ZPRAVODAJ
Obce

Svídnice
číslo 2/2015

( místní části Práčov )

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
je tady konec roku 2015.
Věřím, že se Vám zdařil,
že jste ho prožili v klidu.
Samozřejmě byli i okamžiky
kdy to nestálo za nic, ale zase
to pominulo.
To, co se událo v obci,
je veřejně
známá
věc.
Tentokrát nechám na Vás,
jak si to každý zhodnotí.
Jen takový postřeh. Jelikož
na jednání
zastupitelstva
prakticky nikdo nechodí, lze
se domnívat, že je vše
v pořádku.
Na
jednání
zastupitelstva se vždy jednou
do roka dostaví pouze ti, které
„pálí“ něco pouze z jejich
nejbližšího okolí, ale co
je na druhém konci obce to
je starost jiných. Dle mého to
není dobře a mohu sám
potvrdit, že tomu tak nebylo.

V této situaci je pak výborné,
že v obci jsou činné tři
organizace, které díky svým
zájmům
spojují
občany
a potažmo
vytváří
v obci
jakousi
pospolitost
žití.
Samozřejmě nelze opomenout
i velký význam SPOZu,
který zabezpečuje nejen přání
k životním výročím, vítání
občánků a ples obce, ale také
kulturní vyžití pro děti i dospělé
formou zájezdů na muzikály,
divadla, dětské dny, hory atp.
Všem občanům, kteří aktivně
pracují v těchto organizacích,
velice děkuji.
K roku 2015. V měsíci prosinci
budeme
projednávat
a
schvalovat rozpočet na rok
2016. Pokud bude rozpočet
schválen, tak zde počítáme
např. s tím, že poplatek za
likvidaci komunálního odpadu
zůstane ve výši roku 2015, při

zachování stávajícího svozu.
Dále konečně uskutečníme
rekonstrukci místní komunikace
na Práčově. Měla by se
realizovat třetí etapa výstavby
chodníku, pokračování oprav
v budově bývalé školy (zde se
snažíme
získat
dotaci).
Je rozjednána
revitalizace
potoka Okrouhlík, výměna
informačních tabulí, instalace
laviček a další.
Je toho hodně, ale vše je
závislé
na
finančních
prostředcích.
Děkuji všem, kteří nám byli
nápomocni v roce 2015. Do
roku 2016 Vám všem přeji
osobní, rodinnou pohodu a
pevné zdraví.

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok
Vám přejí
Zastupitelé obce Svídnice
a zaměstnanci OÚ Svídnice

INFORMACE K PRONÁJMU BÝVALÉ ŠKOLY

Obec umožňuje pronájem
nebytových prostor, které čítají
společenskou
místnost,
sociální zařízení, kuchyň
v přízemí
a
venkovní
zázemí v budově bývalé školy
občanům Svídnice a Práčova
na
pořádání
jejich
společenských akcí. Správcem
školy je pan Kučera Tomáš,
který při jednotlivých akcích
školu předává a při ukončení
přebírá, zejména má za úkol
zkontrolovat, zda nevznikla na
objektu,
jeho
zařízení,
vybavení a pozemku škoda,
kterou je povinen bezodkladně
nahlásit
pronajímateli
(obci). Zároveň má za úkol
spravovat školu po stránce
údržby a udržování pořádku
v jejích prostorách a okolí.

Poplatek za pronájem je
stanoven
s účinností
od
1. 10. 2015: květen – září
1 500,- Kč/den; říjen – duben
2 500,- Kč/den.
Poplatek je stanoven za den,
myšleno 1 akci. Vyzvednutí
a vrácení klíčů se do dne
(akce) nezapočítávají, tedy
poplatek se NESČÍTÁ se
dnem, kdy dojde k vyzvednutí
klíčů ani se dnem kdy dojde
k jejich vrácení!!! V tomto
ohledu
nenastala
žádná
významná změna oproti režimu
předchozímu.
Došlo
jen
k mírnému navýšení poplatku
za
pronájem,
vzhledem
k investici do rekonstrukce
stávajících prostor, které byly
zvětšeny a zrenovovány. Dále

