ZPRAVODAJ
Obce Svídnice
a místní části Práčov
číslo 2/2013

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

čas letí jako voda a je tu opět
konec roku. Byl to rok náročný,
ale snad se povedlo realizovat,
co jsme chtěli. Podařilo se nám
udělat jednu velkou akci, a sice
první kilometr chodníku napříč
obcí. Názory na tuto stavbu
jsou různé, kladné i záporné.
Vyslechl jsem si toho dost, ale
stejně jsem přesvědčen o tom,
že tato stavba je velkým
přínosem pro všechny občany
a to zejména z důvodu
bezpečnosti pohybu osob
v obci. Skeptikům chci vzkázat,
neodradili jste mě a žádáme o
další dotaci na druhou etapu,
směrem k obci Lukavice. Tato
akce stála cirka 3 miliony Kč,
z toho obec zhruba 850 000
Kč. K tomuto se nám podařilo
ještě provést rekonstrukci
místní komunikace v hodnotě
500 000 Kč, kde nám pomohla
stotisíci korunová dotace
z Programu obnovy venkova.
Dále jsme provedli výměnu
vchodových dveří na čp. 13
(pošta).
Tuto akci jsme
zrealizovali s pomocí dotace od

Mikroregionu
Chrudimsko
v hodnotě cirka 75 000 Kč.
Samozřejmě jsou i věci
problematické, ale snažíme se
je řešit. Hned v úvodu roku a
nyní za poslední měsíc máme
problémy
s veřejným
osvětlením.
Je tu několik
faktorů; poškození vedení,
servisní služba oprav a také se
jedná se o zastaralý stav
rozvodů a lamp. V listopadu
jsme provedli výběr nové firmy
na opravu a údržbu veřejného
osvětlení, se kterou byla
podepsána smlouva. Dále jsme
nechali zpracovat pasport
celého osvětlení, kde bude
evidována každá lampa vedení
tak, že bude prováděna revize
oprav pro jednotlivá světla.
Přesto se omlouváme za
výpadky, které se nastaly a
dále přetrvávají.
Každého, nebo téměř každého,
zajímá, co se bude realizovat
příští rok. Jak jsem již uvedl,
chtěli
bychom
realizovat
druhou
etapu
výstavby
chodníku. Dále opravíme
omítky na hřbitovní zdi na

Práčově a rádi bychom
postavili parkovací místa u
obecního úřadu. Stavebně
chceme upravit také prostor
před Kudynovými. Tolik asi to
hlavní. Samozřejmě je spousta
jiných činnosti, které musíme
zabezpečit.
Dovolím si vzpomenout ještě
dvě
akce,
které
svým
významem byly ojedinělé
v naší obci. Jedná se o oslavy,
organizované
Sborem
dobrovolných hasičů Svídnice
a Tělovýchovné jednoty obce.
Na těchto akcích bylo patrno,
že jsou u nás občané, kteří
svou prací, svou zapáleností
pro věc, dokážou udělat pro
ostatní nejen zábavu, ale
zorganizovat
komplexní
společenský zážitek. Vidím
v tom
posun
dopředu
v aktivitách v obci. Vřelý dík
všem, kteří se aktivně účastnili.
Nechci opomenout záslužnou
činnost
sdružení
Rybník
v Lukách, který zejména pro
děti
připravil
loučení
s prázdninami,
zorganizoval
rybářské závody a příkladně se

starají o prostředí v okolí
rybníka. Jsou zde i jiné akce,
jako vánoční koncert v kostele,
čarodějnice, zabíjačkové hody,
posvícenská zábava, turnaj
v nohejbale apod. Mám radost,
že se již něco děje. Ten, kdo
chce, si pro sebe jistě něco
najde a kdo nechce, nikoliv. Je
to volba každého z nás.
Ještě jeden dík. Tři roky se
utváří SPOZ při OÚ Svídnice.

