ZPRAVODAJ
Obce

Svídnice
číslo 1/2016

( místní části Práčov )

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
první polovina roku 2016
uplynula jako voda. Čas letí jak
o závod, tak si dovolím několik
postřehů za toto období.
Krom běžných činností se nám
podařilo
získat
stavební
povolení na III. etapu chodníku
a nyní čekáme na vypsání
dotačního
titulu.
Vlastní
realizace bude zřejmě až
v roce 2017. Podařilo se nám
rozjednat řešení povodňové
situace na potoce Okrouhlík. Je
zpracováván
projekt
na
stavební úpravy potoka tak,
aby bylo maximálně sníženo
nebezpečí ze záplav zejména
na obytných domech, které
bezprostředně sousedí s tímto
potokem.
Jsem rád, že se rozšířil zájem
o pronájem bývalé školy. Zde
je nutno podotknout, že od
října 2016 bude opět
uzavřena, jelikož je nutné

provést rekonstrukci sociálního
zařízení. Poté se už bude
přízemí možno považovat za
kulturní prostředí, které občané
a spolky mohou využívat.
Rovněž výhodné je využívání
prvního patra Vlčaty a zájemci
o kulturistiku si zde zřídili
posilovnu. No a konečně si zde
hledá své zázemí i skupinka
ochotníků, kteří zde nacvičují
divadelní představení. Zde si
dovolím poznámku, že mě
překvapil nezájem ze strany
místních občanů o tuto činnost,
přičemž se kde kdo ptá, kdy již
bude první představení. Proto
vyzývám ty, kterým nevadí
dělat ze sebe komedianta pro
druhé – přihlaste se, je to
legrace☺
V obci rovněž proběhlo
několik
společenských
a
sportovních akcí. Mám na mysli
nejen fotbalová utkání, ale i
závody hasičů (memoriál,
okrsková soutěž). Dále pálení

čarodějnic, turnaje pro děti i
dospělé v hospodě na hřišti,
rybářské závody i pro nerybáře.
Bohužel většina akcí je
poznamenána
úbytkem
návštěvnosti místními občany,
s výjimkou akcí pořádaných
občany Práčova,(např. pálení
čarodějnic apod.). Je to škoda,
jelikož pořadatelé do toho musí
investovat nejen spoustu času,
ale i finanční prostředky. Já
tímto všem, kteří se takto
starají, vymýšlí a realizují akce
pro veřejnost, děkuji a prosím
je, aby se nedali odradit a
v této činnosti pokračovali.
Přeji
dětem
krásné
prázdniny a dospělým příjemné
léto plné zážitků.

SPOZ
První měsíce roku patřily
tradičně organizaci a realizaci
obecního plesu, který se konal
v sousední Lukavici. Bohužel
tento ročník se stal zároveň
posledním. Důvody jsou prosté.
Přijde nám neobvyklé pořádat
obecní ples v cizí obci a za
účasti převážně cizích lidí.
Proto jsme se rozhodli již
v dalších
ročnících
nepokračovat. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se
po celou dobu jejich trvání

podíleli jak organizačně, tak
sponzorsky.
Další měsíce se nesly také
v tradičním duchu. Tzn., že
jsme i nadále navštěvovali
naše občany, u příležitosti
jejich významných životních
jubileích, uvítali nové občánky
do života a spolupořádali pro
děti a mládež akci „Vítání
prázdnin“, kterou organizačně
zajistil oddíl SDO Vlčata. Ale
zásadní know-how této akce
dal Martin Stebel, který ji celou

vymyslel a za pomoci výše
zmíněných
pořadatelsky
zajistil. Věříme, že se akce
vzhledem k její návštěvnosti
všem líbila a měli tak možnost
prožít příjemné sportovní
odpoledne
na
čerstvém
vzduchu.
Závěrem nám dovolte Vám
popřát příjemně strávený čas
prázdnin a dovolených v kruhu
Vašich blízkých bez nehod a
úrazů ☺
za SPOZ Bc. Jana Novotná