byly
upřesněny
některé
podmínky pronájmu, jako např.
zákaz kouření v celém objektu
apod.
Klíče od objektu si je možno
vyzvednout
den
předem
v dohodnutý čas se správcem.
Po akci správce přebere objekt
následující den a nájemce
odevzdá klíče, nejpozději však
do 12,00 hodin, popřípadě
v jinou sjednanou hodinu. Ve
smluvní ceně jsou již zahrnuty
veškeré náklady na pronájem,
spotřebované
energie
a poplatky.
Podmínky pronájmu jsou
zajišťovány smluvně. Více
informací
o
podmínkách
pronájmu
najdete
na
www.obecsvidnice.cz

SPOZ
Tentokráte zde nebudu uvádět
výčet naší činnosti, které se po
celý rok věnujeme. Pokusím se
Vás na tomto místě přimět
k malému
pozastavení
a
naladění se na bilancování.
Opět se nám přiblížil konec
roku, za pár dnů zasedneme se
svými nejbližšími ke sváteční
štědrovečerní tabuli, nastane
čas očekávání, zda to, co jsme
jako odkaz vložili do svých
dárků pro ty, které jsme se
rozhodli obdarovat, splní naše
očekávání a my se tak budeme
radovat s nimi, a tím se nám
dostane pocitu štěstí, že jsme
mohli někomu blízkému či

potřebnému udělat radost. A
tak by to mělo být po celý rok,
nejenom o vánocích. Bohužel
se v průběhu roku tato emoce
z nás brzy vytratí a nás pohltí
všední starosti a shon.
Zastavme se proto v tento čas
a užijme si ho. Zapomeňme,
alespoň na chvíli, na sváry,
zášti a vše negativní, co nás ve
své podstatě stejně jen
omezuje a nejsme schopni
proto vnímat to, co nám
samotné bytí nabízí. Proto Vám
touto cestou přejeme za SPOZ
pohodové, ničím nerušené
sváteční dny a do nového roku
hlavně zdraví, které je pro

všechny
z
nás
tím
nejdůležitějším, jelikož pokud
schází, nic jiného si nepřejeme
víc, než ho mít a pokud ho
máme, je na každém z nás jak
se svým životem naložíme.
Pravda, je to také o
možnostech, ale nevzdávejme
to a pokusme se čas nám
určený zde na zemi využít tak,
abychom na jeho sklonku
ničeho nelitovali. Ještě jednou
krásné a pohodové vánoce,
spokojený a pohodový rok
2016.
za SPOZ Bc. Jana Novotná

POZVÁNKA

na XIV. Ples obce Svídnice, který se bude konat dne 16. ledna 2016 od 20,00 hodin
v „Restauraci na Křižovatce“ v Lukavici. K tanci a poslechu hraje skupina H.A.M. Chrudim.
Předprodej místenek na tel. čísle 724 224 749.

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

OBCE

Usnesení ZO ze dne 15. 9. 2015
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) program zasedání
c) čerpání rozpočtu za I. pololetí 2015
d) rozpočtové opatření č. 3/2015
e) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-2013695/VB/01 Svídnice – p.p.č. 558/2, KNN
f) vypracování žádosti + potřebných podkladů k této žádosti o dotaci na veřejnou budovu bývalé školy s využitím
prostředků z EU
g) změny v režimu pronájmu prostor bývalé školy s účinností od 1. 10. 2015
bere na vědomí
a) projednání činnosti výborů a komise
b) informaci o stavu bezpečnosti na dětském hřišti a nákup sítí
c) výsledky ankety – interval svozu domovního odpadu v obci
d) žádost pana L.B., o parkovací místo
Usnesení ZO ze dne 27. 10. 2015
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) program zasedání
c) rozpočtové opatření č. 4/2015
d) návrh Smlouvy o pronájmu budovy bývalé školy
e) nový režim v předávání dárkových balíčků u příležitosti významných výročí občanů 60, 70, 80, 90 a 100 let
v hodnotě 400,- Kč/občan (jubilant)
f) finanční dar ve výši 500,- Kč TJ ZORA Praha
g) udělení pravomoci starostovi obce k provádění rozpočtových opatření do výše 100 000,- Kč
bere na vědomí
a) informaci o stavu žádostí o dotace na rok 2015
b) informaci o stavu žádosti občanů o pomoc s vyčištěním koryta potoka Okrouhlík
c) podnět občanů dolní Svídnice – reklamace II. etapa výstavby chodníků
d) podnět občanů dolní Svídnice – navezení drti na MK u RD manželů Lupoměských
Usnesení ZO ze dne 8. 12. 2015
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání
c) rozpočet na rok 2016
d) rozpočtové opatření č. 5/2015
e) uzavření smlouvy o plnění povinné docházky v ZŠ zřizované Městem Chrudim a na dofinancování
neinvestičních výdajů 2015/2016
f) neinvestiční dar ve výši 1 000 Kč Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Slatiňany
g) Plán inventur na rok 2015

