fandit ať všechny
kategorie vědí, že mají od nás
všech podporu, a že jim držíme
palce pro další ročník
2015/2016.
Ing. Miroslav Svoboda

předseda TJ Svídnice

SPOZ
První polovina roku 2015 byla
spojena, co se činnosti SPOZu
týká, již tradičně s přípravou
a organizací XIII. ročníku plesu
obce. Touto cestou bychom
chtěli
poděkovat
všem
sponzorům za jejich finanční
i naturální podporu. A zároveň
rodině Chrbolkových, kteří nám
zajistili na plese příjemnou
obsluhu a zapůjčili sál.
Další kulturní akcí, kterou jsme
pro naše občany připravili, byl
zájezd
na
nejúspěšnější
světový muzikál založený

na písních skupiny ABBA
v kongresovém paláci v Praze,
jež
disponuje
největším
jevištěm v ČR. Doufáme,
že muzikál MAMMA MIA, byl
dobrou volbou a všem
zúčastněným se líbil.
Z výtěžku obecního plesu byla
realizována
další
akce,
tentokráte pro děti. Ty měly
možnost navštívit v doprovodu
svých rodičů, prarodičů, tet
či strýců originální zábavní park
o rozloze 10 ha zvaný
MIRAKULUM
v Milovicích.

Tento den nám přálo i počasí
a tak si děti mohly výlet
náležitě užít.
SPOZ i nadále pokračoval
v předávání dárkových balíčků
našim občanům, kteří slavili
významná životní jubilea. Uvítal
nové občánky do života
a připravil pro vás tento
zpravodaj
včetně
jeho
distribuce. Tím završil svoji
činnost v první polovině roku
a zahájil přípravy na další
období.
za SPOZ Bc. Jana Novotná

VLČATA
Poslední schůzka Vlčat byla v
podvečer 26.6. v plném
proudu.
Mezi
pečenými
bramborami a špekáčky se
Pája zmínila o článku do
zpravodaje. Po chvíli se
dočkala odezvy – naši členové
se rozhodli místo psaní článku
udělat rozhovor.
Proč vás napadl rozhovor?
Martina: Chtěli bychom ukázat
naši činnost ostatním, možná i
nalákat nové členy.
Co právě děláte?
Barča: Dnes jsme šli spát pod
"širák", protože je náš poslední
společný
den
před
prázdninami.
Baví vás pobyt v přírodě?
Karolína: Takhle spolu jo.
Vojta: Když jíme...
Bára: Jsme tu z donucení –
slyším slavíka – jo, baví.
Co vás na spaní v lese štve?
Všichni: Komáři!
Bára s Martinou začaly stavět
přístřešek, asi se bojí
přeháněk. Počasí se však
zatím nekazí. Mezi stromy
napnuly provázek a přes něj
přehazují igelity.
,,Tady jsou kořeny!"
,,Tak se tam dá karimatka."

Začali jim pomáhat i ostatní.
Rozhovor bude asi na chvíli
přerušen.
Těšíte se na tábor s názvem
"Úsvit civilizace"?
Bára: Těším se. Takže to bude
moderní tábor?
Patrik: Jo.
Vojta: A s kým jsi ve stanu?
Jak se vám zamlouvá deset
dní strávených bez elektřiny?
Vojta: Já to letos asi nepřežiju.
Bára: No, že jsem si ještě před
chvílí myslela, že to bude
moderní tábor... Ježí se mi z
toho vlasy.
Co máte na táboře nejraději?
Všichni: Vybiku!
Stavba přístřešku dopadla
úspěšně. Bára vytáhla z batohu
Marshmallow a začala opékat
ve velkém.
,,Hej, Davide, dáš si spálenej –
prostě flambovanej nebo jak se
to říká." To přitáhlo pozornost
všech dětí a sladkosti brzy
došly.
Co se vám letos nejvíce
líbilo?
Martina: Plnění Sedmera.
Barča: Kliky.
Martina: Program, který jsme
si mohli vymýšlet sami.