Již několikrát jsem se zmínil o
možnosti každého, kdo by měl
zájem, se zapojit do jeho
činnosti. SPOZ existuje a
pracuje. Pracuje aktivně, což
vidíte např. v podobě vítání
občánků, organizaci obecního
plesu, vydávání Zpravodaje
obce,
pořádání
různých
zájezdů a akcí pro děti i
dospělé nebo také při
zorganizování letošního

ohňostroje na hřišti a dalších a
dalších akcích. Jako starosta
obce členkám SPOZu touto
cestou děkuji.
Do roku 2014, do roku, kdy
budou mimo jiné i volby nového
zastupitelstva, chci všem
občanům v obci popřát hodně
pevného zdraví, osobní pohody
a štěstí. Ať Vám život v obci
přináší radost.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 26. 6. 2013
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan
Netolický a Ing. Melč
b) navržený program zasedání
c) plán práce ZO na II. pololetí
roku 2013 – viz příloha č. 1
d) rozpočtové opatření č. 3 – viz
příloha č. 2
e) záměr obce prodat část
pozemku p.č. 231/34, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Svídnice u Slatiňan – viz
podmínka zabezpečení volného
pásu zeleně podél komunikace
v šíři 50 cm.
2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) plány práce výborů a komise na
II. pololetí roku 2013
c) informace o stavu a průběhu
žádostí o dotace na rok 2013
3. zamítá:
a) žádost o neinvestiční příspěvek
Asociace
rodičů
a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR,
o.s. Klub RADOST Prostějov.
ze dne 10. 9. 2013
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan
Mrkvička a pan Trojan
b) navržený program zasedání
c) čerpání rozpočtu za I. pololetí
roku 2013 – viz příloha č. 1
d) rozpočtové opatření č. 4 – viz
příloha č. 2

e) prodej části pozemku p.č.
231/34, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Svídnice u
Slatiňan manželům Koubovým,
Svídnice č.p. 62 (nově vzniklou
p.p.č. 231/46 o výměře
52 m2)
f) žádost o neinvestiční příspěvek
ve výši 1.000,- Kč na „Memoriál
Petra Procházky“ panu Zelenkovi
J., Svídnice

2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) informace k žádostem o
dotace na rok 2014

2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) zprávu o činnosti výborů a
komise
c) připomínky a návrhy OS Rybník
v Lukách včetně návrhu nájemní
smlouvy na „Vodní
nádrž Svídnice“
3. odkládá:
a) žádost o úhradu provozních
nákladů na prodejnu ve Svídnici
Jednoty Hlinsko

1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – p.
Janeček a p. Mrkvička
b) navržený program zasedání
doplněný o bod 7 g), h), i)
c) rozpočet na rok 2014 – viz
příloha č. 2
d) plány práce výborů a komisí na
I. pololetí roku 2014
e) Plán práce zastupitelstva obce
Svídnice na I. pololetí roku 2014.
f) Plán inventur na rok 2013 – viz
příloha č. 3
g) rozpočtové opatření č. 6/2013 –
viz příloha č. 4
h) uzavření nájemní smlouvy na
Vodní nádrž Svídnice a pozemky
129/2, 145/1, 145/2, 146
a 590 v katastrálním území
Svídnice u Slatiňan s OS Rybník v
Lukách
i) žádost o neinvestiční příspěvek
Svazu diabetiků ČR územní
organizaci Slatiňany
ve výši 1.000,- Kč
j)
uzavření
smlouvy
o
bezúplatném převodu na převod
pozemku označeného jako p.p.č.
597

ze dne 29. 10. 2013
1. schvaluje:
a) ověřovatele zápisu – pan
Netolický a Ing. Melč
b) navržený program zasedání
c) rozpočtové opatření č. 5 – viz
příloha č. 1
d) záměr obce pronajmout Vodní
nádrž Svídnice a pozemky 129/2,
145/1, 145/2, 146 a 590
v katastrálním území Svídnice u
Slatiňan
e) žádost o neinvestiční příspěvek
TJ ZORA Praha ve výši 500,- Kč

