ZPRAVODAJ
Obce Svídnice
a místní části Práčov

číslo 1/2011

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
držíte
v rukou
další
číslo
Zpravodaje
obce
Svídnice,
v očekávání, co je nového, nebo
co se bude v obci dít.
V obci je hodně věcí, které je
potřeba
zhotovit,
opravit
a rekonstruovat. V současné době
probíhá rekonstrukce druhého bytu
v budově pošty a je těsně před
dokončením. Dále byla provedena
veřejná soutěž za účelem výběru
zhotovitele rekonstrukce veřejného
osvětlení na Háje. Zde již byla
podepsána smlouva a práce
budou zahájeny v červenci. A také
by měla následovat rekonstrukce
místní komunikace tak, aby tato
místní část byla již dokončena.
Další akcí pro letošní rok je
realizace rekonstrukce části místní
komunikace směrem ke Škrovádu,
na kterou obec obdržela dotaci ve
výši 100 000 korun.
Dále bylo rozhodnuto požádat
o dotaci na výstavbu chodníku,
který bude veden od domu
Chrbolkových až k budově bývalé
školy. Současné přípravy jsou ve
stádiu vypracování projektu,
schvalovacích řízení pro stavební
povolení a zpracování žádosti o
dotaci. Zastupitelstvo obce dále
schválilo
nechat
projekčně
zpracovat tři návrhy na přestavbu
budovy
místní
školy
na
multifunkční
centrum,
jehož
součástí bude i nové sídlo
obecního úřadu, a výběr heraldika,

který zpracuje pro naši obec návrh
znaku a vlajky. Tolik k akcím
v tomto roce.
Jinak, jak jste asi zaregistrovali,
došlo ke změně. Zastupitelstvo
nemá sociálně-kulturní komisi.
Tato komise byla nahrazena tzv.
„SPOZem“ (Sbor pro občanské
záležitosti), který je založen na
dobrovolnosti občanů účastnit se
aktivně
v oblasti
kulturní
a společenské v obci. V současné
době čítá pět členek. Obracím se
na ty, kteří by měli zájem zapojit se
do SPOZu, ať se přihlásí
u místostarostky Jany Novotné.

Zásahový tým našich hasičů
nezahálí.
V úterý 31. května byli hasiči
voláni k odstranění padajících
větví mezi Svídnicí a Práčovem.
Zásah
vyžadoval
použití
plošiny, a proto byli do akce
zapojeni profesionální hasiči z
Chrudimi. Na určitou dobu
musela být odkloněna doprava
směrem na Práčov.
Ostrý, byť planý výjezd si hasiči
připsali 7. června, kdy byl
nahlášen požár lesa u rybníka.
Jednotka v počtu osm mužů
vyjela za osm minut. Na místě
se ukázalo, že nehoří, jednalo
se o kontrolované pálení. Ostrý
výjezd
plynule
přešel
v tréninkové odpoledne.

OBECNÍ ÚŘAD HLÁSÍ
V druhé polovině roku proběhnou
jednání
zastupitelstva
obce
v těchto termínech:
30. srpna 2011
4. října 2011
6. prosince 2011.
Všechna jednání zastupitelstva
jsou veřejná dle zákona
č. 128/200 Sb., o obcích, obecních
zřízeních, ve znění pozdějších
předpisů a občané Svídnice
a Práčova jsou na ně zváni.

Karolína Culková a Kristýna
Sokolová
byly
v neděli
13. února slavnostně přivítány
mezi občany.

USNESENÍ
OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ
ZASTUPITESTVA
OBCE
ze dne 11.1.2011
1. schvaluje:
a)
ověřovatele
zápisu
–
p. Netolický a p. Trojan
b) navržený program zasedání
c) plán práce kontrolního výboru a
majetkové komise
d) snížení funkční odměny
starostovi obce ing. Kašparovi
e) OZV č. 1/2011 a OZV č. 2/2011
f) správce školy – pan Kučera
Tomáš
2. volí:
a) členem majetkové komise pana
Chrbolku Tomáše
3. odkládá:
a) vyhodnocení inventarizace
majetku obce k 31.12.2010
4. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) plány práce majetkové komise,
kontrolního a finančního výboru na
I.pol.roku 2011
c)
usnesení
Mikroregionu
Chrudimsko
d) organizační záležitosti IX.
Obecního plesu Obce Svídnice
5.zamítá:
a) zvýšení funkční odměny členům
zastupitelstva, kteří jsou zároveň
členy finančního výboru
b) OZV č. 3/2011
ze dne 8.2.2011
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – p. Janeček
a ing. Melč
b) navržený program zasedání
c) vypracování projektů, které
budou podkladem pro žádosti o
dotace
z Programu
rozvoje
venkova
2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) vyhodnocení inventarizace
majetku obce k 31.12.2010
c) vyhodnocení čerpání rozpočtu
za rok 2010
d) informaci starosty obce o prodeji
neupotřebitelného majetku obce
(traktor+sněhová radlice)