Jaké to je, se v pátek
odpoledne ještě učit rostliny,
hrady, morseovku,...?
Bára: Taková tečka za celým
školním týdnem.
Máte nějký zážitek, na který
nezapomenete?
Martina: Jak nás přepadli
instruktoři na Strádově.
Vojta: Ale já se bránil!
Verča: Když jsme minulý týden
byli v lanovém centru, začaly
padat kroupy. Polovina dětí už
byla nahoře – trochu jsem se
bála.
Pája: Ty byly luxusní, ještěže
jsme měli helmy.
Začínáme
se
bavit
o
oblíbených hercích. Už se
těšíme na Černé historky a
možná i zpívání s kytarou.
,,Báro, ty budeš instruktorka za
rok..."
,,Abych pravdu řekla, ještě
bych si ten pobyt jako dítě
prodloužila…"
A tím jsme udělali tečku za
letošním
školním
rokem.
Přejeme Vám všem krásné
prázdniny a na podzim zase
nashledanou!
Řízený rozhovor vedla Verča
Netolická.

za SDO Vlčata RL Pavlína Hajzlová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYBNÍK V LUKÁCH
Na informace z činnosti OS Rybník v Lukách se můžete těšit, dle vyjádření předsedy Michala Vošvrdy, ve
vánočním vydání zpravodaje.

SDH

Vážení spoluobčané, bratři a
sestry, příznivci hasičů,
dovolte mi, abych Vás co
nejsrdečněji pozdravil jako
nově zvolený starosta SDH
Svídnice a v krátkosti nastínil
naší činnost v letošním roce.
Závěr loňského roku byl již
tradičně zakončen vánočním
koncertem, tentokrát s novými
účinkujícími
–
dětským
pěveckým sborem ze Seče.
Organizaci převzaly členky
SDH. Vyvrcholením našeho
celoročního
snažení
byl
silvestrovský ohňostroj.
Letošní rok 2015 začal
přípravami na výroční valnou
hromadu SDH, jejíž součástí
byly volby do výboru SDH. Pro
předpokládanou velkou účast
členů byl pro uspořádání
schůze zvolen sál hospody
pana Chrbolky, který nám
zajistil nejen prostory, ale i
občerstvení. Starostou jsem byl
zvolen já, Milan Netolický a
zástupce mi dělají jednotliví
velitelé sportovních družstevMargita Lupoměská, Petr
Novotný a Zbyněk Pokorný.

SVÍDNICE

Velitel SDH je opět Miroslav
Roztočil a jeho zástupce Michal
Turek. Strojníkem byl zvolen
Tomáš Kučera, pokladní Adéla
Marková, kulturu má na starost
paní
Blanka
Kučerová.
Jednatelkou, zapisovatelkou a
hlavně kronikářkou je Jitka
Vodrážková. Dalšími členy jsou
Tomáš Blažek, Martin Stébel,
Renata Blažková a Josef
Michek.
Poté se rozeběhl kolotoč akcí vepřové
hody,
březnové
„Posezení
s ženami
a
důchodci“, nově postavená
velikonoční soutěž v požárním
útoku věnována památce
bratrům Šťovíčkovým, sběr
kovového odpadu, tradiční
pálení čarodějnic s průvodem a
hrami pro děti. Hodně času
bylo věnováno brigádnickým
akcím v budově bývalé školy,
která prochází rekonstrukcí a je
nám ctí pomoci při jejím
zvelebení.
Rád bych se vrátil ke zmíněné
soutěži v požárním útoku.
Hlavní organizátorkou této
soutěže byla Bára Kašparová.
Ta dokázala vyburcovat výbor,

ale i členy SDH k neskutečným
výkonům.
Uložení
květin
k hrobům si vzali na starost
starší členové, o stánky
s občerstvením se postarala
děvčata
a
organizaci
soutěžících
zase
mladá
generace. Rád a s hrdostí
děkuji všem, kteří pomohli, ale
hlavně Báře, která si pevně
stála za svojí představou
tohoto NULTÉHO ROČNÍKU
MEMORIÁLU
BRATŘÍ
ŠŤÓVÍČKŮ
V POŽÁRNÍM
ÚTOKU.
Již nyní se těšíme na příští
ročník, který se bude opět
konat o Velikonocích. Ale
abych nepředbíhal, ještě nás
čeká klasická soutěž „O pohár
starosty obce“ 29. 8. a noční
soutěž 26. 9. s historickými
PS8, po které bude následovat
diskotéka. V říjnu „Extrémní
běh“
v okolí
Svídnice,
v listopadu vepřové hody a pak
přípravy na advent.
Děkuji za pozornost a přeji
bezpečné
prázdniny
a
prosluněné dovolené.
starosta SDH Milan Netolický

Příjemné prožití aktivních i odpočinkových dovolených, volného
prázdninového času se svými nejbližšími, přáteli a kamarády
Vám i Vašim dětem přeje
SPOZ při OÚ Svídnice.

