ZPRAVODAJ
Obce Svídnice
a místní části Práčov

číslo 2/2012

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2012, proto
si dovolím několik věcí
připomenout a nastínit záměry
pro rok 2013.
V letošním roce se nám
podařilo realizovat opravu
místní komunikace na Háje a
dokončit druhý obecní byt.
Je mi známo, že někteří
občané to považují za málo,
ale při rozpočtu, který obec má,
jsou takovéto akce velice
náročné. Obci narůstají
náklady, např. za veřejné
osvětlení, za likvidaci
komunálního odpadu, na
údržbu zeleně apod. Přesto
musím říci, že zastupitelstvo
obce se snaží najít taková
řešení, aby občané nebyli dále
finančně zatěžováni a obec se
nedostala do „dluhové pasti“.
Nebudu zde vyjmenovávat
každou činnost, ale považuji za
nutné připomenout, že obec
podporuje i společenské
organizace, jako jsou SDH
Svídnice, TJ Svídnice, OS
Rybník v Lukách, nebo Vlčata.
Považuji činnost těchto
organizací za velice
významnou pro stmelování
určitých skupin občanů s cílem
oživení společenského žití.
Nutno podotknou, že bez
těchto organizací se stěží
realizují akce i pro ostatní

občany, např. pálení
čarodějnic, dětský den, požární
soutěže, fotbalové zápasy
apod... Zároveň tímto všem
děkuji za Vaše nasazení a
aktivitu.
Ve zpravodaji v prvním pololetí
jsem se zmínil o problémech
s likvidací biologického odpadu
– listí, větví, trávy. Nyní chci
zmínit další problém – a to je
čisté ovzduší v obci. Probíhá
topná sezóna a přiznejme si
jedno, když se v podvečerních
hodinách projdete obcí, kolik
různých pachů cítíte? Nejsou to
jen zplodiny z uhlí, dříví, ale i z
plastů, peří a mnoha dalších
podobných materiálů. Chci
tímto říci: Vytápějme domy
pevnými palivy – je to levnější
– ale bez těchto příměsí a
dýchejme čistší vzduch…
Podíváme-li se na příští rok,
zastupitelstvo obce připravuje
několik akcí, jako jsou: oprava
místní komunikace v lokalitě od
Drahokoupilových po
Mrkvičkovi, zateplení obecního
úřadu a v případě obdržení
dotace ze SFDI zahájení
výstavby chodníku od
Chrbolkových k bývalé škole.
Dále SPOZ při OÚ Svídnice se
jako každý rok bude snažit
zorganizovat tematicky různé
zájezdy, vítání občánků,

gratulace k významným
výročím občanů, obecní ples
apod... Zabezpečení akcí je
mnohdy časově náročné a při
stále nízkém počtu členek
SPOZu někdy těžko
zvladatelné. Přesto věřím, že
se zase vše podaří
zorganizovat k Vaší
spokojenosti. Děkuji členkám
SPOZu za jejich snahu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
hodně zdraví a rodinné
pohody. Ať je pro Vás rok 2013
rokem, kdy se vše začne
obracet k lepšímu.

Sedmého října jsme přivítali mezi
občany obce Svídnice Pavlíka
Koubu, kterého na obecní úřad
doprovodila i sestřička Ivuška.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 26. 6. 2012

ze dne 23. 10. 2012

1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan
Netolický a Ing. Melč
b) navržený program zasedání
c) Zdenu Vítovou, Hradec Králové
jako dodavatele na zhotovení
obecních symbolů (znak + vlajka).
d) plán práce ZO na 2. pololetí
roku 2012 – viz příloha č. 1
e) OZV č. 1/2012, kterou se
zrušuje OZV č. 5/2011, o místním
poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu

1. schvaluje:
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan
a) ověřovatele zápisu – p. Trojan
Janeček a Ing. Melč
a p. Netolický
ESENÍ ZASTUPITELSTVA
b) navržený
program zasedání OBCEb) navržený program zasedání
c) OZV č. 2/2012 o místním
c) rozpočet na rok 2013 – příloha
poplatku za provoz systému
č. 1
shromažďování, sběru, přepravy,
d) plány práce výborů a komise na
třídění, využívání a odstraňování
I. pololetí roku 2013
komunálních odpadů
e) plán práce ZO na I. pololetí
d) rozpočtové opatření č. 3 – viz
roku 2013 – příloha č. 2
příloha č. 1
f) rozpočtové opatření č. 4 –
e) žádost o finanční příspěvek TJ
příloha č. 3
ZORA Praha – nevidomí ve výši
g) žádost o odkoupení p.p.č.
500,- Kč
232/85 manželům Brodským,
f) záměr obce prodat p.p.č.
Ortenova 83, 284 01 Kutná Hora
232/85, v k.ú. Svídnice u Slatiňan
h) plán inventur na rok 2012
g) žádost o odkoupení části p.p.č.
i) neinvestiční příspěvek ve výši
232/37 (oddělenou část dle
1.000,- Kč Svazu diabetiků ČR
geometrického plánu nově
Slatiňany
vzniklou p.p.č. 232/105) –
2. bere na vědomí:
Romana Kacafírková Svídnice 57
a) kontrolu plnění usnesení
2. bere na vědomí:
b) informace o činnosti komise a
a) kontrolu plnění usnesení
výborů
b) informace k žádostem o
c) informace k založení MAS
dotace na rok 2013
Chrudimsko o.s.

2. bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti kontrolního
výboru
b) plány práce výborů a komise na
2. pololetí roku 2012
c) zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření a návrh závěrečného
účtu MR Chrudimsko za rok 2011
3. odkládá:
a) projednání žádostí o dotace na
rok 2012
ze dne 4. 9. 2012
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan
Mrkvička a pan Trojan
b) navržený program zasedání
c) záměr podat žádost na SFDI –
chodníky v obci
d) čerpání rozpočtu za I. pololetí
roku 2012 – viz příloha č. 1
e) záměr obce prodat část p.p.č.
232/37 v k.ú. Svídnice u Slatiňan
f) rozpočtové opatření č. 2 – viz
příloha č. 2
g) žádost o neinvestiční příspěvek
ve výši 1.000,- Kč na „Memoriál
Petra Procházky“ panu Zelenkovi
J., Svídnice
h) žádost o souhlas s poskytnutím
území - MAS (Místní akční
skupině)
2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) zprávu o činnosti výborů a
komise
c) informaci k p.p.č. 232/85 v k.ú.
Svídnice u Slatiňan

ze dne 11. 12. 2012

3. zamítá:
a) žádost o finanční dar Oblastní
Charitě Červený Kostelec

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

V prvním pololetí roku 2 0 1 3 bude
ZASTUPITELSTVO OBCE ZASEDAT
v těchto termínech:

28. 1. 2013
22. 4. 2013
26. 6. 2013
Všechna jednání zastupitelstva jsou
veřejná! (Dle zákona č. 128/200 Sb., o
obcích, obecních zřízeních, ve
znění pozdějších předpisů.)
A konají se vždy od 17:00.
Přijďte a nebojte se vyjádřit své
názory a námitky, zde jistě, než
kdekoliv jinde najdete odpovědi na
připomínky a na to, co vás zajímá a
někdy i štve.

+ ještě jedno usnesení

Výše poplatku za svoz
domovního odpadu
v roce 2013 bude pro
občany naší obce stejná
jako v loňském roce –
tedy 400 Kč / osoba /
rok.

ÚSPĚCHY, PÁDY, AKTIVITY,…

Sdružení a zájmové organizace 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 – NEBOJME SE TOHO!
Pojďme se podívat na to, jak naše spolky slavily tento půlrok úspěchy a pády a co pro nás chystají v roce 2013!

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
RYBNÍK V LUKÁCH
Za Občanské sdružení Rybník
v Lukách jsem o článek požádala
jeho předsedu Michala Vošvrdu –
zde máme jeho slova…
Co se OS Rybník v Lukách
v letošním roce povedlo
Byl jsem požádán, abych
zhodnotil za Občanské sdružení
Rybník
v Lukách
činnost
v uplynulém období. Než jsem
začal, zavzpomínal jsem poněkud
dál - vybavíme si ještě všichni
tento kout přírody před sedmi
lety… ?
Letos jsme u svídnického rybníka
pod patronací našeho sdružení
uspořádali jarní a podzimní
rybářské
závody,
pálení
čarodějnic, loučení s prázdninami
a retro party. Akce byly pořádány
jak vlastními silami, tak i za
pomoci místních dobrovolníků a
s přispěním sponzorů. Bez nich
by některé z akcí bylo velmi
obtížné realizovat. Všem patří dík
za čas a úsilí, které vynaložily na
jejich úspěšný průběh.
Novinkou byla retro party, která
byla, po pravdě, iniciovaná
místními občany. Myšlenkou bylo
netradičním způsobem oslavit
Den české státnosti setkáním v
dobovém oblečením a poslechem
hudby z vinylových desek. Ti,
kteří si našli čas a přišli po
sousedsku posedět a popovídat,
jistě nelitují. A ostatní? Třeba za
rok…