ze dne 8.3.2011
1. schvaluje:
a)
ověřovatele
zápisu
–
p. Mrkvička a p. Netolický
b) navržený program zasedání
c) podání o žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova na
rekonstrukci a výstavbu chodníků
v obci Svídnice
d) rozpočtový výhled na období
2011 – 2015
e) žádost o příspěvek Města
Chrasti na pokrytí nákladů za
pronájem budovy Policii ČR,
obvodnímu oddělení Chrast ve
výši 1 000,- Kč
f) odprodej traktoru za 50 000,- Kč
panu Kokeši Slatiňany
2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) vyúčtování IX. Obecního plesu
Obce Svídnice
3. odkládá:
a) projednání činnosti výborů a
komisí
b) projednání záměru využití
budovy bývalé školy do 10.5.2011
na zasedání ZO
ze dne 12.4.2011
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – p. Trojan a
ing. Melč
b) navržený program zasedání
c) zastupitelstvo obce schvaluje
celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2010
včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok
2010, které provedla pracovní
skupina
Krajského
úřadu
Pardubického kraje – bez výhrad
d) rozpočtové opatření č. 1
e) OZV č. 3/2011, o místních
poplatcích; OZV č. 4/2011, o
místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 5/2011, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní

zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního
předpisu
2. bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení
b) informace o činnosti majetkové
komise
c) informace o činnosti starosty
obce
3. odkládá
a) projednání čerpání rozpočtu za
I. čtvrtletí roku 2011
ze dne 10.5.2011
1. schvaluje
a)
ověřovatele
zápisu
–
p. Netolický a p. Janeček
b) navržený program zasedání
c) čerpání rozpočtu za I.Q.2011 –
bez výhrad
d) schvaluje zpracování projektové
dokumentace MULTIFUNKČNÍHO
CENTRA včetně variant řešení
projektu spolu se zpracováním
žádosti o dotaci na tuto akci
z Programu rozvoje venkova.
e) záměr směnit pozemky p.č.
214/7 a část p.p.č. 214/10
f) záměr prodat část p.p.č. 327/10
g) delegovat zástupce paní
Novotnou Janu, místostarostku
Obce Svídnice, na řádnou valnou
hromadu Vodovodů a kanalizací
Chrudim, a.s., která se koná dne
31.5.2011 v sídle společnosti.
2. bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení
b) informace o činnosti komisí a
výborů
ze dne 7.6.2011
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání
c) plán práce ZO na II. pololetí
roku 2011
d) směnu pozemků s panem
Starým Jaroslavem, Svídnice 126 p.p.č. 119 za p.p.č. 214/17

e) prodej části p.p.č. 327/10
manželům Kožíškovým, Svídnice
36
f) zpracovatele návrhu obecní
symboliky (znaku a praporu)

v souladu s pravidly heraldiky a
vexilologie Ing. Milana Daňka
z Českých Budějovic
2. bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení

b) plány práce výborů a komisí na
II. pololetí roku 2011
c) Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření a závěrečný účet MR
Chrudimsko

ZPRÁVY Z KRAJE
Pardubice (3.5.2011) – Rozsah
poskytované péče lékařské služby
první
pomoci
(LSPP)
v Pardubickém kraji se od
1. května sjednotil. Lékaři ve
Svitavách, Chrudimi, Ústí nad
Orlicí a Litomyšli slouží na
pohotovosti jen o víkendu. Pouze
v Pardubicích, kde není rozdíl mezi
počtem pacientů ve všední
a sváteční den, zůstává ordinační
doba zachována v původním
rozsahu, tedy po celý týden.
Změny vycházejí z dlouhodobé
statistiky návštěvnosti a nijak
nesnižují zajištění lékařské péče.