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

OBCE

Usnesení ZO ze dne 16. 2. 2016
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání
c) neinvestiční finanční dar ve výši 2 000,- Kč panu Jiřímu Jirkovskému, Svídnice
d) záměr obce prodat pozemek p.č. 570/2 – ostatní plocha, o celkové výměře 192 m² v k.ú. Svídnice u Slatiňan
e) OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
bere na vědomí
a) vyúčtování XIV. Plesu Obce Svídnice
b) Projekt Pošta Partner pro poštu ve Svídnici
c) schválení rozpočtového opatření č. 6/2015 starostou obce
Usnesení ZO ze dne 19. 4. 2016
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání
c) celoroční hospodaření obce Svídnice a závěrečný účet obce Svídnice za rok 2015 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Svídnice za rok 2015 – bez výhrad
d) účetní závěrku za rok 2015
e) prodej p.p.č. 570/2, ostatní plocha o celkové výměře 192 m² panu Pytlíkovi Františkovi, bytem Práčov
f) uzavření Smlouvy o zpracování a administraci projektu „Rekonstrukce chodníku a nový chodník v obci
Svídnice u Chrudimě - III. etapa s ing. Zdeňkem Bednářem, Lhota pod Libčany, IČO 74211749
g) uzavření smlouvy s Českou poštou s.p. na projekt Pošta Partner v obci Svídnice
ukládá
a) uzavřít Smlouvu o zpracování a administraci projektu „Rekonstrukce chodníku a nový chodník v obci Svídnice
u Chrudimě - III. etapa s ing. Zdeňkem Bednářem, Lhota pod Libčany, IČO 74211749
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 1/2016 a č. 2/2016
Usnesení ZO ze dne 14. 6. 2016
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání doplněný o body 10), 11) a 12)
c) neinvestiční finanční dar ve výši 6 000,- Kč Domovu pro seniory Heřmanův Městec
d) neinvestiční finanční dar ve výši 500,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub
RADOST Prostějov
e) neinvestiční dar ve výši 1 000,- Kč panu Kopeckému Robertovi, Liboměřice
f) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013695/VB/1 Svídnice par.č. 558/2,
KNN s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
g) zakoupení 3 ks sběrných nádob na tříděný odpad – komodita plast a umístění po jedné sběrné nádobě
v každém hnízdě (Svídnice dolní, Svídnice horní, Práčov).
h) v souladu se zněním § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, rozhoduje o pořízení změny
č. 1 ÚP Svídnice. Pořizovatelem změny č. 1 ÚP Svídnice bude v souladu se zněním § 6 odst. 1 písm. a)
MěÚ Chrudim, v souladu se zněním § 45 odst. 4 stavebního zákona podmiňuje obec pořízení změny č. 1 ÚP
Svídnice úplnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem změny č. 1 ÚP.
zamítá
a) možnost dotace 40% + zvýhodněného úvěru do výše 90% investice v rámci OPŽP prioritní osy 5 na zateplení
a výměnu oken v budově bývalé školy nabízenou prostřednictvím firmy Chytrá dotace s.r.o.
b) žádost o finanční příspěvek na krytí ztráty v prodejně č. 151 Jednoty spotřebního družstva Hlinsko
c) žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 232/37 v k.ú. Svídnice u Slatiňan
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 3/2016 – na základě pravomoci starosty obce

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE
Fotbalový ročník 2015/2016
skončil a proto je čas
bilancování.

krajský přebor a opět nám
udělal radost 4 místem.

Začneme OP muži. Tuto
soutěž
vyhrálo
mužstvo
Rozhovic, které společně
s Tuněchody postupují do
krajské soutěže.
Naopak
soutěž opouštějí Chrast a
Krouna. Počet mužstev na 16
doplní Chroustovice, které
sestupují z kraje a dále
Rváčov, Slatiňany B a
Heřmanův Městec B.
Naše
mužstvo
nakonec
obsadilo 11 místo, což je
vzhledem k problémům s hráči
dobré.

Po odchodu hráčů do kategorie
dospělých je to úspěch. Od
nové
sezony
navíc
přihlašujeme
do
soutěže
mužstvo B dorostu, protože
v kategorii žaků nám končí 7
hráčů a chtějí dále pokračovat
se sportem.
Žáci hráli
ve Slatiňanech, kde jsou
mladší a starší, navíc
přípravka. Pro děti je to výhoda
vzhledem fyzickým možnostem
jednotlivých ročníků. Všichni
hrají krajské soutěže a i to
přispívá ke sportovnímu růstu
dětí.