Podzimní rybářské závody
Druhé letošní rybářské závody se
uskutečnily v sobotu 29. 9. 2012.
Závodníky,
jejich
rodinné
příslušníky, diváky i pořadatele

uvítal u obecního rybníka jeden
z posledních dnů babího léta
letošního roku.
Závodů se zúčastnilo 37
dospělých a 12 dětí. Během
závodů bylo uloveno 55 ryb,
z toho 29 kaprů a 8 línů. Ulovená
ryba byla ohodnocena 5 body, u
kapra byl započítáván 1 bod za
každý centimetr jeho délky.

Výsledková listina - dospělí
Ondřej Slavíček
Zdeněk Slavíček
Radek Šoufek

335 bodů
115 bodů
97 bodů

Výsledková listina - děti
Jan Šimek
Tadeáš Vilček
Bára Kolářová

32 bodů
20 bodů
16 bodů

Rybník v roce 2012
Poslední zima i přes poměrně
dlouhý
zámrz
rybníka
nezanechala na rybí obsádce
žádné významné škody; kapři
vyšli ze zimy téměř bez šrámu.
Lze to přičíst i silnému zimnímu
průtoku v Okrouhlickém potoce,
který zajistil dostatečnou výměnu
vody v rybníce.
Oproti předchozím dvěma letům
nebyl ve vodě v průběhu letních
měsíců pozorován podstatný
výskyt vodního květu. A to letošní
rok určitě patřil k srážkově
podprůměrným.
Mezi základní činnosti členů
sdružení patřila v uplynulých
měsících také údržba okolí
rybníka.
Prostřednictvím
Zpravodaje bych chtěl poděkovat
všem, kteří se do aktivit zapojili
v rámci
stanovených
brigádnických hodin a pomohli

pro nás všechny udržovat lokalitu,
která se stala místem odpočinku
nejen pro členy sdružení. Můj
zvláštní
dík
patří
těm
jednotlivcům, kteří pro úspěšnou
činnost
sdružení
věnovali
významně více osobního času,
než museli.

Rybník v roce 2013
V roce příštím určitě budeme chtít
uspořádat akce v obdobném
rozsahu, jako letos. Udržíme-li
pohromadě
týmy
zajišťující
organizačně jednotlivé akce,
zachovají-li
nám
přízeň
dobrovolníci a sponzoři a přidají-li
se další, pak se jistě podaří
předčít rok uplynulý. Mým
osobním přáním je, aby se
aktivně do života sdružení více
zapojili i další jeho členové.

S blížícím se koncem
roku…
S blížícím se koncem roku se
sluší
kromě
bilancování
uplynulého hledět i dopředu –
jménem občanského sdružení
přeji Vám všem klidné prožití
svátků vánočních. Do roku
nastupujícího hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody. Nám všem
zároveň přeji, abychom se
s Vánoční štědrostí, pokorou a
skromností setkávali nejen po
celý rok 2013.
(za výbor OS Rybník v Lukách
Michal Vošvrda)

SPOZ

Zájezd na muzikál
V druhé polovině roku se naši
občané vydali spolu s námi na
muzikál Les Misérables Bídníci
do Prahy. Tento nejúspěšnější
světový muzikál všech dob nás
nadchnul strhujícím příběhem
vášně a zkázy, lásky a nenávisti
na pozadí národa zmítaného
revolucí v podání podmanivých
melodií
našich
předních
hudebních interpretů. Zájezdy
tohoto typu jsou pravidelně
opakovány, protože se vždy
setkají s velkým zájmem ze stran
našich občanů. A tak se můžeme
v příštím roce těšit na některý
další…

Relaxační odpoledne
Na listopadovou sobotu bylo pro
naše
občany
přichystáno
„Relaxační odpoledne“, kterým
nás provedla Lucka Trojanová.
Občané, tedy hlavně naše ženy a
dívky, měly možnost se dozvědět
užitečné rady z oblasti líčení,
správné péče o pleť a nechyběl
ani mini kurz manikůry a
pedikůry. Doufáme, že si to
všichni zúčastnění dostatečně
užili a odnesli si domů pár
cenných rad.