Pacienti s akutními problémy
budou ošetřeni v nemocnici, ve
všední dny by měli využívat služeb
svého
praktického
lékaře
a v případě ohrožení života volat
záchrannou službu.
„Zajištění lékařské služby první
pomoci pro dospělé představuje
pro Pardubický kraj nemalou
finanční zátěž. Proto jsme
zpracovali přehledy, jak jsou
jednotlivá
pracoviště
v kraji
využívána,“
vysvětlila
radní
Tauberová, proč kraj sjednotil
provozní dobu. „Docílíme tím větší
efektivitu
provozu
LSPP.

Z informací získaných od vedení
nemocnic
ve
Svitavách
a Chrudimi jasně vyplynulo, že
výrazně
převažuje
počet
ošetřených pacientů od pátku do
neděle, kdy LSPP navštíví
přibližně tři čtvrtiny z celkového
počtu ošetřených pacientů.“ Údaje
o návštěvnosti potvrzují, že
víkendové uspořádání LSPP
v Litomyšlské
nemocnici
a Orlickoústecké nemocnici, kde
není zajišťován provoz ve všední
dny, se osvědčil.

ÚSPĚCHY, PÁDY, AKTIVITY,…

V této rubrice budeme pravidelně přinášet nové informace o činnostech zájmových organizací obce.
Sdružení tu jsou zejména pro nás občany a podporují kulturní či sportovní dění, které se nás všech
bezprostředně týká a do něhož se můžeme my všichni aktivně zapojovat. Pojďme společně nahlédnout
na úspěchy, pády i aktivity našich spolků.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
SDRUŽENÍ
OBČANSKÉ
RYBNÍK VV LUKÁCH
LUKÁCH
RYBNÍK

Fotografie ze závodů můžete
zhlédnout na webových stránkách
obce Svídnice v sekci Spolky
a sdružení.

Vysadilo se více než sto
kusů ryb
V rámci doplnění rybí obsádky
vysadilo na jaře občanské
sdružení Rybník v Lukách 28 kusů
amura, 170 kusů kapra a 27 kusů
štiky.
(Michal Vošvrda)

Mail pro rybáře i nerybáře
Pro
komunikaci
se
členy
a místními občany zřídilo sdružení
Rybník v Lukách e-mail, na nějž je
možné
zasílat
podněty
a připomínky k aktivitám sdružení.
Dotazy a připomínky pište na
adresu rybnikvlukach@email.cz.
(Michal Vošvrda)

Rybářské závody měly
jasného vítěze
Občanské
sdružení
Rybník
v Lukách pořádalo 23. dubna
rybářské závody, které byly
přístupné nejen členům sdružení,
ale i ostatním zájemcům.
Nejúspěšnějším soutěžícím byl
"domácí" rybář Stanislav Rek,
který ziskem 236 bodů pokořil
ostatní soupeře.
Závodů se zúčastnilo i pět dětí Veronika Dibelková, Vojtěch Šulaj,
Ivan Pytlík, Dominik Fuksa a Patrik
Jedlička.
Pětice nejlepších závodníků
Stanislav Rek
236 bodů
Zdeněk Ryvola
178 bodů
Tomáš Kudyn
67 bodů
Josef Zelenka
61 bodů
Josef Malínský
51 bodů

Už nyní vás zveme na další ročník
rybářských závodů.
(Michal Vošvrda)

Skvělé čarodějnice byly
v režii „rybářů“
Občanské
sdružení
Rybník
v Lukách uspořádalo 30. dubna
skvělou čarodějnickou akci, jež
zahrnovala lampiónový průvod i
pálení čarodějnic, vše bezvadně
probíhalo ve spolupráci s naší
spoluobčankou
Renatou
Sedlákovou, která zaštítila, aby se
děti i nebojácní dospělí doslova
převtělili do kouzelných i děsivých
postav čarodějnického pokolení a
jejich hlavní rejdění skončilo u
velké hranice, která plápolala
přímo u rybníka v Lukách. I přes
nepřízeň počasí si všichni stihli
opéci uzeninu a odešli domů
v dobré náladě.