Sehráli jsme 30 utkaní, 12 x se
nám podařilo zvítězit, 2x uhráli
remízu a 16x prohráli. Skóre
máme pasivní 56 ku 82. Dorost
hraje společně se Slatiňany

Dále se nám podařilo za horní
brankou vyměnit pletivo a nad
něj natáhnout novou síť.
Nejvíce práce a času zabírá
udržování hřiště. Tráva roste

velmi rychle a musí se 2x týdně
posekat, hřiště nalajnovat atd.
Nyní nastává letní přestávka a
soutěže
se
rozběhnou
v polovině srpna. Do té doby je
třeba
zajistit
trenéry
k mužstvům
a
vedoucí
mužstev. Dále zajistit dostatek
hráčů pro jednotlivá mužstva a
vše administrativně dotáhnout
do konce.
Práce nás čeká dost a dost,
odměnou nám bude radost ze
hry u naší mládeže a také
samozřejmě nějaká vítězství.
Přijďte se podívat, přijďte
fandit. Fotbal na této úrovni se
hraje pro radost a zábavu.
Ing. Miroslav Svoboda
předseda oddílu
TJ Svídnice, z.s.

Termíny pro zasedání zastupitelstva obce
na II. pololetí roku 2016:

6. 9. 2016
8. 11. 2016
13. 12. 2016

!!! P O Z V Á N K A !!!
SPOZ při OÚ Svídnice Vás srdečně zve na muzikál MEFISTO, který bude mít
na podzim premiéru v divadle Hybernia v Praze. Zájezd na tento muzikál proběhne
dne 19. 11. 2016 od 18,00 hodin. Autobus zdarma, odjezd v 15,00 hodin od obecního
úřadu. Předprodej vstupenek bude zahájen v září. Bližší informace budou zveřejněny
na webu obce.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYBNÍK V LUKÁCH

V sobotu dne 16. 4. 2016 jsme
na obecním rybníce uspořádali
tradiční rybářské závody. Při
znalosti termínů rybářských
závodů v sousedních lokalitách
koncem dubna jsme určili toto
netradičně brzké datum, což
se nám následně podařilo
zúročit v historicky nejsilnější
účasti závodníků. Počasí
v polovině dubna dostálo své
„aprílovosti“, nicméně nás
potrápilo jen v počátku závodů.
Během dopoledního klání bylo
uloveno 31 kaprů a 18 kusů
ostatních ryb. První kapr byl
zdolán ihned po nahození
udice v první minutě závodu.
Ryby se však při letošních
závodech
zcela
vyhýbali
dětem, které si následně
odnesly alespoň ceny útěchy.

U příležitosti vydání tohoto
Zpravodaje, Vás zároveň zvu,
na již tradiční akci CHYŤ SI
SVÉHO KAPRA, která letos
proběhne
již
v sobotu
10. 9. 2016.
Michal Vošvrda
Rybník v Lukách, z.s..

Výsledky dospělých (bodující):
jméno
I. pol body
Tatíček Jiří
56
102
Juhoš Josef st. 51
209
Lacina Martin
35
145
Hegebart Vlast. 34
51
Novák Zdeněk
53
47
Douda Jan
41
93
Myška Lukáš
58
0
Unzeitig Boh.
29
0
Neuman Martin 38
53
Vondra Josef
26
50
Doležal Lambert 33
49
Žák Josef
30
0
Doležal Otakar 44
0
Novotný Jiří
16
25
Novotná Jarosl. 48
45
Břešťan Ladislav 45
44
Opavský Martin 52
0
Novotná Pavlína 22
15
Melichar Tomáš 21
5
Kopecký Jaroslav 60
0
Pavlíček Jaroslav 36
0
Horáček Martin 25
0
Novotný Petr
17
0
Juhoš Josef ml. 40
0
Pilný Josef
32
0
Vlasák Lukáš
31
0
Paulus Martin
27
0
Zábranský Aleš 55
0

II. pol
54
22
50
27
41
48
23
52
33
45
34
37
46
40
61
56
32
35
30
17
53
29
24
49
31
38
39
59

body
226
0
0
48
47
0
88
53
0
0
0
48
48
20
0
0
40
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem
328
209
145
99
94
93
88
53
53
50
49
48
48
45
45
44
40
15
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
12
14
14
16
17
18
19
20

!!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !!!
V době letních prázdnin budou úřední hodiny obecního úřadu v pondělí, středa, čtvrtek a pátek
od 7,00 do 12,00 hodin. Úterý zůstává beze změny.