Adventní prodejní výstava
S přicházejícím vánočním časem
byla
pro
naše
občany
zorganizována prodejní adventní
výstava s Klárou Kmoníčkovou.
Zde si mohli všichni, kteří přišli,
zakoupit adventní věnce, svícny
nebo alespoň načerpat inspiraci
na vánoční výzdobu svých
domovů a nachystat se tak na
nadcházející vánoční atmosféru.

XI. ples obce Svídnice
Srdečně zveme všechny občany
na tradiční již XI. ples Obce
Svídnice, který se koná 9. února
2013 od 20:00 hodin v „Hospodě

na křižovatce“ v Lukavici.
K hudbě a poslechu hraje p.
Kořínek. Doprava zajištěna.

věří, že se vše zlomí v jarní části
a účast v okresním přeboru plně
obhájíme.

(za SPOZ Jana Novotná)

Výbor TJ Svídnice chce také
touto cestou poděkovat všem,
kteří nám pomáhají, jak ve svém
volném čase, tak sponzorům, bez
kterých bychom průběh všech tří
soutěží
nebyli
schopni
zabezpečit. Děkujeme aktivním
hráčům, trenérům i svým věrným
příznivcům,
kteří
podporují
činnost TJ.

TJ SVÍDNICE
Bilance, poděkování a veškeré
informace jménem výboru TJ
Svídnice nám napsal Ing. Roman
Kašpar – předseda TJ.

Nový soutěžní fotbalový
ročník
Tělovýchovná jednota Svídnice
v uplynulém pololetí zahájila
účast
v novém
ročníku
fotbalových soutěží. Máme za
sebou podzimní část starších
žáků, dorostu a okresní přebor
mužů.
Výsledky jsou vynikající, zejména
u dorostu, kde nasazení hráčů i
realizačního týmu je odměněno
prvním místem se ziskem 25
bodů! Výbor všem děkuje za
vynikající reprezentaci Svídnice!
U mužstva starších žáků je
situace rovněž velice pěkná, i
když 8. místo v tabulce tomu
nenasvědčuje. Je třeba si
uvědomit, že jsme v generační
výměně žáků. Nemohli jsme
obsadit soutěž mladších žáků,
jelikož počet dětí v odpovídajícím
věku jsme neměli, ale chtěli jsme,
aby měli žáci dál příležitost hrát a
tak nám nezbývalo nic jiného než
náš tým přihlásit v kategorii starší
žáci. Výbor TJ oceňuje zápal a
snahu dětí docílit co nejlepších
výsledků s poměrně staršími
soupeři a rovněž děkuje
realizačnímu týmu za motivaci
dětí a za práci s nimi.
Mužstvo mužů postoupilo do
okresního přeboru. Výsledky
nejsou nejlepší, 11. místo a zisk
13 bodů. Stabilizovat kádr mužů
je stále více a více složité,
zejména z důvodu zaměstnání,
individuálnímu přístupu k fotbalu
a dalších okolností. Výbor TJ a
tak zvané „zdravé jádro“ mužstva

TJ trochu jinak
Sportovci se letos rozhodli poprvé
ve vlastní režii uspořádat
Mikulášskou párty pro děti a
dospělé. Stejně tak novinkou byla
letos fotbalová párty, jejíž
součástí byly tzv. „sranda-mače“
ve stylu zápasu maminky vs. děti
a někteří si to na trávníku
„rozdali“ i s výborem TJ.

TJ Svídnice v roce 2013
slaví 70. let
V roce 2013 nás čekají oslavy 70.
let existence sportovní činnosti ve
Svídnici! Výbor se snaží připravit
oslavy tohoto výročí tak, aby byly
atraktivní jak pro příznivce
fotbalu, tak i pro ostatní občany
Svídnice. O podrobnostech i
termínu konání oslav Vás
budeme informovat.

Do nového roku…
Výbor TJ Svídnice přeje všem
občanům Svídnice a Práčova
pevné zdraví, osobní pohodu do
roku 2013.
(za výbor TJ Svídnice Ing. Roman
Kašpar)

.

