ZPRAVODAJ
Obce Svídnice
a místní části Práčov

číslo 1//2013

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
polovina roku 2013 je za námi a
tak vás chci informovat o tom, co
se událo nebo co se bude teprve
dít.

bezpečnost, tedy bude obsahovat
prvky splňující podmínky pro
osoby tělesně postižené, osoby
na vozíčcích a osoby slepé.

Zastupitelstvo obce se schází na
svém jednání pravidelně, jednou
za tři měsíce, kde se projednávají
zásadní věci, týkající se chodu
obce. Je už zvykem, že zájem
občanů o tato jednání je prakticky
nulový. Je to škoda, jelikož pak
vznikají
různé
domněnky,
dohady, které nemají reálný
základ. Chci Vás požádat o větší
zájem o dění v obci.

Dále máme v plánu realizaci
opravy pozemní komunikace
v prostoru od Drahokoupilových
po Mrkvičkovi. Zde rovněž máme
přislíbenou dotaci z KÚ-Programu
obnovy venkova. A jako další by
měla být provedena výměna
vchodových dveří na poště.

V letošním roce jsme získali ze
Státního
fondu
dopravní
infrastruktury dotaci na výstavbu
první etapy chodníku. Jedná se
o část, která povede od domu
Kučerových až po hospodu
u Chrbolkových. Výstavba byla
zahájena 3. 6. 2013, v objemu
zhruba tří miliónů korun (včetně
DPH) a bude ukončena v měsíci
září. Další plánovaná část, tedy
druhá etapa, je ve stádiu jednání
a přípravy žádosti o dotaci pro rok
2014. Je mi známo, že při
provádění těchto prací dochází
k určitému omezení běžného
užívání pozemků, vchodů a
vjezdů do rodinných domů. Proto
žádám
majitelé
těchto
nemovitostí o trpělivost a vstřícný
přístup. Abych předešel diskuzím
o charakteru chodníku, tak se
jedná o typ chodníku podporující

Závěrem Vám všem přeji hezké
prázdniny, příjemnou dovolenou a
hodně zdraví.

Ing. Roman Kašpar
starosta obce Svídnice

Výše uvedené akce jsou
realizovány z dotací, máme ale
samozřejmě ještě v plánu jiné,
které jsou závislé na příjmech
obce.
Ještě se chci zmínit o zájmových
organizacích
v naší
obci.
Počátkem roku jsem navštívil
výroční členské schůze všech
těchto organizací a všichni mají
velice slibné ambice v pořádání
společenských akcí nejen pro své
členy, ale i pro ostatní občany.
Přípravy
takových
událostí
vyžadují pevnou vůli dotáhnout
vše do zdárného konce a veliké
nasazení, i přesto tyto akce naše
organizace dělají a zrealizují.
Chci jim všem za to poděkovat a
zároveň je podpořit tím, že i já
Vás všechny na tyto události zvu,
zejména na oslavy sta let
založení SDH Svídnice, dne
24. 8. 2013 a sedmdesáti let
založení
TJ Svídnice, dne
31. 8. 2013.

Dvacátého osmého dubna jsme
přivítali mezi občany obce Svídnice
Martinku Beňovou, kterou na
obecní úřad doprovodila i sestřička
Barunka.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 28. 1. 2013

ze dne 22. 4. 2013

1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu –
p. Mrkvička a ing. Melč
b) navržený program zasedání
c) čerpání rozpočtu za rok 2012 –
viz příloha č. 1
d) zařazení obce Svídnice do
územní působnosti MAS
Chrudimsko, o.s
e) přípravu ISÚ (integrovanou
strategii území MAS Chrudimsko,
o.s) na území obce
f) delegování pravomoci
starostovi obce, týkající se
předběžného souhlasu s
rozpočtovým
opatřením na závěr roku 2013
g) rozpočtové opatření č. 5
(r. 2012) – viz příloha č. 2
h) rozpočtové opatření č. 1
(r. 2013) – viz příloha č. 3

