ZPRAVODAJ
Obce

Svídnice
číslo 2/2014

( místní části Práčov )

VOLBY

DO

ZASTUPITELSTVA

OBCE

SVÍDNICE

Úvodem jsme pro Vás připravili malou rekapitulaci výsledků voleb do zastupitelstva obce,
které se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014. Do Zastupitelstva Obce Svídnice se volilo 7 členů,
zvoleni byli:
Za volební stranu č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů Svídnice 2014
1. Netolický Milan
133 hlasů
2. Mrkvička Roman
133 hlasů
3. ing. Kašpar Roman
131 hlasů
4. Trojan Lukáš
131 hlasů
5. Bc. Novotná Jana
129 hlasů
6. Janeček Martin
125 hlasů
7. Drahá Ilona
71 hlasů
Celkový počet voličů zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

351
196
193

Z celkového počtu osob zapsaných do výpisu stálého seznamu voličů se zúčastnilo 55,84 % voličů.
Výsledky voleb zapsány dle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce vyhotovených Českým
statistickým úřadem. Veškeré výsledky voleb lze nalézt i na webových stránkách www.volby.cz
Dne 4.11.2014 se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce. Na tomto zasedání si noví
členové zastupitelstva zvolili ze svých řad starostu obce a místostarostu obce. Oba svojí funkci
vykonávají jako neuvolnění členové zastupitelstva obce.
Starostou obce byl zvolen ing. Roman Kašpar a místostarostou obce Bc. Jana Novotná.
Dále uvádíme zvolené zastupitele do ostatních funkcí zastupitelstva obce:
předseda kontrolního výboru
předseda finančního výboru
předseda majetkové komise
člen zastupitelstva

Martin Janeček
Drahá Ilona
Lukáš Trojan
Milan Netolický, Roman Mrkvička

Na nově zvolené zastupitele se můžete obracet přímo, prostřednictvím úředních hodin obecního úřadu
nebo na zasedáních zastupitelstva obce. Termíny najdete na webových stránkách obce a úřední desce
obecního úřadu. Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Přijďte a podělte se s námi o svůj
názor či podnět, jak co nejlépe vylepšit vzhled naší obce, kulturní a společenský život v obci,
jak hospodárněji nakládat s obecním majetkem nebo řešit cokoliv, co vás trápí nebo i štve.

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

OBCE

Usnesení ZO ze dne 9.9.2014
schvaluje
a) ověřovatele zápisu – Mrkvička Roman, Janeček Martin
b) navržený program zasedání
c) čerpání rozpočtu za I. pololetí roku 2014
d) Program obnovy venkova – dodatek č. 3 pro období 2014 – 2018
e) odkoupení pozemkové parcely č. 481/2, neplodná půda, ostatní plocha o celkové výměře 366 m² v k. ú.
Svídnice u Slatiňan od pana Pelikána Petra Pardubice s tím, že občané uvedení v petici dají na své náklady
zaměřit pozemek a vyhotovit geometrický plán na základě něhož dojde k odkoupení výše uvedené parcely
bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení
b) činnost výborů a komise
zamítá
a) žádost o finanční příspěvek na vybudování opěrné zdi panu Drahokoupilovi, Svídnice 129
Usnesení ZO ze dne 7.10.2014
schvaluje
a) ověřovatele zápisu – Trojan Lukáš, Netolický Milan
b) navržený program zasedání
c) rozpočtové opatření č. 3/2014
d) neinvestiční finanční příspěvek ve výši 500,- Kč TJ Zora Praha
bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení
b) projednání žádostí o dotace na rok 2015
zamítá
a) žádost o finanční příspěvek panu Robertu Kopeckému, Liboměřice na akci „Gumičkovaná neděle“
Usnesení ZO ze dne 4.11.2014
schvaluje
a) ověřovatele zápisu – Drahá Ilona, Trojan Lukáš
b) navržený program zasedání
c) zvolení jednoho místostarosty
e) veřejný způsob volby starosty obce a místostarosty obce hlasováním
určuje
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty i místostarosty obce
nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
volí
a) starostu obce ing. Romana Kašpara
b) místostarostu obce Bc. Janu Novotnou
c) předsedu finančního výboru paní Ilonu Drahou
d) předsedu kontrolního výboru pana Martina Janečka
e) předsedu majetkové komise pana Lukáše Trojana
zřizuje
a) finanční a kontrolní výbor, majetkovou komisi
stanoví
a) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
odkládá
a) volbu členů výborů a komise na nejbližší zasedání zastupitelstva obce z důvodu nedostatku
kandidátů na členství