SDH SVÍDNICE
SDH Svídnice má mezi našemi
organizacemi bez pochyby také
své pevné tradiční místo a o
informace jsem poprosila Milana
Netolického – starostu SDH.

SDH Svídnice se omlouvá
Jménem SDH Svídnice se hned
na začátku omlouvám panu
Drahokoupilovi, který nám na jaře
pomáhal s čištěním cesty na
Škrovád a nějakým nedopatřením
jsem opomenul mu veřejně
poděkovat, což bych rád tímto
napravil – děkuji.

Hasičská sportovní
sezóna
Začátkem června jsme zahájili
sportovní
sezonu
soutěží
historických stříkaček PS8 ve
Svídnici u rybníka a po té
následovala celá řada soutěží v
okrsku, ale i mimo něj. V naší
kategorii
/nepočítám
ligová
družstva/ jsme se umisťovali na
předních příčkách. Muži obsadili
několikrát druhé a třetí místo,
ženy dokonce i příčku nejvyšší, a
to v poměrně silné konkurenci. Za
to patří dík velitelům jednotlivých
družstev, všem členům, ale
hlavně nováčkům, kteří se zapojili
a rychle zapracovali na místa
v soutěžní jednotce. Sezonu jsme
zakončili v hasičské zbrojnici
tradičním posezením, spojeným
s hodnocením celé sportovní
sezony.

Bilancujeme rokem 2012
V roce 2012 jsme byli popřát a
předat věcný dar k dosaženému
životnímu jubileu sestře Dagmar
Jirmáskové a bratru Josefu
Kudynovi, ale také jsme se
navždy rozloučili s našimi
dlouholetými
členy
panem
bratrem Jiřím Vondráčkem a
panem bratrem Miroslavem
Bakešem.

Hasičská kultura
Letos jsme byli pozváni na oslavu
130 let SDH Slatiňan, 130 let
SDH Zaječice a 105 let SDH
Bošov, kterých se zúčastnili
členové výboru a sportovní
jednotky SDH Svídnice. Z našich
kulturních
akcí
musím
vzpomenout na dětský den na
hřišti, který se nečekaně vydařil a
překvapil nás i pořadatele.
Další akcí byl výlet na tradiční
znojemské vinobraní, s jehož
organizací nám velice pomohl
bratr Miloš Jirmásek a velkou
měrou firma Tomi Tranz, která
nám poskytla autobus. Děkuji.

Vánoční zpívání v kostele
V předvánoční době připravujeme
již třetí vánoční koncert v kostele
na Práčově, ten se uskuteční 23.
12. 2012 v 14:30 hodin. Přijďte si
užít vánoční atmosféru s
koledami a písněmi. Vstupné je
opět dobrovolné.

Přijďte na vepřové hody a
výroční valnou hromadu
V lednu připravujeme vepřové
hody přímo v naší hasičárně.
Jejich termín je předběžně
naplánován na 19. 1. 2013.
Taktéž 19. 1. 2013 od 19:00
hodin začíná i výroční valná
hromada SDH na kterou srdečně
zvu za celý výbor SDH všechny
naše členy.

SDH Svídnice na jaře 2013
V jarních měsících budeme opět
pořádat brigádu na pomoc
obecnímu úřadu „za hezčí obec“
a další akce budou následovat,
abychom mohli v roce 2013
důstojně oslavit výročí 100 let od
založení SDH v naší obci.
S přáním pohodových Vánoc a
spokojeného„slavnostního“
nového roku…
(Za výbor SDH Svídnice Milan
Netolický)

VLČATA
Sviští aktivity
V tomto školním roce navštěvuje
oddíl prozatím 12 dětí pod
vedením instruktora Matěje,
Davida a vedoucích Verči a Páji.
Letošní
celoroční
hra je
zaměřena na staré pověsti české,
tak trochu jinak. Celým rokem nás
provází Václav Hájek z Libočan,
který stojí před posledním
soudem. Mimo celoroční hru jsme
začali plnit body Sedmera.
Sedmero je zákon Vlčat, který
obsahuje různé vědomostní i
tělesné testy a zkoušky, kterými
projdou jen ti nejlepší a získají tak
stříbrné hvězdičky na svůj kroj.
Sedmero plní i všechny ostatní
oddíly, děti si tak budou moci
porovnat svoji úspěšnost nejen
s kamarády ze Svišťů, ale i
z jiných oddílů. S dětmi se
věnujeme
i
manuálním
činnostem. Na Helloween jsme
vyřezávali dýně, před Vánocemi
zase vyráběly ozdoby na
stromeček a spoustu dalších věcí.
Letos jsme také obnovili sběr
starého papíru. Za ušetřené
peníze si děti sami zvolí, zda
koupí nějakou hru do klubovny
nebo půjdou třeba do kina.