3. zamítá:
a) žádost o úhradu části
provozních nákladů na prodejně
Jednoty Hlinsko ve Svídnici.
ze dne 3. 12. 2013

ostatní plocha – silnice o výměře
81 m² 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 12.12.
2012
k) uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemek
označený jako p.p.č. 219/5
zahrada o výměře 214 m² v obci
Svídnice a k.ú. Svídnice u
Slatiňan s paní
Danou Procházkovou, Svídnice 5
l) žádost o neinvestiční příspěvek
pořadatelům turnaje dospělých ve
společenské hře
„Člověče, nezlob se“! ve výši
1.000,- Kč
m) žádost o spolufinancování
pobytové sociální služby Senior
centru Skuteč pro paní
Boženu Jiráskovou, Svídnice 73
ve výši 6.500,- Kč/rok 2014

2. bere na vědomí:
a) kontrolu plnění usnesení
b) návrh rozpočtu na rok 2014 Mikroregion Chrudimsko
3. ukládá:
a) uzavřít nájemní smlouvu na
Vodní nádrž Svídnice a pozemky
129/2, 145/1, 145/2, 146
a 590 v katastrálním území
Svídnice u Slatiňan s OS Rybník v
Lukách v termínu
do
31.12.2013.
Jako
zodpovědnou osobu stanovuje
starostu obce ing. Romana
Kašpara
b) uzavřít smlouvu o bezúplatném
převodu na převod pozemku
označeného jako p.p.č. 597
ostatní plocha – silnice o výměře
81 m² 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 12.12.2012. Termín
stanovuje do 3 měsíců ode dne
vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „Rekonstrukce chodníku
a nový chodník v obci Svídnice a
zodpovědnou osobou stanovuje
starostu obce
ing. Romana Kašpara
c) uzavřít Smlouvu o zřízení
věcného břemene na pozemek
označený jako p.p.č. 219/5
zahrada o výměře 214 m² v obci
Svídnice a k.ú. Svídnice u
Slatiňan s paní
Danou Procházkovou, Svídnice 5
do 60 dnů od vydání kolaudačního
souhlasu
dle Smlouvy ve věci budoucího
uzavření smlouvy o věcném
břemenu a zodpovědnou
osobou stanovuje starostu obce
ing. Romana Kašpara
3. odkládá:
a) projednání činnosti výborů a
komisí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

V prvním pololetí roku 2 0 1 4 bude
ZASTUPITELSTVO
OBCE
ZASEDAT v těchto termínech:

Výše poplatku za svoz
domovního
odpadu
v roce 2014 bude pro
občany naší obce stejná
jako v loňském roce – tedy
400 Kč / osoba / rok.
Rekreační objekt / rok
400,- Kč.

21. 1. 2014
15. 4. 2014
24. 6. 2014
Všechna zasedání zastupitelstva
jsou veřejná! (dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, obecních zřízeních, ve
znění pozdějších předpisů.)

Konají se vždy od 17:00 hodin.
Přijďte a nebojte se vyjádřit své
názory a námitky, zde jistě, než
kdekoliv jinde, najdete odpovědi na
vaše připomínky a na to, co vás
zajímá a někdy i štve.

Dne 29.9.2013 jsme mezi sebe
přivítali Roberta Brodského, jako
nového občana obce Svídnice.
Rodičům gratulujeme a Robertovi
přejeme, ať mu je na světě hej. :)

Výše ostatních místních
poplatků je umístěna na
internetových stránkách
obce, v sekci obecní úřad > vyhlášky, zákony a
usnesení zastupitelstva ->
OZV obce Svídnice.

ÚSPĚCHY, PÁDY, AKTIVITY,…
Sdružení a zájmové organizace podporují kulturní i sportovní dění u nás v obci a nyní měly skvělé období!
Povedlo se jim realizovat několik velkých akcí a ukázaly nám, že společenský život ve Svídnici na tom je vcelku
skvěle! Nezapomeňte, že každý má příležitost se aktivně zapojit – Neváhejte a vymyslete na příští rok báječnou
akci právě vy! Nyní se podívejme na úspěchy, pády a aktivity za poslední půlrok, a co se chystá v roce 2014!