1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu pana
Trojana Lukáše a pana Janečka
Martina
b) navržený program zasedání
doplněný o bod 8g) a 8h)
c) čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí
roku 2013 – viz příloha č. 1
d) celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2012,
včetně zprávy o výsledku
hospodaření obce za rok 2012 –
bez výhrad. (příloha č. 2)
e) účetní závěrku obce za rok
2012 sestavenou k rozvahovému
dni
f) vyhodnocení inventarizace
majetku obce k 31. 12. 2012
g) rozpočtové opatření č. 2 – viz
příloha č. 3
h) záměr pořídit územní studii pro
lokalitu Z6
i) úhradu neinvestičních výdajů za
dojíždějící žáky na rok 2013 MěÚ
Chrudim a MěÚ Slatiňany
j) prodej akcií – celkem 25 ks
kmenových akcií v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě

2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) informace, týkající se cenové
nabídky – oprava kamenných
křížků v majetku obce
3. jmenuje:
a) paní Janu Novotnou
zástupcem pro jednání v MAS
Chrudimsko, o.s.

Výše jmenované přílohy,
doplňující usnesení
zastupitelstva obce,
naleznete na internetových
stránkách obce Svídnice:
http://www.obecsvidnice.cz
/index.php?nid=1288&lid=c
s&oid=121830

1000,- Kč/ks vydaných na
majitele ČSAD BUS Chrudim a.s.
se sídlem Na ostrově 177,
PSČ 537 01 Chrudim této
společnosti, tedy společnosti
ČSAD BUS Chrudim a.s.
se sídlem Na ostrově 177, PSČ
537 01 Chrudim
2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) činnost výborů a komise –
předsedové
c) nabídku služeb na údržbu
zeleně na rok 2013 – Kožíšek
Svídnice
d) vyúčtování XI. Plesu Obce
Svídnice – viz příloha č. 4
e) nabídku prezentace – ručně
malované mapy
d) informace týkající se dotace ze
SFDI - „Rekonstrukce a nový
chodník v obci Svídnice“ –
dotace schválena, proveden
výběr dodavatelské firmy –
veřejná zakázka

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

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

10. 9. 2013
29. 10. 2013
3. 12. 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.

ÚSPĚCHY, PÁDY, AKTIVITY,…

Už nejednou jsme zde zdůrazňovali, že sdružení a zájmové organizace tu jsou zejména pro nás občany a
podporují kulturní či sportovní dění v obci, které se nás všech bezprostředně týká a že se setkáte s nadšením,
pokud se aktivně do jedné z organizací zapojíte, či alespoň jí pomůžete s přípravami nějaké konkrétní akce.
Vyzvali jsme Vás, ať se nebojíte a ten čas do toho investujete – a nyní, v tomto čísle, jsou tyto výzvy a Vaše
akivita – celé téma různých sdružení – ještě důležitější než kdy jindy, protože...
Letošní léto naši obec čekají hned dvě veliké oslavy – 100 let SDH Svídnice a 70 let TJ Svídnice – každý z nás
může pomoci, ať už svými nápady, zprostředkováním sponzorských drarů, vlastní finanční podporou nebo tím, že
se nabídne v den oslav jako pracovní síla. Každopádně stojí za to vyhranit si rodinný čas a přijít se na tyto akce
podívat, podpořit aktivní členy spolků v jejich činnosti, oslavovat s nimi, sdílet radost, něco dobrého pojíst, popít,
setkat se s přáteli a příbuznými a užít si naplno program, který jak SDH, tak TJ Svídnice pečlivě a do detailu
připravují a doslova ho nadupali zážitky. Ani my neváháme a budeme u toho – těšíme se na Vás!

SDH SVÍDNICE VÁS ZVE NA OSLAVY

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
SVÍDNICE

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE
VÁS ZVE NA OSLAVY

70. VÝROČÍ SVÍDNICKÉHO FOTBALU

Předběžný harmonogram oslav:
23. 8. proběhne slavnostní schůze ke 100. výročí
založení SDH na sále u Chrbolků
24. 8. 1200 se sejdeme na obecní návsi
1230 zde proběhne svěcení obecních symbolů
1300 bude zahájen slavnostní průvod, který
povede na fotbalové hřiště
1400 soutěžní odpoledne (požární, dětské,
sportovní a jiné veselé hry)
V podvečer zakončení slavnostním ohňostrojem.