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE
Pro sportovce skončila první
polovina soutěžního ročníku
2015/2016.
Mužstvo
mužů
bojuje
v okresním přeboru Chrudim.
Skončilo na 10 místě z 16
účastníků. Získalo 17 bodů za
5 výher a 2 x remizovalo.
K tomu je třeba dodat, že 8 x
prohrálo. Zdánlivě by mohla být
spokojenost, opak je pravdou.
Po skončení soutěže mohou
sestupovat až 4 mužstva a náš
bodový odstup je velmi malý.
Příčin bylo více, nebudu je zde
rozebírat, největší podíl je
v přístupu samotných hráčů.
Věřím, že na jarní část se
dobře připraví a soutěž
zachrání.
U mládežnických kategorií jde
o něco jiného. Děti a dorostenci
by se sportem měli bavit a to
se snad daří. Navíc obě
kategorie hrají krajské soutěže,
kvalita je vyšší a podívají se na
krásné stadiony, třeba do
Vysokého Mýta, Chocně,
Pardubic a podobně. Dorost
obsadil z 16 účastníků 8 místo
a získal 24 bodů.

Termíny zasedání
zastupitelstva
obce v prvním
pololetí roku 2016

Mladší žáci jsou poslední z 10
účastníků a starší žáci jsou
sedmí také z 10 mužstev. Zde
hraje velkou roli stáří chlapců a
jejich fyzická vyspělost. My
patříme k těm mladším, za rok,
dva to bude zase lepší.
Nejen samotným fotbalem žije
náš oddíl. Na jaře nastala
fotbalová revoluce, jak se
nazývá proces, kdy veškerá
administrativa
přešla
do
elektronické podoby počínaje
zápisy o utkáních až po
přestupy a hostování hráčů.
Dalo to dost práce a úsilí, ale
nakonec vše proběhlo tak, jak
mělo. Samotný program má
ještě dost nedostatků, které se
postupně odstraňují.
Další věcí je přeregistrování
názvu. Každá organizace se
musí zaregistrovat u krajského
soudu na “zapsaný spolek“
včetně
nových
stanov.
V současné době na tom
usilovně pracujeme, neboť to
musí být do konce roku, jinak
bude oddíl zrušen.
Samotný výbor oddílu zajišťuje
chod oddílu, stará se o hřiště,

16. února 2016
19. dubna 2016
14. června 2016

které v důsledku sucha, není
v dobrém stavu. Úkolů je
opravdu hodně. Nebudu zde
psát o jednotlivých členech
výboru. Dovolte mi však, i touto
cestou poděkovat panu M.
Spálenskému, který pro nás
z neznámých důvodů ukončil
práci ve výboru. Jeho práce se
sponzory byla vynikající a
věřte, že těžko nahraditelná.
Závěrem mi dovolte poděkovat
vám všem, kteří nějakým
způsobem pomáháte fotbalu ve
Svídnici, dále chci poděkovat
všem sponzorům za finanční a
materiální pomoc.
No a úplně na závěr vám všem
chci popřát krásné vánoční dny
plné pohody a do nového roku
pevné zdraví a splnění všech
přání.