Usnesení ZO ze dne 11.11.2014
schvaluje
a) ověřovatele zápisu – Mrkvička Roman, Janeček Martin
b) navržený program zasedání
c) uzavření Smlouvy č. 14215424 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního
prostředí ze dne 23.10.2014 s SFŽP ČR - „Kompostování ve Svídnici“
bere na vědomí
a) kontrolu plnění usnesení
ukládá
a) uzavřít Smlouvu č. 14215424 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního
prostředí ze dne 23.10.2014 s SFŽP ČR - „Kompostování ve Svídnici“, zodpovědnou osobou stanovuje
starostu obce ing. Romana Kašpara.
Usnesení ZO ze dne 9.12.2014
schvaluje
a) ověřovatele zápisu – Drahá Ilona, Netolický Milan
b) navržený program zasedání doplněný o bod 6 e) a 6 f)
c) Plán inventur na rok 2014
d) rozpočet na rok 2015
c) rozpočtové opatření č. 4/2014
d) Plán práce ZO na I. pololetí roku 2015
e) neinvestiční příspěvek Svazu Diabetiků, územní organizaci Slatiňany ve výši 1.500,- Kč
f) neinvestiční příspěvek na krytí nákladů pobytové sociální služby na paní Jiráskovou Boženu SeniorCentrum
Skuteč ve výši 6.300,- Kč/rok
bere na vědomí
b) plány práce výborů a komise na I. pololetí roku 2015
c) návrh rozpočtu na rok 2015 Mikroregionu Chrudimsko
volí
a) členy výborů a komise
finanční výbor – Netolický Milan, Drahá Jana
kontrolní výbor – Mrkvička Roman, Průchová Věra
majetková komise – Tomášek Martin, Kožíšek Jan

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce
Vám přejí
Zastupitelé obce Svídnice
a zaměstnanci OÚ Svídnice

SLOVO
Vážení spoluobčané,
rok 2014 se nám blíží ke konci.
Každý se snaží vyhodnotit, co
bylo dobré a co špatné.
Jako starosta obce si myslím,
že jsme spolu se zastupiteli
udělali zase krok k tomu, že
v další části obce je bezpečněji
pro chodce a že jsme postoupili
hodně dopředu v nakládání
s biologickým odpadem. Tady
si dovolím vyzvat občany, kteří
si neodebrali kompostéry,
ať tak učiní co nejdříve. U této
akce
musím
poděkovat
za nezištnou pomoc paní
RNDr. Dosoudilové
Jitce.
Zakoupili jsme obecní traktor
s adaptéry na údržbu zeleně
a zimní údržbu chodníků.

STAROSTY

Jsem přesvědčen, že tento
pomocník je již v obci znát,
což se projevuje v čistotě obce.
Máme za sebou volby
do zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo obce zůstalo
prakticky téměř v původní
sestavě, ve které ing. Melče
Tomáše zastoupila paní Drahá
Ilona. Na tomto místě bych mu
chtěl poděkovat za dobrou
spolupráci
v
uplynulém
volebním
období.
Dále poděkovat Vám všem,
kteří jste nám u voleb projevili
důvěru.
Dne 9. 12. 2014 byl schválen
rozpočet obce na rok 2015.
V rámci prostředků, které
máme k dispozici, budeme
realizovat práce, které souvisí

s údržbou
majetku
obce,
jako jsou komunikace
na
Práčově, kanalizační přípojka
u Chrbolkových,
stavební
opravy v budově bývalé školy,
oprava místního rozhlasu a
další. Bude zpracován projekt
na třetí
etapu
chodníku
od pošty směrem k Trpišovu.
Tolik
asi
to
hlavní.
Nezapomněli jsme tradičně na
organizace v obci, kterým
přispějeme na jejich činnost,
jelikož jsou pro život v obci
nepostradatelné.
Závěrem chci všem popřát
hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody.