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Životní jubilea leden - červen 2015
50 let
50 let
50 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Kuželová Helena, Svídnice
Jirásková Eva, Svídnice
Dosoudilová Jitka, Svídnice
Polívková Anna, Svídnice
Kacafírková Zdeňka, Svídnice
Šauer Jan, Práčov
Spálenská Zdeňka, Svídnice
Zamazal Jiří, Svídnice

70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let

Jedlička Bohuslav, Svídnice
Drahá Marie, Svídnice
Edrová Marie, Svídnice
Janeček Jaroslav, Práčov
Fílová Jana, Svídnice
Švadlenka Jiří, Svídnice
Kolář Jiří, Svídnice
Procházka Jiří, Práčov
Všem výše uvedeným jubilantům
přejeme hodně zdraví, životního elánu
a optimismu do dalších let.

Narození nových občánků leden - červen 2015
V tomto období se nenarodil žádný nový občánek.

V období leden - červen 2015:
Úmrtí:

Adolf Doucek, Svídnice
Miloslava Průchová, Svídnice
Jana Kopecká, Svídnice

Odstěhovali se:

Martina Petrusová, Svídnice

Přistěhovali se:

Žaneta Panchártková, Svídnice
Kristýna Filipová, Svídnice
Jaroslav Hodač, Svídnice
Markéta Sodomková, Práčov
Aleš Sodomka, Práčov
Vojtěch Sodomka, Práčov
Anna Sodomková, Práčov
Jan Lupoměský, Svídnice
Margita Lupoměská, Svídnice
Barbora Lupoměská, Svídnice
Tereza Lupoměská, Svídnice
Miroslav Svoboda, Svídnice

Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 30. 06. 2015 celkem 445 obyvatel.
Z toho:
50 obyvatel v obci Práčov - z toho 7 dětí ve věku do 15 let
395 obyvatel v obci Svídnice – z toho 58 dětí ve věku do 15 let
Případné podněty, náměty, připomínky souhlasné či nesouhlasné do našeho zpravodaje (možno umístit
na naše stránky bezplatně i soukromou inzerci občanů trvale hlášených v obci Svídnice a Práčov), lze
sdělit písemnou formou na adresu OÚ Svídnice nebo na e-mail obce: ou.svidnice@worldonline.cz
_______________________________________________________________________________
Zpravodaj Obce Svídnice vydává OÚ Svídnice, 538 24 Svídnice 99, tel. 469 670 287; http://www.obecsvidnice.cz
Redakce: SPOZ při OÚ Svídnice, kontaktní osoba Bc. Jana Novotná. Tato tiskovina neprošla jazykovou úpravou.
Číslo registrace MK ČR E 15213. Zdarma.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Nastal čas prázdnin a ať vás již čeká v tomto, pro vás děti a jistě i vaše rodiče, příjemném čase cokoliv
od prázdnin u babiček a dědečků, táborů, dovolené u moře či koupání v rybníce, přejeme vám hlavně
spoustu sluníčka, legrace a nových zážitků se svými kamarády. A kdyby přeci jenom vám počasí
nějaký ten den nevyšlo, přidáváme něco na ukrácení dlouhé chvíle. KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM!!!

Vylušti křížovku a její znění vhoď do poštovní schránky obecního úřadu do 31.8.2015. Uveď svoje jméno a adresu. Vylosovaný výherce bude sladce odměněn.

ANKETA
Uvítal(a) bych svoz domovního odpadu v intervalu 1x týdně po celý rok?
ANO*

NE*

*variantu, se kterou souhlasíte, zakroužkujte

Pokud by byl interval svozu domovního odpadu 1x týdně po celý rok, odrazí se tato skutečnost v sazbě
poplatku, jelikož se navýší náklady na sběr a svoz domovního odpadu. Poplatek by činil již cca 500,Kč/osoba(rekreační objekt) /rok.
Vyplněné anketní lístky vhazujte do poštovní schránky obecního úřadu do 31. 8. 2015.
Anketa bude poté vyhodnocena a na základě výsledků sjednán případný nový smluvní vztah
s TS Hlinsko.