za TJ Svídnice
Ing. Miroslav Svoboda

předseda oddílu TJ Svídnice

VLČATA
Školní rok 2015/2016 začal
oddíl
Svišti
Svídnice
organizace
Vlčata
Rabštejnská
Lhota
za
pěkného počasí v lese nad
přehradou. Pro děti byly
připravené lanové lávky
a lano na šplh. Konal se totiž
fyzický výcvik detektivů –
letošní
celoroční
hra
se nazývá
Detektivní
kanceláře.
Děti
jsou
rozděleny do skupin soukromých
detektivních
kanceláří – a řeší různé
případy, například jako první
hledali zloděje ukradeného
kaktusu
z
botanické
zahrady. Každý měsíc
je jedna etapová hra, tedy
jeden
řešený
případ.
Do našeho oddílu letos
přibylo dokonce pět nových
členů.
Na konci října se ve staré
škole
uskutečnilo
Vlčí
srocení, to se koná
každoročně, naposledy před
zimou si posedíme u ohně,
zazpíváme a zahrajeme

na kytaru. Tentokrát oddíl
Svišťů připravil nejen oheň,
ale i přespání ve škole.
Program obohatilo i video
z tábora,
které
nám
připomnělo
příjemně
strávených
12
dní
v podsadových
stanech.
Video se líbilo, zasmáli jsme
se a někomu ukápla i slza.
Tábor měl téma Úsvit
civilizace a celotáborová hra
se inspirovala oblíbenou
počítačovou
hrou
Stronghold.
Ještě před adventem děti
zabalily dárky na ozdobení
obecního vánočního stromu.
O předvánoční
schůzce
jsme
vyráběli
ozdoby
z korálků. Samozřejmě nás
již brzy čeká i schůzka
Vánoční,
provoněná
cukrovím,
s ozdobeným
stromečkem a vánočními
zvyky i koledami. Kdoví,
jestli nečeká na děti i nějaký
malý dárek. Po Novém roce
se již těšíme na tradiční
Novoroční setkání všech

AKTUÁLNÍ

oddílů v Rabštejnské Lhotě.
Čeká nás i mnoho dalších
detektivních
případů,
a pokud budou děti hodné,
tak i návštěva plaveckého
bazénu, nebo bruslařského
stadionu
v Chrudimi.
Samozřejmě se vrhneme
i na učení, které jsme tento
školní
rok
trochu
zanedbávali – chceme
obstát v orientačním běhu
Vlčí
stezka,
který
pravděpodobně
budeme
pořádat na jaře u nás
ve Svídnici.
Na závěr bych chtěla
poděkovat
Martinovi
Stebelovi za pomoc se
stavbou lanových lávek a při
několika dalších schůzkách,
Matějovi Kápičkovi za dřevo
na stavbu ohně na Vlčí
srocení,
Milanovi
Netolickému za zapůjčení
dataprojektoru
na
Vlčí
srocení, SDH Svídnice za
soustavnou
spolupráci,
vedení obce a všem rodičům
za podporu.
za SDO Vlčata RL
Veronika Netolická

INFORMACE

nová služba Finanční správy - od roku 2016 máte možnost platit daň z nemovitých věcí
bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO. Více informací www.financnisprava.cz
novela zákona o občanských průkazech s účinností od 1. 1. 2016 – podstatné změny:
občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od
data vydání dokladu; převzetí občanského průkazu na jiném úřadě s rozšířenou působností,
než na kterém občan požádal o vydání občanského průkazu, bude zpoplatněno správním
poplatkem ve výši 100 Kč; občan s trvalým pobytem v ČR po dovršení 15 let věku, je povinen
požádat o vydání občanského průkazu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku
15 let
novela zákona o cestovních dokladech s účinností od 1. 1. 2016 – podstatné změny: vydání
cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4 000 Kč
Více informací k výše uvedenému najdete na el. úřední desce obecního úřadu: www.obecsvidnice.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYBNÍK V LUKÁCH

Dobrý
den
spoluobčané,

vážení

žádné oběti mezi jeho rybími
obyvateli.

se budeme maximálně snažit
vyjednat počasí lepší…

na sklonku letošního roku
přicházím
s informacemi
o činnosti našeho sdružení
v uplynulých měsících.