SPOZ

V druhé polovině roku 2014
náš spolek pokračoval ve své
tradiční činnosti, kterou je
předávání dárkových balíčků u
příležitosti
významných
životních jubileí našich občanů
a vítání nových občánků obce.
V měsíci
červnu
jsme
uspořádali zájezd do ZOO
Jihlava a tak s dětmi a jejich
doprovodem oslavili Dětský
den. Doprava i vstupné byla
hrazena z výtěžku obecního
plesu.
V
září
jsme
ve spolupráci s SDH Svídnice
zrealizovali
zájezd
do
Uherského
Hradiště
na
Slovácké
slavnosti
vína
a otevřených památek. Tyto
slavnosti jsou prezentací
tradiční lidové kultury na

Slovácku
spojené
s ochutnávkou vín, burčáku a
regionálních
gurmánských
specialit
za
doprovodu
folklorních
souborů,
cimbálových muzik i dechových
kapel. A tak jsme všichni
zúčastnění měli možnost nasát
z té spousty energie, která nás
v tomto regionu ohromila.
Předvánoční atmosféru jsme
načerpali na vydařené akci,
která měla v naší obci premiéru
a tou bylo „Rozsvícení
vánočního stromu“ v režii SDH
Svídnice. Tím se nachýlil konec
roku 2014 k závěru, který
uzavřeme vydáním a distribucí
tohoto zpravodaje. Náš spolek
ale čeká již z kraje roku
spoustu organizačních úkonu

a práce, jelikož na jeho
samém počátku se bude konat
další již tradiční ples obce,
jehož jsme pořadateli. Touto
cestou si Vás tedy dovolujeme
pozvat na již XIII. ročník
Obecního plesu Svídnice,
který se bude konat dne
17. ledna 2015 v „Hospodě
u Chrbolků“.
K tanci
a
poslechu hraje skupina
H.A.M. Chrudim.
Závěrem Vám všem přejeme
příjemné a pohodové vánoční
svátky v kruhu svých blízkých a
do nového roku hodně zdraví,
životního optimismu a pohody.

za SPOZ Bc. Jana Novotná

VLČATA
Svišti přejí Krásné Vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku!
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé. Po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé….
Opět si připomínáme snad
nejkrásnější svátky v roce,
které by měly být naplněny
spoustou lásky, porozumění,
upřímnosti a přátelství. S dětmi
se scházíme každý pátek už
více než 20 let v klubovně ve
Svídnici, už když jsem byla
malá, tak jsme si mezi sebou
na Vánoce vyměňovali malé
dárečky. Ani letos tomu nebude
jinak, poslední schůzku v roce
máme 19.12., děti si mají
donést cukroví a malý dáreček,
který dají pod stromeček, co
jsme v klubovně ozdobili, a pak
si každý vylosuje ten svůj,
vypijeme čaj, pojíme cukroví,
zazpíváme koledy, popřejeme
si hezké Vánoce a půjdeme se
domů těšit na Ježíška.
Během celého roku naší
činnost
podporuje
obec
Svídnice, za což ji velmi
děkujeme a vážíme si toho. Na
oplátku se také snažíme přiložit
ruku k dílu a tak jsme například

vyráběli s dětmi dárečky, které
nyní visí na vánočním stromě u
obecního úřadu. Máme také na
starosti udržování čistoty u
pomníku u školy a když bude
potřeba, rádi pomůžeme i
s jinými činnostmi.
Mimo to v letošním roce máme
období pravěku, děti získávají
zuby vyrobené z moduritu a po
schůzce je vždy směňují za
vyšší komodity jako je
například obilí, kožešina,
sekera, oštěp nebo nádoba či
náhrdelník. Cílem celoroční hry
je směnit co nejvíce zboží a
nakonec za ně získat co
největší území na mapě.
Počet dětí v oddíle se již
několikátým rokem drží nad 13
členů a my vedoucí jsme tři.
Ráda
bych
tedy
také
poděkovala Verče a Davidovi
Netolickým, kteří jsou v oddílu
již od svých dětských let a i
když už nejsou těmi, kteří
jenom hrají hry, tak je rádi
připravují a práce s dětmi je
baví.
Po Novém roce se opět
sejdeme s ostatními oddíly