Přijďtě oslavit náš fotbal společně
s internacionály Sparta Praha.
Vše se bude konat 31. 8. 2013, od 13:00 na
hřišti ve Svídnici.
Výbor TJ Svídnice

Je připraven bohatý program pro dospělé i děti.
Nyní se pojďme podívat na to, jak naše spolky slavily tento půlrok úspěchy a pády a jak je svými slovy hodnotí.

TJ SVÍDNICE
Skvělý ročník 2012 / 2013
Sportovní přátelé a příznivci
fotbalu,
skončil
další
ročník (2012 / 2013). Když se za
ním ohlédneme, tak je třeba říci,
že byl úspěšný.
Mužstvo mužů uhájilo účast
v okresním
přeboru,
díky
výborným výsledkům v závěru
soutěže. Je třeba poděkovat
celému kolektivu hráčů a
trenérům. Mužstvo dorostu,
naše
největší
chlouba,
suverénním způsobem vyhrálo

okresní přebor a postupuje do
přeboru
krajského.
I přes
nedostatek hráčů se utvořil
takový kolektiv, který v soutěži
neměl konkurenci. Výbor děkuje
všem hráčům za způsob, jak
reprezentovali
Svídnici,
i realizačnímu týmu, v čele
s trenérem Tondou Šulajem. Dále
pak děkujeme Milanu Víškovi,
Mirkovi Spálenskému a Martinu
Koubovi. Mužstvo žáků, jako
budoucí naděje svídnického
fotbalu, nyní prochází generační
obměnou. Výsledky, na které
jsme si zvykli se nedostavují, ale
to není podstatné a důležité.

Významná je skutečnost, že
mužstvo hraje a má hodně
zájemců. Tito žáčci se věkem
ostřílí a věříme, že se výsledky
opět dostaví. Výbor opět děkuje
všem, včetně rodičů našich
hráčů, za jejich pomoc a podporu.
Výsledků, které jsme zmínili a
vůbec činnost TJ Svídnice, by
byla nemožná bez ochoty a
přízně sponzorů a podpory
OÚ Svídnice. Výbor tímto děkuje
všem, kteří finančně a materiálně
podporovali
naší
činnost.
Věříme, že tomu tak bude
i v příštím ročníku (2013 / 2014).

Akce TJ Svídnice
v nadcházejících měsících

Naše díky patří i sponzorům, kteří
pravidelně na tuto akci přispívají.

Přihlásili jsme mužstvo mužů do
„Poháru České pošty“, který se již
brzy rozjede, (o termínech budete
včas informováni). Dále čekáme
na rozlosování nového ročníku
okresní soutěže žáků a mužů a
samozřejmě krajské soutěže
dorostu.
Také probíhají přípravy oslav
70tého výročí od vzniku TJ
Svídnice. Oslavy proběhnou dne
31. 8. 2013 na našem hřišti ve
Svídnici, kam zveme Vás
všechny a širokou veřejnost.
Detailní program oslav bude
v brzké době teprve zveřejněn,
avšak již dnes víme, že přivítáme
internacionály Sparty Praha, kteří
se utkají na hřišti s našimi hráči,
dojde na předávání různých
ocenění, pro všechny bude
připraveno bohaté občerstvení, je
zajištěna hudba a spoustu
dalšího.
(za výbor TJ Svídnice Ing. Roman
Kašpar)

Dětský den Staré Hrady
aneb Za pohádkami čaroděje
Archibalda I.

SPOZ
Se SPOZem na lyže
Koncem února jsme se spolu
s našimi občany vydali za zimními
sporty do nového SKI AREÁLU
Dolní Morava. V ten den nám
počasí
přichystalo
opravdu
výrazné sněhové podmínky, ale
i přes husté celodenní sněžení
doufáme, že si každý přišel na
své a volný čas prožil příjemně ve
sportovním duchu.