O organizaci Vlčata
slovy vedoucí oddílu Páji
Organizace Vlčata vede děti ke
kamarádskému a kolektivnímu
chování, lásce k přírodě a
poznávání naší vlasti. Na
schůzkách předáváme členům
informace o přírodě a učíme je
činnostem, ke kterým se v
dnešním světě počítačů a televize
už skoro nedostanou – poznávání
rostlin, zvířat, hradů, zámků a
dalších památek, vázání uzlů,
střílení ze vzduchovky, stavění
ohňů, luštění šifer a další. To vše
děti dělají pod dohledem
vedoucích. Důležitá je pro nás jak

zodpovědnost a samostatnost
jedince, tak rovněž spolupráce
v kolektivu různě starých kluků a
holek. Děti se tak naučí
respektovat jeden druhého,
nepodceňovat slabší jedince,
pomáhat si a správně se
rozhodovat.

Naši Svišti děkují a přejí...
Rádi bychom touto cestou
poděkovali obci Svídnice i

rodičům dětí za podporu naší
činnosti. Věříme, že jsou děti
v oddíle s námi rády tak jako my
s nimi. Celý oddíl Svišti Vám
všem přeje jménem SDO Vlčata
RL pohodové svátky vánoční,
hodně štěstí a zdraví v novém
roce a mnoho úspěchů nejen
pracovních.
(Pavlína Hajzlová, vedoucí oddílu
Svišti-Svídnice za SDO Vlčata RL

Veronika Netolická, vedoucí
Matěj Kápička, instruktor
David Netolický, instruktor)

Informace o činnosti spolků
najdete
na
internetových
stránkách obce Svídnice. O
aktuálních
akcích
bude
informovat obecní úřad místním
rozhlasem.

ČESKÝ PROSICEC 2012 – aneb VTIPU NENÍ NIKDY DOST

1. – 7. 12. Klidné období též zvané Klid před bouří. Až na rizikového Mikuláše. Zastánci tradic vytahují
adventní věnce – zvýšená pohotovost hasičského záchranného sboru.
7. – 14. 12. Období předvánočního rozjímání, zda se po večerech patlat s cukrovím, které se stejně do Vánoc
sní, nebo ho tajně koupit. Mohutný nástup reklam na povinné ručení, hračky za nekřesťanské peníze a kloubní
preparáty. Netlučte televizi, nemůže za to!
21. 12. Předem hlášený konec
světa. Nezapomeňte hned ráno
posnídat cukroví. Kdyby něco,
byla by ho škoda. A neříkejte, že
jsme vás nevarovali.
Vaši Mayové.

22. 12. Období lehké hysterie.
Namísto shánění mandarinek se
hicujeme tím, že Česká pošta
ještě nedoručila tu mikrovlnku
pro babičku, co jsme na netu
objednali už před Mikulášem.

23. 12. Nadití do zimních kabátů
se s ostatními zoufalci potíme v
„Šopink Paradajsu“ a trpíme
náhlým nedostatkem fantazie.
Prodá se cokoliv, na co se vrazí
zlatá mašle.

24. 12. Stromek stojí. Balicí papír došel. Kapr stále živ. „Jděte někdo koupit cukroví! Pusťte někdo ty Tři oříšky!
Franto, buď chlap a klepni toho kapra.“ Stromek hoří. Pes sežral vánočku. Mikrovlnka pro babičku stále nikde.
Kočka rozbalila všechny dárky. „Franto, skoč rychle pro kilo vepřovýho a další balicí papír. Děti, kdo rozmotá
tenhle světelný řetěz, dostane řízek navíc.“ Ježíšek zvoní. Purpura voní. Děti nadšeně piští nad dárky.
25. 12. Nutno setrvat vodorovně. Poznatek: Alkohol
podporuje trávení. Tradiční návštěvy příbuzných.
Poznatek: Alkohol zmírňuje nežádoucí účinky tchyně.
Kapr putuje zpět do řeky. Poznatek: Alkohol zahřívá.
Po šedesáté sedmé shlédnuta Pyšná princezna.
„Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.“

26. – 30. 12. Období plánování novoročních
předsevzetí. V podstatě děláme ve zvýšené míře
vše, co si od 1. 1. hodláme zakázat, takže se
válíme, kouříme, pijeme, přejídáme se a kašleme na
práci. Kdybychom k sobě byli upřímní, dalo by se
toto období nazvat: Trénink na rok 2013.