Na sobotu 18. 4. připadl termín
tradičních rybářských závodů,
jejichž počátek nám poprvé
v historii propršel. I přes citelný
chlad a vlhko si k rybníku našlo
cestu
23
dospělých
soutěžících, 10 soutěžících
dětí, řada diváků a fanoušků
nejen rybářského cechu.
V průběhu závodů bylo uloveno
29 kaprů a 35 kusů ostatních
ryb, přičemž na vítěze připadlo
8 ulovených kaprů.
V kategorii dospělých kraloval
Jan Douda s náchytem 398
bodů, na druhém místě
se umístil Lukáš Myška s 285
body, na třetím místě Pavel
Kurka s 93 body.
V kategorii mládež zvítězila
Veronika Makešová se 135
body, druhé místo obsadil
Ondřej Kusý s 91 body a třetí
místo patřilo Tereze Kusé s 47
body.
Nejúspěšnější
domácí
reprezentant byl Ivan Pytlík
v kategorii mládež na 4. místě
s 44 body.

V rámci brigádnických hodin
byly i letos standardně
udržovány od obce najaté
pozemky; byla zprůchodněna
přepadová hrana rybníka,
na kterou
byla
následně
instalována zábrana proti úniku
větších
ryb
v případě
nepříznivé povodňové situace
na Okrouhlickém potoce; bylo
odvedeno penzum stavebních
prací při rekonstrukci budovy
školy.
Za
poslední
ukončený
kalendářní rok dospělí členové
spolku
odpracovali
279
brigádnických hodin, děti měly
9 účastí na brigádách.
Děkuji všem členům spolku
za jejich aktivní účast; děkuji
všem nečlenům, kteří nás
podporují materiálně nebo nám
poskytují zázemí při naší
činnosti; děkuji za podporu
v naší činnosti vedení obce.

První
významnou
akcí
letošního roku v naší režii byl
Rybářský ples, který se konal
28. 3. 2015 v hostinci U
Chrbolků.
Naše
původní
obavy
o zvládnutí organizace, které
plynuly z naší nezkušenosti,
obavy z nenaplněného sálu,
obavy z možného negativního
ohlasu se začaly záhy
po spuštění
předprodeje
vstupenek rozplývat. Štědrost
sponzorů, následná návštěva
i průběh večera byly ve finále
nad
naše
očekávání,
byly pro nás
obrovským
zadostiučiněním za to, že jsme
myšlenku na uspořádání plesu
nevzdali hned na počátku.
Dodatečně ještě jednou dík
všem, kdo se na organizaci
podíleli; dodatečně dík všem,
kteří se zúčastnili a vytvořili
perfektní atmosféru.
Po další nezvykle teplé zimě
jsme po dvouleté pauze
na počátku
jara
doplnili
obsádku rybníka o nové kapry,
z nichž někteří byli narostlí
do tržních rozměrů a udělali tak
během nastávající sezóny
radost
nejednomu
členu
našeho spolku. Obsádku jsme
zkušebně doplnili i o ročky
candáta.
Následné významně suché
a teplé léto nás poněkud
děsilo; navíc, když na několik
dlouhých týdnů vyschl potok.
I přes značný pokles hladiny
rybníka si toto klimaticky
nepříznivé období nevyžádalo

Poslední akcí, kterou jsme
v letošním roce uspořádali, byl
po
loňském
nultém
(zkušebním) ročníku první
oficiální ročník akce „Chyť si
svého kapra“, který se konal
v sobotu 10. 10.
Jedná se o akci pro občany
Svídnice, kteří za asistence
členů spolku a případně
i s jejich rybářským náčiním
si mají možnost vyzkoušet
ulovit kapra. Ten se následně
stává odměnou za jejich
úspěšné snažení.
I tuto rybářsky zaměřenou akci
provázelo poměrně chladné
počasí, což nepříznivě ovlivnilo
počet účastníků. Na příští rok

Na sklonku kalendářního roku
2015 Vám všem přeji jménem
svým i jménem členů našeho
spolku klidné prožití Vánočních
svátků, vše nejlepší do roku
přicházejícího, hlavně zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.
Michal Vošvrda
OS Rybník v Lukách