XI. ples obce Svídnice
V únoru proběhl již XI. ročník
obecního plesu. Tentokráte jsme
využili sálu v sousední Lukavici.
Děkujeme všem, kteří nás přišli
podpořit. Z výtěžku z obecního
plesu jsme uspořádali zájezd
u příležitosti oslav Dětského dne.

V červnu jsme se vypravili do
Starých Hradů, kde se konaly
v prostorách zámku Staré Hrady
Dračí slavnosti. Ten den bylo
opravdu krásné počasí. Děti měly
možnost setkat se s pohádkovými
bytostmi a vyzkoušet si např.
lukostřelbu nebo si zašermovat či
prohlédnout si za doprovodu
čarodějnice
a
princezny
zámeckou půdu a sklepení.
Tímto bychom chtěli poděkovat
dozorčímu
výboru
Jednoty
Hlinsko a jeho členkám, který
nám přispěl na tuto akci finanční
částkou.

Vítání prázdnin
Poslední červnový víkend se na
hřišti ve Svídnici konalo
rozloučení se školním rokem.
SPOZ ve spolupráci s Hospodou
na hřišti a SDH Svídnice
uspořádal tuto akci, na které si
měly možnost děti vyzkoušet
např. malování na obličej, skákací
trampolínu,
zastřílet
si
vzduchovkou
či
pohladit
exotického hada a mnoho dalších
zajímavých činností na čerstvém
vzduchu a tak příjemně zahájit
prázdninový čas.

Obecní symboly
Slavnostní uvedení obecních
symbolů se bude konat spolu
s oslavami 100. výročí založení
SDH Svídnice (viz pozvánka SDH
Svídnice).
Za SPOZ při OÚ Svídnice
přejeme
všem
našim
spoluobčanům příjemně strávený
letní čas se svými blízkými a
dětem pohodové prázdniny plné
krásných zážitků.
(za SPOZ Jana Novotná)

SDH SVÍDNICE
Co proběhlo u hasičů
Devatenáctého ledna se konala
Výroční valná hromada a SDH
Svídnice čítá ke konci loňského
roku 62 členů, z toho 19 žen.
Devátého března v hospodě
u Chrbolků proběhlo posezení se
ženami a důchodci, zatímco část
členů se účastnila školení hasičů
a strojníků v Lukavici.
Duben jsme věnovali úklidu.
19. 4. proběhl sběr železa
v rámci naší obce a hned vzápětí
proběhl velký úklid hasičárny.
Kdo nás už navštívil, tak viděl, že
je celá nově vybílená, za což
děkujeme
Martinu
Beňovi.
Provedli jsme také výměnu olejů
u veškeré techniky a i když jsme
se takto připravili, tak díky
vlezlému počasí jsme museli
trénování odložit na později.
Nakonec jsme natrénovali včas a
na
okrskové
soutěži
11. 5. v Lukavici jsme byli třetí
(muži) a šesté (ženy). Jak
správně podotýká náš starosta,
ligová družstva se nepočítají,
takže první a čtvrté. Mezi další
informace patří, že máme Avii po
STK a středně nákladné opravě
podvozku.

Sté výročí SDH
Letos slavíme sto let od založení
sboru, první soutěž ve Svídnici
k výročí proběhla již 1. 6.
u svídnického rybníka. Soutěžilo
se se stříkačkami PS 8, pod
hrozbou lijavce, ale nakonec se
počasí pro první kolo vydařilo
báječně. Pro druhé kolo bylo jakž
takž dobré, ale vzápětí po
vyhlášení výsledků a předání cen
se strhl liják, takže jsme provedli
rychlý ústup do hasičárny.
Následovalo bleskové sbalení a
zase rozbalení potřebné (výčepní
a stolovací) techniky a dále jsme
pokračovali
do
pozdních
večerních hodin v oslavách

pěkného prvního místa, to vše za
účasti ostatních sborů z okolních
vesnic, kteří na tuto soutěž přijely.
Další plán oslav, jejich podrobný
program, najdete včas na našich
internetových
stránkách:
http://sdh.svidnice.org nebo na
našich plakátech, které již brzy
budou vyvěšeny.