31. 12. Celonárodní dopolední výroba jednohubek a chlebíčků, po obědě vystřídána čerpáním sil na večer.
Kolem šestnácté hodiny první intoxikovaní občané v ulicích. V osm večer práškování psa, aby přežil půlnoční
petardy. Dobré načasování – v půl deváté odpalují první nedočkavci. Pes, ač napráškován, brousí bděle kolem
mísy s chlebíčky. Kočka brousí drápy, aby je do nás mohla lépe zatnout, až se o půlnoci lekne. Láhev sektu, a
další, a další. Jéééžišmarjáá, ono je 00:02! Tak Šťastný nový rok, Franto! Hele, dávaj Bohouše! Tak jsme to,
zaplať pánbů, přežili!

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Pohádky, cukroví, čokoška, koulovačka, lyžovačka a hlavně Ježíšek! – Děcka vypadá to, že zima nás šetřit
nebude a tak se pojďme vyřádit! I v tomto čísle nechybí vaše / naše rubrika – tentokrát s vánoční
tématikou… řekněte mamce, ať vám uvaří kakao a pusťte se do vystřihování, vybarvování a počítání a
pamatujte, čerti tu byli před chvilkou – tak aspoň do Vánoc žádný zlobení! Přeji skvělé Vánoce!

HRAJEME SI S VÁNOCEMI

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti červenec - prosinec 2012:
půlstoletí oslavila…
Effenbergerová Alena, Svídnice

sedmdesátiny oslavili…
Kudyn Josef, Svídnice
Průchová Marie, Svídnice

osmdesátiny oslavili…
Hošková Eva, Svídnice
Jirmásková Dagmar, Svídnice

pětašedesát let oslavili…
Drahý Jan, Svídnice
Kopecká Jana, Svídnice

pětasedmdesátiny oslavili…
Štěpán Václav, Svídnice
Vondráčková Věra, Svídnice

pětaosmdesátiny oslavila…
Doležalová Anna, Svídnice

Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme a přejeme především pevné zdraví.
V období červenec - prosinec 2012:
Přistěhovali se:
Martin Viktorin, Svídnice
Zuzana Teplá, Svídnice

Odstěhovali se:
Horská Zdena, Svídnice
Culková Eva, Svídnice
Breitner René, Svídnice
Jan Nerad, Práčov
Marcela Neradová, Práčov

Zemřeli:
Funková Miloslava, Svídnice
Bakeš Miroslav, Svídnice
Vondráček Zdeněk, Svídnice

STATISTIKA
Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 30. 11. 2012 ………………….…. 422 obyvatel
-

V místní části Práčov žije …………………………………………………….… 47obyvatel
 z toho 3 děti ve věku do patnácti let.
Obec Svídnice má …………………………………………………………….. 375 obyvatel
 z čehož je 55 dětí ve věku do patnácti let.

Žije u nás 144 svobodných, 217 vdaných/ženatých, 28 rozvedených a 33 vdov/vdovců.

Stabilní krok na klouzavých chodnících, adrenalin a uvolnění na zasněžených
svazích, značnou dávku relaxace a pokoje v zimních měsících.
O Vánocích ať Vás hřeje především rodinné teplo a v klidu se nechte unášet
kouzlem českých Vánoc ve všech detailech.
Do nového roku nezbývá nic než popřát v dnešním světě pevné zdraví, dostatečné
množství sil a nezapomeňte si život užívat!

Klidné a kouzelné svátky Vám 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
Zpravodaj Obce Svídnice vydává OÚ Svídnice, 538 24 Svídnice 99, tel.469 670 287; http://www.obecsvidnice.cz.
Redakce: SPOZ OÚ Svídnice (Barbora Kašparová). Tato tiskovina neprošla jazykovou úpravou. Číslo registrace MK ČR E 15213. Zdarma.