Rybáři volili nový výbor
Volby do nového výboru sdružení
proběhly 22. června. Předsedou
rybářů se stal Michal Vošvrda.
Nový „tým“ nezahálel, hned
25. června uspořádal brigádu, kde
se sešli členové občanského
sdružení
Rybník
v Lukách

a společnými silami upravili celý
pozemek kolem rybníku.
Nový výbor funguje v následujícím
složení:
předseda: Michal Vošvrda
hospodář (příspěvky, povolenky):
Miroslav Svoboda
brigády: Zdeněk Novák
pokladní: Kamila Vošvrdová
sportovní a společenské akce:
Jiří Kudyn

Rybáři a SPOZ plánují akce
pro děti a mládež
Občanské
sdružení
Rybník
v Lukách chce, ve spolupráci se
„SPOZem“, zorganizovat do konce
letošního roku dvě kulturní akce
pro děti a mládež v lokalitě našeho
rybníka. V současné době je vše
v jednání a konkrétní informace se
dozvíte včas v místním rozhlase, či
na internetových stránkách obce.

T.
T. J.
J. SVÍDNICE
SVÍDNICE

Okresní přebor: Úspěch
žáků a sestup mužů
V soutěžním ročníku 2010 – 2011
měla T. J. Svídnice zastoupení
v okresním
přeboru
mužů
a starších žáků. Výsledky, kterých
bylo dosaženo, jsou všeobecně
známy.
Spokojenost
vládne
v soutěži žáků, kde bylo trvale
dosahováno výborných výsledků,
za což patří dík všem hráčům,
trenérům a sponzorům. V kategorii
mužů se v okresním přeboru
nedařilo a mužstvo sestoupilo do
III. třídy.
(výbor T. J. Svídnice)

Svídnický dorost míří do
okresního přeboru
Do nového ročníku soutěží byli
přihlášeni: mužstvo mužů – III.
třída, třída mladší žáci, novinkou je
přihlášení
třídy
dorostu
T. J. Svídnice
do
soutěže
okresního přeboru. Tento dorost
má kořeny ve svých dlouholetých
dobrých výsledcích žáků.
(výbor T. J. Svídnice)

SDH SVÍDNICE
SDH SVÍDNICE

O pohár starosty se bude
bojovat v srpnu
O pohár starosty obce Svídnice se
bude
bojovat
27.
srpna
u obecního rybníku v Lukách. Na
soutěž jsou všichni srdečně zváni.

Hasiči děkují za spolupráci
SDH Svídnice chce touto cestou
poděkovat všem občanům při
spolupráci
svozu
kovového
odpadu.

Rybník v Lukách se stal
základnou hasičů
Tréninky hasičů SDH Svídnice
probíhají u rybníku V Lukách.
Pravidelným cvičením se tým
mužů i žen připravuje na soutěže
pořádané v okolních obcích.

Hasiči mají vlastní
internetové stránky
Nejen pro členy SDH Svídnice jsou
určeny nové internetové stránky.
Kromě informací o soutěžích či
hasičských sborech okolních obcí
zde najdete také informace
o výjezdech svídnických hasičů.
Internetovou prezentaci SDH
Svídnice
najdete
na
www.svidnice.org/sdh/.

SPOZ

Sbor pro občanské
záležitosti se představuje
Milí čtenáři, jak už jste byli
několikrát upozorňováni, proběhla
v naší obci malá organizační
změna a s ní vznikla velká výzva
pro všechny občany! Chopte se
příležitosti a přijďte pomoci, nebo
se zapojit s nápady a organizací
kulturního života ve Svídnici!
SPOZ je sbor, do kterého se může
dobrovolně přihlásit naprosto
každý, je to příležitost, aby kulturní
akce nebyly závislé pouze na
kulturní komisy obce, ale aby si je
zaštítili sami občané! Členové
SPOZU ani SPOZ jako takový
nepobírá žádné finanční odměny,
jde o dobrovolnou činnost, kde
vám je odměnou dobrý pocit
z odvedené práce a osobní
satisfakce, že jste neseděli doma a
nebyli konzumní společností, ale
aktivně jste se podělili o své
nápady a zapojili jste se.
Vyzýváme tímto všechny občany
(ženy i muže), aby se stali aktivní
složkou naší vesnice, aby Svídnici
oživili svými nápady, aby doslova
přiložili ruku k dílu. Je pro to
ideální čas - období slunného léta.
Zauvažujte! Nyní máte dveře
otevřené svým realizacím a
k uplatnění svých vizí…

Výlet na Kata Mydláře
Mezi tradice patří muzikál, letos
zájemci vyrazili na představení Kat
Mydlář, ten ohromil neobyčejnými
kostýmy a výborným hereckým
ztvárněním.