Podzim s našimi hasiči
Na letošní podzim připravujeme
opět vepřové hody, rozloučení se
sportovní sezónou a již tradiční a
oblíbený
vánoční
koncert
v kostele sv. Jakuba na Práčově.
(za výbor SDH Svídnice Milan
Netolický, starosta SDH Svídnice
a Blanka Kučerová)

za 14 kaprů a 1 lína. Z domácích
rybářů byl nejúspěšnější pan
Jaroslav Kopecký s 271 body za
6 kaprů. Mezi mládeží se stal
vítězem Lukáš Makeš, který
získal 324 bodů za 7 kaprů a
1 okouna. Domácí mládežníci ani
tentokrát nezapadli – na druhém
místě skončil Dominik Fuxa
s 288 body; třetí byl Patrik
Jedlička s 213 body. Závodů se
aktivně zúčastnila i jedna žena,
paní Simona Jiránková, která
ulovila 2 kapry.
Děkujeme všem za účast
i podporu při pořádání závodů a
těšíme se na shledanou na
podzimních závodech v sobotu
28. 9. 2013.

Loučení s prázdninami
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
RYBNÍK V LUKÁCH
Jarní rybářské závody 2013
Tradiční jarní rybářské závody
v sobotu
27. 4. 2013
jsme
vyhlíželi s mírnou nervozitou –
teplota vody po dlouhém zámrzu
rybníka a chladném jaru byla
poměrně
nízká,
předpověď
počasí na sobotu nebyla příliš
příznivá. Na druhou stranu byl
rybník počátkem dubna doplněn
o novou kapří obsádku. Svatý
Petr nám však byl nakloněn a
nejen počasí nám opět vyšlo.
K soutěži se prezentovalo 24
dospělých a 11 dětí. Dlouhá zima
pravděpodobně podpořila žravost
ryb, kterých bylo během závodu
ulovenou celkem sto: 85 kaprů,
7 línů a 8 ks bílé ryby. Letošní
jarní závody byly nejúspěšnější
z celé své historie, z pohledu
přepočteného
množství
ulovených ryb na jednoho
soutěžícího. Ulovený kapr a lín
byl oceněn 1 bodem za každý
centimetr délky, ostatní ryby
5 body za každý ulovený kus.
Mezi dospělými zvítězil pan
Tatíček, který nasbíral 622 bodů

Na sobotu 7. 9. 2013
připravujeme již tradiční akci
„Loučení s prázdninami“, v rámci
které budou moci děti poměřit své
síly, utkat se v dovednostních
soutěžích o ceny. A hlavně si
společně užít hezké odpoledne.
Na akci zveme děti ze Svídnice
i okolí a to včetně jejich rodičů
i prarodičů.
(za výbor OS Rybník v Lukách
Michal Vošvrda)

VLČATA

Celoroční hra vyvrcholila
Ve školním roce 2012/13
proběhla celoroční hra Staré
pověsti české tak trochu jinak.
Veškeré
snahy
vyvrcholy
poslední červnový pátek. Děti
soutěžily v jednotlivých etapách
ve dvou stálých družstvech.
Etapová hra se hrála vždy první
pátek v měsíci a každá byla
zaměřená na určitou pověst. Obě
družstva se velmi snažila a síly
byly vyrovnané.