v Rabštejnské Lhotě, v únoru
se chystáme do plaveckého
bazénu v Chrudimi a ke konci
školního
roku
rozbijeme
prasátko, do kterého střádáme
korunku ke korunce za sběr
papíru, a s dětmi vyrazíme na
nějakou atrakci nebo na výlet,
podle toho na čem se
domluvíme.
V tomto roce se s Vámi
loučíme, přejeme Vám vše
nejlepší do nového roku, hodně
zdraví, štěstí, lásky a podpory
od svých blízkých. Děkujeme
za příspěvky od obce, za
podporu rodičů a jejich
pochopení, když někdy děti
dorazí ze schůzky dlouho,
protože se nám protáhne
program a budeme rádi, pokud
i Vaše děti se k nám přijdou
někdy podívat a ještě radši
budeme, když se jim u nás
bude líbit a budou chtít chodit
každý pátek.
A už je to od nás vše, přejeme
veselé Vánoce a na závěr
krátká básnička, kterou pro Vás
napsala Bára Kolářová během
schůzky.

Přejeme hezké Vánoce,
přichází k nám zas,
scházíme se po roce
zbývá ještě čas.
Ozdobíme stromeček,
dodáme i kvítí,
upečeme cukroví,
dětem oči svítí.
Každý rok Vám posíláme
toto malé přání
užívejte chvilku volna
mějte hezké spaní.

za SDO Vlčata RL Pavlína Hajzlová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYBNÍK V LUKÁCH
Opět se přiblížil konec
kalendářního roku, který je
tradičně obdobím bilancování,
časem ohlednutí se za
uplynulými týdny a měsíci,
časem očekávání nového.
Na jaře letošního roku jsme
vyhlíželi
první
úlovky
s obavami. Nebyli jsme si jisti,
zda a jak si rybí obsádka a
především
kapři
poradili
s uplynulou nezvykle teplou
zimou, která ani neumožnila
oblíbené sportovní vyžití na
zamrzlé hladině rybníka. Nad
očekávání však byl úhyn kapra
po letošní zimě minimální a
jeho kondice byla skvělá.
Na druhou stranu byly ryby po
letošní zimě méně ochotny
přijímat návnadu nejen při
jarních závodech, což se
částečně projevilo na menším
množství ulovených ryb.
V letošním roce se nám
významným pomocníkem při
údržbě travního porostu na
koruně hráze rybníka stala
technika zakoupená obecním
úřadem.
Za
přispění
finančních prostředků obce byl
v jarních měsících pročištěn
přítok rybníka a byly částečně

odstraněny nánosy a vegetace
z vnější
strany
přepadu.
Plánem v příštím roce je docílit
plnohodnotné
průchodnosti
přepadu
pro
potenciální
neočekávané zvýšení hladiny
rybníka.
Na přelomu srpna a září se
nám
nepodařilo
díky
termínovým kolizím s aktivitami
ostatních zájmových sdružení
Svídnice či aktivitami členů
našeho sdružení uspořádat
tradiční Loučení s prázdninami.
Místo této akce jsme se
rozhodli „otevřít“ rybník pro
kohokoliv z místních - dětí i
dospělých; pro kohokoliv, kdo
si chce na rybníce vyzkoušet
rybářské dovednosti spojené
s lovem ryb. Podzimní rybářské
závody jsme proto nahradili
nultým ročníkem akce „Chyť si
svého kapra“. A protože se
jednalo o akci svého druhu
první, vyzkoušeli jsme si, že i
toto je způsob, jak přispět
k zpestření naší činnosti i
společenského života v obci.
V rámci bilancování aktivit
sdružení nemohu opomenout
poděkovat všem jeho členům,
kteří se aktivně podíleli na
realizaci akcí, kteří je

organizovali a personálně
zabezpečovali, kteří svým
dílem přispěli k naplnění našich
cílů a zadání. Náš dík patří i
těm, kteří nejsou členy
sdružení, ale přesto nezištně
poskytli materiální pomoc a
zázemí při námi pořádaných
aktivitách.
Počátkem příštího roku čeká
naše sdružení členská schůze,
která bude volit výbor na nové
dvouleté
období.
Budou
plánovány aktivity na další rok,
bude diskutováno směřování
sdružení v dalším období.
Termín konání členské schůze
bude zveřejněn na obvyklých
místech a vyhlášen v místním
rozhlase.
Z tohoto místa připomínám
držitelům Přehledu o úlovcích,
že termín pro jeho vyplnění a
vrácení je stanoven provozním
řádem do patnácti dnů od
ukončení
jeho
platnosti
nejpozději
do
15.1.
kalendářního roku.
S příchodem konce roku a
v očekávání roku nového přeji
Vám všem, členům sdružení i
občanům Svídnice, klidné
prožití Vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a životního
optimismu.