Obecní plesání
Devátý obecní ples se konal
v sobotu 5. února v Bítovanech.
Na parketu si zatancovali i „zablbli“
přítomní všech věkových kategorií.
Šťastnější jedinci vyhráli v tombole
a ti méně šťastní uspějí třeba
příště. Výtěžek z plesu byl použit

na dopravu a vstupné u příležitosti
oslav Dětského dne.

Lyžovačka v Červené Vodě
Je již tradicí, a letos tomu nebylo
jinak, že se v zimě vyráží za
sněhem do lyžařských středisek.
Letošním cílem se stal skipas
Červená Voda. Na lyžích ani na
běžkách se nikdo nezranil
a všichni dorazili z horských kopců
v pořádku domů.

Dětský den v Olomouci
Na dětský den se naše
„SPOZačky“ vydaly s dětmi z obce
do olomoucké ZOO – Svatý
Kopeček. Děti se zde dívaly
žirafám doslova do očí, zkusily
krmit různá zvířata a některé se
odvážily za vybranými zvířaty
přímo do jejich výběhu! Krásný
výhled dětem poskytl i výlet
vláčkem, který také samozřejmě
dotovala naše obec. Vzniklo zde
mnoho skvělých zážitků.

Vánoční atmosféru
ochutnáme v Praze
V zimním období před Vánoci
zorganizujeme za finanční pomoci
naší obce zájezd s názvem
Vánoční Praha, kde si naši občané
mohou užít kouzelnou atmosféru
hlavního města za svitu svíček,
vůně cukroví a chuti svařeného
vína.
Aktuální informace o obecním
dění i o činnosti jednotlivých
spolků najdete na internetových
stránkách
obce
Svídnice
popřípadě
na
stránkách
jednotlivých
sdružení.
O
aktuálních akcích Vás bude
informovat také obecní rozhlas.

ZEPTALIJSME
JSMESE
SEZA
ZA VÁS
VÁS –- ROZHOVOR
ROZHOVOR SE
ZEPTALI
SESTAROSTOU
STAROSTOUOBCE
OBCE
Starosty obce Romana Kašpara
jsme se zeptali nejen na
svídnickou
školu,
ale
zajímal nás
také návrh
na znak a
prapor obce
a
řeč
samozřejmě
byla
i o prázdninách.
Svídnická škola by se v
budoucnosti měla proměnit na
multifunkční centrum, jak si
nové zařízení představujete a
jaké služby by mohlo/mělo
občanům nabízet?
Multifunkční centrum by mělo být
objektem, který bude především
sloužit
občanům
obce
k volnočasovým
aktivitám,
kulturnímu,
sportovnímu
a společenskému vyžití. Součástí
by mělo být i důstojné sídlo
obecního úřadu.
Centrum by mělo poskytnout
prostory pro matky s dětmi/herna/ i
pro seniory. Chybět by neměla ani
společenská místnost sloužící
k oslavám výročí a zároveň jako
zasedací místnost obce, dále
obecní knihovna a malé fit
centrum.
Máte už nyní odhad, jak dlouho
bude "proměna" školy na
multifunkční centrum probíhat.
Kdo
bude
rekonstrukci
financovat?
Na
základě
rozhodnutí
zastupitelstva jsou v současné
době zpracovávané tři návrhy
řešení přestavby bývalé školy.
Návrhy posoudí zastupitelstvo
a vybere jednu variantu. Po té
bude zpracován projekt, jehož
součástí bude rozpočet k realizaci
přestavby. O způsobu financování
opět rozhodne zastupitelstvo. Toto
vše by mohlo proběhnout
v letošním roce.

Na posledním zastupitelstvu
bylo schváleno zpracování
návrhu na znak a prapor obce.
Proč by obec měla mít svůj
prapor a znak?
Proč prapor a znak obce? Obec je
subjekt, jenž tvoří jeho občané,
kteří se rozhodli v něm žít
a rozvíjet ho směrem dovnitř obce
a prezentovat svoji obec svému
okolí. Tito občané mají vztah
k obci,
k
jejím
hodnotám
materiálním i morálním. K
vyjádření své morální příslušnosti
si myslím patří i znak a prapor
obce.