Body Sedmera
V rámci celých Vlčat začaly oddíly
plnit body Sedmera. To znamená,
že děti plnily disciplíny v rámci
sedmi oblastí napříč vším, co se
mohly za celý rok naučit. Díky
tomu se budou moci oddíly
porovnat podle úspěšnosti a
i jednotlivé děti uvidí, jak jsou
úspěšní
jejich
kamarádi
z ostatních oddílů. Jeden bod se
týká dobrovolných prací, proto jim
vedoucí domluvili pomoc obci.
Nejdříve se shrabala posekaná
tráva v okolí školy a vyčistilo se
ohniště. V červnu se děti vrhly na
památník u školy - zasázely nové
keříky a celkově ho upravily.
Vyhodnocení jejich snažení
proběhne během podzimu na
Vlčím srocení, schůzi všech
oddílů, v Rabštejnské Lhotě. Tam
také složí slib noví členové a zvolí
se nové vedení Vlčat.
Indiánský tábor
Na léto se jako každý rok
připravuje tábor, letos na téma
indiáni. Narozdíl od předchozích
let proběhne už v červenci.
Tábořiště
leží
nedaleko
Svratouchu v CHKO Žďárské
vrchy.
Společnými
silami
připravují vedoucí i instruktoři
pestrý program. Chybět určitě
nebude oheň, celodenní výlet,
bojové hry v lese a mnoho
dalšího. Všichni se už moc těší!
(za SDO Vlčata RL Pavlína
Hajzlová, vedoucí oddílu SvištiSvídnice a Veronika Netolická,
vedoucí)

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

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
PRÁZDNINY PRÁZDNINY, PRÁZDNINY :-)
Ahoj, věříme, že Váš prázdninový program je naprosto nabitý už dnes! Tábory, sjíždění vody, stanování,
návštěvy babiček, dovča s rodiči, rybník, koupálko nebo moře – plno aktivit a legrace. Tak hlavně všechno
stihněte, užívejte si to a objevujte svět, včetně nových příchutí zmrzky! Mějte se slunečně, děcka, a kdyby
náhodou pršelo nebo zavládla nuda, my Vám zde přidáváme rovnou raději dvojstranu, ať to stojí za to. Prázdniny
jsou naše! :-)
O divé ženě
je pohádka podle
Karla Jaromíra Erbena.
Převyprávíš si pohádku?

Spoj body od 1 do 121 a
najdi tak obrázek.
Neboj, opravdu jsou
v obrázku všechna čísla.
☺

Vyplníš křížovku? :-)

Znáš osmisměrku?
Najdi slova z pravých sloupců uvnitř písmenkového pole, poškrtej a ze zbylých písmenek slož tajenku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti leden - červen 2013:
půlstoletí oslavila…
Doležalová Lenka, Svídnice

pětašedesátiny oslavili…
Jedlička Jaroslav, Práčov
Břešťanová Jana, Svídnice

pětasedmdesátiny oslavili…
Žák Jiří, Svídnice

šedesát let oslavili…
Hrdý Miloslav, Svídnice
Čmelíková Alena, Svídnice
Drahý Ladislav, Svídnice
Jedličková Gabriela, Práčov

sedmdesátiny oslavil…
Pytlík František, Práčov

osmdesátiny oslavil…
Šťovíček Milan, Svídnice

Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme a přejeme především
pevné zdraví a radost.

STATISTIKA

Vážení spoluobčané, je nám líto, ale od 1. 7. 2012 nám nejsou předávány úřadem s rozšířenou působností
informace o změnách v evidenci obyvatel, tzn. narození, úmrtí, uzavření manželství, odhlášení z trvalého
pobytu apod. Z uvedeného důvodu není naše evidence obyvatel aktualizována a o těchto událostech se
nedozvídáme.
Tyto výše zmíněné údaje jsou pro nás mimo jiné důležité také za účelem organizování slavnosti vítání
občánků, životních jubileí apod..
Proto tímto žádáme občany – rodiče narozených dětí, pokud mají zájem o účast na vítání občánků,
aby nás pokud možno informovali co nejdříve po narození dítěte. Podmínkou je trvalý pobyt v obci.
Doufáme, že v brzké době bude obnoveno poskytování informací o evidenci obyvatel a tímto bude i naše
evidence opět aktualizována, včetně této pravidelné zpravodajské statistické rubriky.

Příjemné letní teploty, poklidnou, třeba i exotickou dovolenou,
plno relaxačních aktivit, grilovacích či jinak společensky strávených
příjemných letních večerů.
Dětem skvělé nekončící prázdniny,
zábavu a legraci u vody, na táborech či u babiček, bezedné množství zmrzliny
a nová přátelství...
Jednoduše slunné a svěží léto 2013 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.
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