za výbor OS Rybník v Lukách Michal Vošvrda

AKTUÁLNÍ

INFORMACE

Úřední hodiny v období vánočních svátků budou omezeny z důvodu čerpání dovolené.
Změna svozu ve svátek 1. 1. 2015 – týká se pouze nedostupných míst, které sváží malá kukačka,
svoz bude přesunut na 2. 1. 2015, velká kukačka pojede 1. 1. 2015 (čtvrtek), tedy v běžném termínu
svozu.
Zasedání Zastupitelstva Obce Svídnice pro první polovinu roku 2015
20. 1. 2015; 14. 4. 2015; 23. 6. 2015
Výše poplatku za svoz domovního odpadu v roce 2015 bude pro občany naší obce stejná jako
v loňském roce – tedy 400 Kč / osoba / rok. Rekreační objekt / rok 400,- Kč.
Výše ostatních místních poplatků je umístěna na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad ->
vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva -> OZV obce Svídnice
Tržní řád – tímto bychom Vám chtěli připomenout, že v Obci Svídnice a její místní části Práčov je od
15. 4. 2014 Nařízením obce č. 1/2014 zakázán podomní a pochůzkový prodej!

SDH
Úvodem bych chtěl všem
spoluobčanům poděkovat za
podporu při volbách do
obecního zastupitelstva a slíbit,
že udělám vše, co bude v mých
silách pro zlepšení žití v naší
obci.
Jako starosta SDH se pokusím
krátce nastínit naši práci
v uplynulém
roce.
Nejdůležitější
částí
byly
dvě soutěže, které proběhly
krátce za sebou. V srpnu se
uskutečnila denní soutěž na
místním hřišti. Ta byla startem
pro naše sportovní ligové
družstvo,
které
následně
začalo vozit ligové body a na
závěr sezony třetí místo ze
soutěže v Morašicích, která je
považována za vrchol sezony.
Tímto umístěním byl překvapen
nejeden ze soupeřů.
V celkovém
vyhodnocení
letošní
sezóny
obsadilo
družstvo Svídnice osmnácté
místo ze třiceti, což je po
prvním roce fungování tohoto

SVÍDNICE

nováčka úžasné. Druhou
soutěží byla Posvícenská noční
soutěž
s historickými
stříkačkami PS8. Konstatování
některých soutěžících „proč
nepořádáte ligové soutěže,
když tady máte tak úžasnou
atmosféru“
mluví
za vše. Poděkování patří všem,
kteří přidali ruku k dílu, ale i
Sportovnímu
klubu
za
zapůjčení hřiště, bez kterého
bychom
nemohli
soutěž
připravit. Chtěl bych také zmínit
ještě jednu soutěž, která se
konala na podzim a tou byl
„Extrémní běh“, který prověřil
nejednu fyzickou kondici všech
zúčastněných.
Samozřejmostí zůstává naše
činnost brigádnická, při které
bylo odpracováno nespočet
hodin, ale i činnost kulturní.
Například
společně
organizovaný výlet se SPOZ na
vinobraní v Uherském Hradišti,
vepřové hody nebo zatím
poslední akce - rozsvěcení

vánočního
stromu,
které
předcházelo tříleté období
příprav a do které byly nakonec
zapojeny téměř všechny složky
obce Svídnice.
Dále bych Vás chtěl pozvat na
již tradiční Vánoční koncert.
V přípravě je i Silvestrovský
ohňostroj. V příštím roce nás
čekají volby do výboru SDH.
Tímto chci apelovat na členy,
aby dobře zvážili, koho si přejí,
aby je reprezentoval nejen
v obci, ale i mimo ni.
Na rok 2015 připravujeme opět
vepřové
hody,
posezení
s ženami, sběr kovového
odpadu atd. Velkou část svého
času budeme věnovat sportu,
ale to vše až po volbách, které
ukáží směr, kudy se SDH vydá.
S přáním všeho nej… v novém
roce 2015.
(za výbor SDH Svídnice Milan
Netolický)