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
RYBNÍK V LUKÁCH
Za Občanské sdružení Rybník
v Lukách nám pár slov poskytl
jeho předseda Michala Vošvrda…

Očima předsedy
Potřetí v řadě jsem byl na sklonku
kalendářního roku požádán o
příspěvek do zpravodaje Obce
Svídnice,
o
zhodnocení
uplynulého roku v rámci činnosti
občanského sdružení, o nastínění
plánů na rok 2014.
Přemýšlel jsem, jak hodně byl
končící kalendářní rok odlišný od
roku 2012 – jarní a podzimní
rybářské
závody
úspěšně
proběhly, podzimní dětský den se
nejen díky krásnému počasí
vydařil, vodní nádrž a její nejbližší
okolí průběžně udržujeme ve
stavu, který umožňuje plnit téměř
všechny funkce, pro které byla
lokalita kultivována. Na rozdíl od
roku předchozího se akce pálení
čarodějnic letos ujal místní Sbor
dobrovolných hasičů.
Jeden drobný náznak odlišnosti
oproti letům minulým mě ale
napadá – kromě jarních
rybářských závodů byl znatelný
nižší zájem o akce Loučení
s prázdninami
a
podzimní
rybářské závody.
Činnost sdružení, zajišťování
jednotlivých akcí stojí na několika
málo jedincích. Ti významnou
časovou dotací i letos umožnili
úspěšné fungování našeho
spolku. Na těchto jednotlivcích je
vidět, že je tato práce baví, že se

nerozpakují na vrub svého
volného času připravit vyžití pro
druhé. Za to jim patří nejen můj
dík.
Při této příležitosti bych zároveň
rád poděkoval zastupitelstvu
Obce Svídnice, které naslouchá
našim námětům a připomínkám a
vytváří tím podmínky pro naši
činnost. Nemohu opomenout ani
pana Jiřího Bořila, bez jehož
nezištné
pomoci
bychom
v určitých
případech
měli
významně ztíženou situaci při
zajištění aktivit sdružení.

Rybník v roce 2014
Nejen v roce příštím, ale
pravděpodobně i v roce dalším,
nás čeká rozhodování, jak dále
fungovat s relativně nízkou
členskou základnou v poměru
k aktivitám,
které
doposud
sdružení vykonává. Čeká nás
rozhodování, zda a za jakých
podmínek budeme chtít udržet,
resp. rozšířit členskou základnu.
Případně zda při stagnujícím
stavu
členské
základny
zredukujeme pořádané akce pro
veřejnost. Například ty, u kterých
jsme letos zaznamenali nižší
zájem o účast.
Diskusi na tato témata lze
očekávat již v rámci příští členské
schůze, která proběhne z kraje
roku 2014.

Pohoda klid křesťanských
svátků…
Věřím, že až se nám dostane do
rukou tento výtisk Zpravodaje,
bude mít většina z nás všechen
ten předvánoční shon a ruch za
sebou, bude v rodinném kruhu

s nejbližšími užívat pohodu a klid
křesťanských svátků…
Nám všem přeji v roce 2014 vše
dobré, hlavně zdraví, alespoň
trochu štěstí, co nejméně starostí
a abychom zase za rok mohli
společně bilancovat.
(za výbor OS Rybník v Lukách
Michal Vošvrda)
UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
RYBNÍK V LUKÁCH
Upozorňujeme
držitele
vydaného oprávnění k lovu
ryb na místním rybníce, že
nejzazší termín pro vrácení
vyplněného úlovkového lístku
je 31.1.2014

SPOZ
SPOZ dále pokračuje v předávání
dárkových balíčků k významným
životním jubileím. U příležitosti
stého výročí SDH Svídnice
proběhlo slavnostní posvěcení
obecních symbolů – vlajky a
znaku. Fotogalerie je umístěna na
webu obce v sekci obecní úřad ->
obecní symboly, kde máte
možnost se dočíst celou historii
k udílení obecních symbolů.