Jak si svídnický znak a prapor
představujete vy?
Jak má znak a prapor vypadat, tak
toto opravdu nevím, a proto věc
byla svěřena heraldikovi, aby
předložil čtyři návrhy. Po
předložení s nimi budou občané
seznámeni.
Přestože zastupitelstva obce
jsou veřejná, chodí na ně
minimum lidí, mrzí Vás to?
Mrzí.

Co byste v obci chtěl změnit,
opravit či upravit v následujícím
roce?
Změn, které bych chtěl v obci
v příštím roce, je hodně, ale vše je
závislé
na
rozhodnutí
zastupitelstva obce a na finančních
možnostech obce. Já osobně
považuji za priority dokončení
lokality
Háje
(osvětlení,
komunikace). Pokud dopadne
dotace tak vybudování
chodníku v obci z důvodu
bezpečnosti občanů.

Začaly prázdniny, máte nějaký
nezapomenutelný prázdninový
zážitek? Jaký?
Nyní si na žádný nezapomenutelný
zážitek z prázdnin nevzpomínám.
Ale chtěl bych touto cestou popřát
všem
občanům
Svídnice
a Práčova
hezké
slunečné
prázdniny a dovolené, bez stresu a
starostí.
Zajímá Vás dění v obci a názory
zastupitelů či ostatních občanů?
Zeptáme se za Vás, náměty na
rozhovory pište na naši mailovou
adresu
zpravodajsvidnice@seznam.cz.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ
Někdy miláčkové k pomazlení, jindy ratolesti na zabití, zkrátka naše milované děti. Nerozumí sice
obecní politice a těžko říct, kolik z nich ví, jak se jmenuje starosta naší obce (příště to můžeme
vyzkoušet), ale tvoří téměř čtvrtinu obyvatel vesnice, a proto si zaslouží svou vlastní rubriku.
CO NA
NA TO
TO DĚTI…
DĚTI…
CO
Škola končí a prázdniny jsou na
spadnutí, o výletech, prázdninách i
vysvědčení jsme si povídali s těmi
nejmladšími.

Benjamin Effenberger


Benne, jaké bylo vysvědčení a
co by sis za něj přál?
Jo, dobrý, přál bych si hlavně
kuličkovýho škorpióna nebo hada,
hroznýše královskýho.
Jaké máš plány na letošní letní
prázdniny?
Jedu na tábor se skautama, pak
k babičce, pak do Chorvatska a
taky přijede bratranec a kamarád
ze Slatiňan.
Bene, jak by měly vypadat tvé
ideální prázdniny…
Tak nejdřív bych jel do
Disneylandu, pak do Legolandu,
do technickýho muzea, do
Ameriky, chtěl bych taky do
Faktoru strachu, do Japonska do
Ninja faktoru a chtěl bych vidět
živýho Arnolda Schwarzeneggera
a zastřílet si z opravdickýho
samopalu. Jo a taky chci mít doma
tobogán z balkónu.

Verča a Markétka Dibelkovi

Holky, co jste dělaly o dětském
dnu?
Markétka: Já jsem byla na
Šumavě se školou a hráli jsme hru
s papírkama a ták.
Verča: Já jsem byla na návštěvě.
Co plánujete na prázdniny?
Verča: Pojedeme obě s taťkou na
čundr.

A dál?
Markétka: Budeme se koupat a
dělat výlety.
Verča: … a taky když bude
koncert nějaký pěkný kapely, tak
na něj pojedem. Ale musí to bejt
fakt pěkná kapela.