PS: článek, který otiskl Deník Chrudimsko – autorka Mgr. Markéta Kopčáková (Janečková)

Rozsvěcení stromu ve Svídnici dopadlo na výbornou
První adventní neděle patřila na mnoha místech republiky slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromku. Nejinak
tomu bylo i ve Svídnici. Před sedmnáctou hodinou postávaly před tamním obecním úřadem hloučky místních
i přespolních těšící se na doušek vánoční atmosféry. Ta byla servírována jako nejlahodnější štědrovečerní
večeře. Návštěvník mnohdy nestačil sledovat, co se děje a děti, ty byly jako u vytržení.
Pásmo koled a básní připravených dětmi z MŠ a ZŠ Lukavice se stalo dokonalou kulisou živému betlému.
Přítomní se mohli zaposlouchat do krásných melodií, zazpívat si známé i méně známé koledy a v neposlední
řadě se také dozvěděli o narození Ježíška. K jesličkám, v nichž byl Ježíšek položen, putovali nejen pastýři
a tři králové se svými dary, ale i zvědavé děti.
Zář komety, jež hlásala světu, že narodil se Ježíšek, a jež nechyběla v Betlémě ani ve Svídnici, nahradilo
rozsvícení vánočního stromku. Na první pohled se sice zdálo, že on svítit nebude. Předseda SDH však nakonec
techniku přemluvil a barevné žárovky přilákaly desítky očí.
Zatímco nejeden dospělý se nechal zlákat teplým mokem, děti byly fascinovány pouštěním lodiček. U kádě
s vodou se strkali malí i větší ve snaze odfouknout tu svou někam dál. Kotvit bylo nepřípustné! Pomyslnou
třešničkou na dortu byl "výpadek proudu" v celé vesnici, zářil jenom fešák strom.
Rozsvěcení bylo pro Svídnici premiérou, která dopadla fantasticky. Když se spojí všechny spolky v obci a každý
přidá ruku k dílu, bylo by smutné, aby dílo nedopadlo tak skvěle.
Rozzářeným stromem uvítali ve Svídnici advent, již nyní. SDH Svídnice srdečně zve na jeho zakončení,
kterým bude vánoční koncert. Ten se bude konat 21. prosince 2014 od 16 hodin v kostele svatého
Jakuba na Práčově.

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Životní jubilea červenec - prosinec 2014
50 let
50 let
50 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let

Procházková Anna, Svídnice
Šulaj Antonín, Svídnice
Janeček Martin, Práčov
Kacafírek Jiří, Svídnice
Bubáková Zdenka, Práčov
Koubová Eliška, Svídnice
Malina Zdeněk, Práčov
Reková Miloslava, Práčov
Nováková Marta, Svídnice

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

Antonínová Miluše, Svídnice
Doležal Josef, Svídnice
Netolická Marie, Svídnice
Doležal Otakar, Svídnice
Slabý Jan, Svídnice
Vašáková Zdenka, Práčov

Všem výše uvedeným jubilantům
přejeme hodně zdraví, životního
elánu a optimismu do dalších let.
Narození nových občánků červenec - prosinec 2014
Eliška Chvojková, Svídnice
V období červenec - prosinec 2014:
Úmrtí:

Šťovíček Jaroslav, Svídnice

Odstěhovali se:

Novák Josef a Nováková Dana, Svídnice

Přistěhovali se:

Martin Hobza, Svídnice
Lenka Šafářová, Svídnice
Karel Hobza, Svídnice
Zdeňka Panchártková, Svídnice

Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 30. 11. 2014 celkem 440 obyvatel.
Z toho:
47 obyvatel v obci Práčov - z toho 5 dětí ve věku do 15 let
393 obyvatel v obci Svídnice – z toho 60 dětí ve věku do 15 let
Statistické údaje počtu obyvatel dle stavu:
svobodných – 161; ženatých, vdaných – 215; rozvedených – 33; vdov, vdovců – 29.

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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