XII. ples obce Svídnice
Srdečně zveme všechny občany
na tradiční již XII. ples Obce
Svídnice, který se koná 8. února
2014 od 20:00 hodin, k tanci a
poslechu hraje kapela H.A.M.
pana Kořínka. Místo konání bude
včas upřesněno.
(za SPOZ Jana Novotná)

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

TJ Svídnice v roce 2013
oslavilo 70. let
Rok 2013 byl pro nás rokem
významným, protože jsme spolu
s Vámi oslavili sedmdesát let
existence sportovní činnosti ve
Svídnici.
Oslavy
jsme
zorganizovali tak, aby byly
zajímavé nejen pro sportovce, ale
i pro širší veřejnost. Věřím, že ti,
co přišli, se dobře pobavili, a
strávili tak příjemné odpoledne.
Všem návštěvníkům děkuje výbor
TJ Svídnice. Dále musím
poděkovat všem, kteří nám
takovou
akci
pomohli
zorganizovat. Děkuji sponzorům,
Sboru dobrovolných hasičů,
organizátorům.
Děkuji
dobrovolníkům, kteří nejsou členy
TJ a přesto pomohli, jmenovitě
p. Nováková,
p. Víšková,
p. Kašparová, p. Sedláková a
další.

Sportovní sezóna 2013
Po stránce sportovní jsou
výsledky různé. Jsou různé i
pohledy na tyto výkony. Je
potřeba vyzvednou vynikající
výkony mužstva dorostu a
poděkovat celému kolektivu, jak
hráčům,
tak
trenérům
a
realizačnímu týmu, který se o toto
mužstvo stará. Je zde vidět, že
zápal těchto chlapců roste
s výsledky a s motivací, kterou
jim trenéři dokáží vytvořit. Výbor
TJ děkuje za výbornou práci
v dorostu p. Šulajovi. „Jen tak dál
Tondo!“
Mužstvo mužů je po podzimní
části ne zrovna na příjemném
místě tabulky, ale je třeba jim více
věřit. Je třeba věřit, že situace se
zlepší a výkony se dostaví, což
už závěr signalizoval. Výbor se
snaží zajistit posily pro jarní část
okresního přeboru a odhodlání
hráčů a trenérů je též. Tak jim
držme palce a přijďme je
povzbudit.
K žákům se píše nejlépe. Každý,
kdo se na ně byl aspoň jednou
podívat, tak ví, jak je to myšleno.
Nasazení, radost a dětská hrdost,
že hrají fotbal, hovoří za vše.

SDH SVÍDNICE
Za výbor SDH Svídnice několik
slov od Milana Netolického –
předsedy našich hasičů…

Hasičský sport
Sportovní činnosti se v letošním
roce díky vytíženosti starších
členů začali účastnit naši mladí.
Ti nás překvapili svojí soudržností
a na příští sezonu si již připravují
sportovní vybavení. Především
novou,
sportovně
laděnou,
stříkačku. První zažehnutí motoru
už proběhlo a první výstřik je
naplánován na konec roku. Tímto

chci požádat občany v blízkosti
hasičárny o shovívavost při
záběhu nového stroje.

Fičák v roce 2013
V letošním roce jsme většinu
svého času a úsilí věnovali
přípravám oslav 100. výročí
založení hasičského sboru, které
se nám, myslím, vydařily.

Je to velice záslužná práce
s těmito dětmi. Výbor TJ děkuje
p. Kolářovi a p. Fuxovi!

TJ trochu jinak
Závěrem si jako předseda TJ
Svídnice dovolím touto cestou
veřejně poděkovat za dlouholetou
spolupráci členům výboru a to
Milanu Víškovi, Evě Kučerové,
Tondovi Šulajovi,
Mirkovi
Spálenskému, Jirkovi Drahému,
Milanu Hrdému,
Rosťovi
Drahokoupilovi, Danu Dibelkovi.
Dále chci poděkovat Mirkovi
Svobodovi a dalším lidem, kteří
pomáhají TJ, jako je nestor
fotbalu Václav Štěpán. Lidem,
bez kterých bychom neměli
vyprané dresy ,
p. Fuxová
Martina, p. Pytlíková Jaroslava,
p. Křivský a p. Křivská.