Lukáš Sedlák


Luky, ty jsi byl na dětský den se
Svídnicí v ZOO, co se ti tam
nejvíc líbilo?
Bylo tam hodně zvířat a mohl jsem
tam chodit, kde jsem chtěl.
Tebe čeká v září škola, viď,…
Těšíš se tam?
Jo, těším se, hlavně proto, že
nebudu muset jít po obědě spát.
Co bys chtěl dělat o
prázdninách ze všeho nejvíc?
„Fotbal. Chtěl bych hrát celý
prázdniny fotbal a chodit na
zmrzku a koupat se na plovárně
v Chrudimi.“

Kája a Vojta Kučerovi


Dostali jste něco pěkného za
vysvědčení?
Vojta: Jo, každej stovku.
Kája: … a taky řetízek, mám ho
v mističce a od paní učitelky
mňamky.
Vojta: A ještě pojedeme na
slavnostní oběd.
Kdybyste si mohli vybrat –
naprosto cokoliv – co byste
chtěli o prázdninách dělat?
Vojta: Chtěl bych ještě dva další
měsíce prázdnin.
Kája: Já bych chtěla letět na
Měsíc.

Jak podle Vás vypadá ideální
dětský den?
Vojta: Já bych chtěl jet na pouť,
nejlepší by byla Matějská.
Kája: Koukat na televizi celej den
a jíst chipsy.

Miki a Kuba Janíkovi


Kluci, s obecním úřadem se na
dětský den jezdí na výlety, kam
byste chtěli jet?
Miki: Do ZOO… do Liberce.
Kuba: Na Lipno.
Jaké máte plány na prázdniny?
Miki: Pojedeme k moři, pak půjdu
k babičce, pak doma … a víc už si
nepamatuju.
A jak by podle Vás měly vypadat
ideální prázdniny?
Miki: Chtěl bych jet k moři, pak
k babičce, pak domů, procházet
se, pak třeba někam jinam k moři.
Kuba: Jel bych na tábor, k moři,
k babičce a ke kámošům.
Kubo, jaké bude vysvědčení?
Asi dobrý.
Miki, jak se těšíš do školy?
Trošku.

SOUTĚŽ
SOUTĚŽ
Máte prázdninový zážitek, o který
se chcete podělit? Namalujte ho
nebo napište, své dílo odevzdejte
paní účetní na obecní úřad do
speciální schránky. Na konci
července i na konci srpna
vybereme tři nejlepší práce a jejich
autory
odměníme
balíčkem
s překvapením.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Jubilea leden - červen 2011:
půl století oslavili…
Doležalová Zdeňka, Svídnice
Horáková Lenka, Svídnice
Mrkvička Roman, Svídnice
Potůčková Lenka, Svídnice
Víšek Petr, Svídnice
šedesát let oslavila…
Štěpánková Hana, Svídnice

pětašedesát let oslavily…
Fuxová Hana, Svídnice
Křivská Marie, Svídnice
sedmdesátiny oslavili …
Antonín Petr, Svídnice
Horáková Jarmila, Svídnice
Janečková Marie, Práčov
Jeřábková Marie, Svídnice
Štěpánová Marie, Svídnice

pětasedmdesátiny oslavili…
Eisnerová Jindřiška, Práčov
Rondziková Dana, Svídnice
Doležalová Božena, Svídnice
Rondzik Imrich, Svídnice
pětaosmdesátiny oslavila …
Tassová Božena, Svídnice

Narození nových občánků leden - červen 2011: Chrbolka Václav, Svídnice
V období leden - červen 2011:
Zemřeli:
Jeřábková Marie, Svídnice
Zálešák Jaroslav, Svídnice

Odstěhovali se:
Beranová Helena, Práčov
Modráček Jiří, Svídnice
Modráčková Dana, Svídnice

Přistěhovali se:
Chvojka Lubomír, Svídnice
Hamplová Klára, Svídnice

STATISTIKA
STATISTIKA
Obec Svídnice spolu s místní částí
Práčov čítá k 15. červnu 2011 čtyři
sta dvacet pět obyvatel.
V místní části Práčov žije čtyřicet
osm obyvatel, z toho čtyři děti ve
věku do patnácti let.
Obec Svídnice má tři sta
sedmdesát
sedm
obyvatel,
z čehož je padesát čtyři dětí ve
věku do patnácti let.
V obcích žije sto čtyřicet osm
svobodných, dvě stě osmnáct
vdaných, dvacet šest rozvedených
a třicet tři vdov či vdovců.

Školákům pohodové prázdniny bez učení,
pracujícím slunečnou dovolenou doma či
v zahraničí
a babičkám a dědečkům krásné chvíle s
vnoučaty.
Krásné léto Vám všem přeje
SPOZ.

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: zpravodajsvidnice@seznam.cz
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