SDH
Vážení spoluobčané, bratři
a sestry, příznivci hasičů,
dovolte mi, abych Vás
seznámila s naší prací v první
polovině roku 2016.
Tak jako každý nový rok i letos
ten náš začal přípravou
na výroční valnou hromadu
SDH, která se konala v nově
zrekonstruované
místnosti
bývalé školy, na které se hasiči
také podíleli. Než jsme se
nadáli, následovala jedna akce
za druhou – Memoriál bratří
Šťovíčků, pálení čarodějnic,
svoz
kovového
odpadu,
okrsková soutěž…, ale pojďme
pěkně popořadě.
V březnu sice neproběhlo
tradiční „Posezení s ženami
a důchodci“, ale i tak jsme
k MDŽ nepřišly zkrátka a každé
z nás byla věnována malá
kytička – děkujeme. Pak už se
vše chystalo na 1. ročník
Memoriálu bratří Šťovíčků,
jehož nultý ročník proběhl
o velikonocích 2015. Založili
jsme krásnou tradici a stejně
jako v loňském roce mohu
napsat, že nejen samotné

SVÍDNICE

závody, ale i vše s memoriálem
spojené proběhlo velmi dobře.
Přijelo
velké
množství
soutěžících, a i když počasí
bylo všelijaké, myslím si, že si
všichni odnesli pěkný zážitek
a budou se vracet k nám do
Svídnice každé velikonoce.
Dovolte mi opět poděkovat
všem, kdo se podíleli na
organizaci celé akce.
V dubnu jsme se všichni opět
sešli u místního rybníka,
na tradiční pálení čarodějnic
s průvodem, kterou si vzali
hasiči za svou. Pro děti byla
nachystána překážková dráha,
tvořivá dílnička, opékání vuřtů
a malá odměna, dospělí se
mohli občerstvit u stánku až
do ranních hodin, čarodějnice
nám pěkně hořela a hasiči
nemuseli vyjíždět k žádnému
požáru.
Rozběhl se také kolotoč
hasičských závodů. Letos
na nás
vyšla
organizace
okrskové
soutěže,
která
proběhla 14.5.2016 na místním
fotbalovém hřišti a naši muži
obsadili první místo. Po celý
rok
budeme
i
nadále

reprezentovat obec na dalších
soutěžích.
Ráda bych Vás tímto pozvala
na soutěže, které budou
probíhat ve Svídnici –
O pohár starosty
obce
na sklonku
prázdnin
27.8.2016 a noční soutěž
s historickými PS8 24.9.2016.
Další akce, na které se můžete
v druhé polovině roku těšit,
je v září výlet za zábavou,
dobrým jídlem a pitím (konečný
cíl je ještě překvapením),
v říjnu to bude další ročník
Svídnického
extrému,
v listopadu vepřové hody a pak
už nás čekají přípravy na
advent. I tento čas Vám chce
zpříjemnit, takže se můžete
těšit na rozsvícení vánočního
stromečku a adventní koncert.
Přeji všem příjemné prožití
prázdnin a dovolených s vašimi
blízkými, přáteli a kamarády.
Ing. Margita Lupoměská
SDH Svídnice, z.s.

Divadelní soubor „SVIDNÍK“ i nadále přijímá nové členy od 14 let do 80 let.
Přijďte je podpořit a budete jistě mile překvapeni touto novou aktivitou v naší obci.☺
Bližší informace u pí. Skálové na tel. 702 283 672
nebo na e-mailu: vladskal@seznam.cz

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Životní jubilea leden - červen 2016
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Michková Ilona, Svídnice
Skálová Vladimíra, Svídnice
Kašpar Roman, Svídnice
Drahý Milan, Svídnice
Zamazalová Jana, Svídnice

70 let
70 let
80 let
80 let
80 let
90 let

Fuxová Hana, Svídnice
Křivská Marie, Svídnice
Eisnerová Jindřiška, Práčov
Rondziková Dana, Svídnice
Doležalová Božena, Svídnice
Tassová Božena, Svídnice

Všem jubilantům přejeme
hlavně hodně zdraví,
životního elánu a pohody do dalších let
let ☺
Narození nových občánků leden - červen 2016
Ora Berta Jirkovská – Svídnice

V období leden - červen 2016:
Přistěhovali se:

Jiří Jirkovský, Svídnice
Ernest Josef Jirkovský, Svídnice
Doubravka Lucie Jirkovská, Svídnice
Vladimír Bláha, Práčov
Iveta Břešťanová, Svídnice
Miroslav Čížek, Svídnice

Odstěhovali se:

Martin Roztočil, Svídnice

Úmrtí:

Imrich Rondzik, Svídnice
Miloš Vajsochr, Práčov

Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 30. 06. 2016 celkem 448 obyvatel.
Z toho:
56 obyvatel v obci Práčov – z toho 9 děti ve věku do 15 let
392 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
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