Do nového roku…
Výbor TJ Svídnice přeje Vám
všem
pevné
zdraví
a
optimistickou náladu do roku
2014!
(za výbor TJ Svídnice Ing. Roman
Kašpar)

SDH Svídnice Vás zve na
tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT
V KOSTELE SV.
.
JAKUBA NA PRÁČOVĚ
Koncert se uskuteční v
pondělí 23. 12. 2013 od
17 hodin.
Paní Sychrovská má opět
připravený nový program,
letos vystoupí také dětí ze
ZUŠ Slatiňany.
Zorganizovali jsme však i další
akce – čarodějnice, nebo v
listopadu to byly například
oblíbené vepřové hody.

SDH v roce 2014
V lednu máme naplánovány
návštěvy okolních sborů v rámci
výročních schůzí, na kterých
prezentují svoji činnost, a my
takto zároveň získáváme inspiraci
pro další práci.
V únoru budeme nabírat sílu na
jarní měsíce, kdy plánujeme
tradiční posezení s důchodci a
dále sběr kovového odpadu,
jehož výtěžek je jedním z našich
příjmů do pokladny.
Pro děti i dospělé připravíme opět
pálení čarodějnic s průvodem.
Neváhejte a zúčastněte se
společně s vašimi příbuznými.

SDH zve na vepřové hody
a výroční schůzi
18. ledna 2014 od 18 hodin, se
bude konat výroční schůze SDH
Svídnice a také vepřové hody!
Touto cestou srdečně zvu
všechny naše členy. Vepřové
hody budou schůzi předcházet,
aby mohla být použita část
vepřových specialit na večerní
pohoštění hostů.

V nové sezóně budeme
závodit
Naše sportovní jednotka bude
reprezentovat náš sbor a obec na
závodech doma, v blízkém okolí,
ale také na sportovní lize!
Budeme rádi, když nás podpoříte
vaší účastí na některých
závodech v roce 2014.

V čase Vánoc…
V čase Vánoc Vám všem přeji
pohodu, klid a radost, do nového
roku hodně štěstí, zdraví a
životních úspěchů.
Závěrem chci poděkovat všem
členům, kteří se podílejí na chodu
sboru. Všem občanům obce
Svídnice a Práčova za náklonnost
a podporu.
(za výbor SDH Svídnice Milan
Netolický)

VLČATA

Celoročně s Jonesem
"Rok 1935. Indiana Jones se v
šanghajském klubu zaplete s
čínským gangsterským bossem.
Ve hře je zprvu „jen" stará čínská
socha a vzácný diamant, záhy
však i samotný Jonesův život.
Nečekaný vývoj událostí přivede
Indyho na další dobrodružnou
výpravu, tentokrát do Indie."
Přesně takhle začal letošní školní
rok ve Vlčatech. Naše nová
celoroční hra je na motivy
filmového zpracování Idiana
Jones a chrám zkázy. Na začátku
každého měsíce děti čeká
"etapová " schůzka, kde si
pouštíme krátkou ukázku z filmu,
a poté následuje samotné plnění
etapy. Od začátku roku jsme se
přesunuli přes jízdu na člunu,
návštěvu
indické
vesnice,
putování na slonech až do paláce
Pankot.

Vlčí srocení ve Svídnici
Na podzim proběhlo ve Svídnici
Vlčí srocení, posezení u ohně
všech oddílů, kde jsme volili nové
vedení Vlčat a vyhlašovali
výsledky plnění Sedmera za
uplynulý rok. Jediným členem
z Vlčat, který splnil všech sedm
bodů, byl právě náš Vojta Kučera,
kterému takto ještě jednou
gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchu při novém plnění.
Tímto také děkujeme všem, kdo
se podíleli na přípravě ohně,
především děkujeme za dodání
dřeva. Zbylé části budeme v
zimních měsících využívat k
topení.

Za ušetřené peníze ze sběru si
děti zakoupí nějakou hru do
klubovny nebo se společně
zúčastníme nějaké kulturní akce,
například kina.

Vánoční setkání vlčat
V pátek 20. 12. 2013 plánujeme
vánoční setkání, na kterém
chceme pouštět lodičky se
svíčkami, doneseme do lesa
zvířatům něco na zub a
samozřejmě se všichni nejvíce
těšíme na předvánoční atmosféru
s koledami, cukrovím, čajem a
možná i malými dárečky.

V roce 2014…
Od září nás navštěvují 3 noví
členové, celkem je nás tedy letos
15+3vedoucí a na co se mohou
všichni naši členové v novém
roce těšit? Po novém roce nás
čeká novoroční schůzka v
Rabštejnské Lhotě, kde všechny
oddíly Vlčat hrají dohromady
nejrůznější zajímavé hry. Toto
setkání je důležité především
proto, že se seznámí noví
členové se všemi dětmi a mohou
se začít těšit na tábor, který už na
prázdniny pomalu plánujeme.

Vlčata děkují
Děkujeme obci Svídnice i rodičům
dětí za podporu. Přejeme jim
touto cestou jménem SDO Vlčata
hezké svátky vánoční, plné mísy
cukroví, domácí pohodu. Do
nového roku mnoho štěstí, zdraví,
lásky
a
úspěchů
nejen
pracovních. Hezké svátky.
(Pavlína Hajzlová, vedoucí oddílu
Svišti-Svídnice za SDO Vlčata RL
Veronika Netolická, vedoucí,
David Netolický, instruktor)

Aktivity v roce 2013
Před Vánoci jsme vyráběli svícny
ze starých CD a DVD disků a
pomerančové svíčky, které si děti
mohly odnést domů. Jako i minulý
rok stále sbíráme starý papír a už
jsme ho kupu odvezli do sběrny.

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

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Za pár dní je tu Ježíšek!!
Dárky, pohádky, cukroví,
čokoška, koulovačka a třeba i
lyžovačka!
Děcka, než to všechno
vypukne, pojďme se vyřádit
v tomto čísle… Opět je tu
rubrika jen a jen pro vás!
Řekněte mamce, ať vám uvaří
kakao a pusťte se do
vybarvování, a bludišťování!
Užívejte čas prázdnin a sněhu!
A bacha na nadílku – aby něco
přiletělo, tak aspoň do Vánoc
žádný zlobení! Mějte báječné
Vánoce!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti červenec - prosinec 2013:
půlstoletí oslavil…
Jirmásek Miloš, Svídnice

sedmdesátiny oslavil…
Antonín Bohumil, Svídnice

osmdesátiny oslavila…
Teplá Zdeňka, Svídnice

Pětaosmdesátiny oslavila…
Jirásková Božena, Svídnice

Všem oslavencům ještě jednou
gratulujeme a přejeme
především pevné zdraví.

V období červenec - prosinec 2013:
Přistěhovali se:
Barbora Vítková, Svídnice
Martina Vítková, Svídnice
Tůmová Jana, Svídnice
Tůma Patrik, Svídnice
Michal Šimík, Svídnice
Kateřina Chaloupková, Svídnice

Odstěhovali se:
Petra Novotná, Svídnice
Karolína Novotná, Svídnice

Zemřeli:
Věra Vondráčková, Svídnice
Františka Jeřábková, Práčov
Miloslava Procházková, Práčov

Narodila se:
Kožíšková Antonie, Svídnice

STATISTIKA
Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 10. 12. 2013 ………………….…. 432 obyvatel
-

V místní části Práčov žije …………………………………………………….… 45 obyvatel
 z toho 4 děti ve věku do patnácti let.
Obec Svídnice má …………………………………………………………….. 387 obyvatel
 z čehož je 57 dětí ve věku do patnácti let.

Žije u nás 152 svobodných, 219 vdaných / ženatých, 28 rozvedených a 33 vdov / vdovců.

Co možná nejvíce příjemných chvil, adrenalin a relax na zasněžených svazích a spoustu úsměvů,
které člověka zahřejí v zimních měsících.
O Vánocích především rodinné teplo a pohodu. Nechte se okouzlit atmosférou českých Vánoc ve
všech detailech.
Do nového roku především pevné zdraví, dostatečné množství sil a nezapomeňte si život užívat!
To vše Vám přejí členky SPOZu při OÚ Svídnice

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 při OÚ Svídnice (kontaktní osoba Bc. Barbora Kašparová). Tato tiskovina neprošla jazykovou úpravou. Číslo registrace MK ČR E 15213. Zdarma.