SDH
Vážení spoluobčané, bratři a
sestry, příznivci hasičů,
dovolte mi, abych Vás
seznámila s naší prací v druhé
polovině roku 2015.
V srpnu se uskutečnila denní
soutěž „O pohár starosty obce“
a v září to byla Posvícenská
noční soutěž s historickými
stříkačkami
PS8.
Noční
soutěže se zúčastnilo celkem
23 družstev, což pro nás bylo
milým překvapením. Tímto
děkuji všem, kdo se podíleli na
jejich
uspořádání
a
Sportovnímu klubu za půjčení
hřiště.
Již druhým rokem naši obec
reprezentuje na okresních
soutěžích naše ligové družstvo.
Muži se účastní ligy okresu
Chrudim v požárním útoku.
Letošní ročník ligy nebyl tak
úspěšný, ale podařilo se nám
přivézt
mnoho
dobrých
umístění
z ostatních
pohárových soutěží. Za zmínku
stojí hlavně vítězství z nočních
soutěží a to první místo
z Choltic (pardubická liga),
z Dědové a snad největším
úspěchem je první místo
z nočních Brčekol. Tuto soutěž
se nám podařilo vyhrát
v konkurenci více než 40-ti
družstev. I družstvo mužů a
žen se účastnilo soutěží
v rámci okrsku a blízkého okolí.

SVÍDNICE

Poslední soutěží, i když ne
typicky hasičskou, v tomto
roce, o které bych se ráda
zmínila, byl již druhý ročník
„Svídnického extrému“. Stejně
jako v loňském roce, prověřil
fyzickou i psychickou odolnost
všech závodníků. Trať byla
tentokrát delší, náročnější a na
všechny zúčastněné čekalo
daleko více překážek. Závod si
našel v řadách sportovců
hodně příznivců, o čemž
svědčilo
i
množství
přihlášených
závodníků.
Všichni si odnesli pěkný zážitek
a určitě se již těší na to, co si
pro ně připravíme v příštím
roce.
Kromě soutěžení jsme se
věnovali i naši brigádnické
činnosti, která v tomto roce
obnášela
hlavně
pomoc
Obecnímu
úřadu
při
rekonstrukci místní budovy
bývalé školy. Myslím si, že
jsme
společnými
silami
vybudovali pěkné zázemí, které
mohou využívat všichni pro
konání různých akcí. Dále jsme
se
podíleli
na
údržbě
hasičských prostor svěřených
Obecním úřadem.
V neposlední řadě bych se
ráda zmínila i o kulturních
akcích, které proběhly v druhé
polovině roku. V září to byl
zájezd organizovaný společně

SDH Svídnice
si Vás dovoluje pozvat na Vánocní koncert
v kostele sv. Jakuba na Prácove,
který se bude konat dne 20. 12. 2015 od 16,00 hodin.

se SPOZ na vinobraní do
Znojma.
První adventní neděli jsme se
společně sešli na akci
rozsvěcení vánočního stromu.
Mohli jsme tak nasát trochu té
vánoční atmosféry, podívat se,
jak to vypadalo v Betlémě,
zaposlouchat se do pásma
koled a básní v podání dětí ze
ZŠ a MŠ Lukavice, zahřát se
douškem dobrého moku či
ochutnat něco malého. I přes
nepřízeň počasí
dorazilo
spoustu lidí a akce se velmi
vydařila.
V roce 2016 se můžete těšit už
v lednu na vepřové hody a
výroční schůzi, v březnu nás
pak čeká tradiční posezení
s ženami a první ročník
memoriálu bratří Šťovíčků. Dál
budeme reprezentovat obec na
hasičských
soutěžích
a
věnovat se naší činnosti
brigádnické a kulturní.
V roce 2016 Vám přeji všechno
nejlepší, hodně zdraví a
spokojenosti.
za výbor SDH Svídnice
Ing. Margita Lupoměská

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Životní jubilea červenec - prosinec 2015
50 let
50 let
50 let
50 let
50 let
50 let
65 let
65 let

Drda Michal, Svídnice
Novák Petr, Svídnice
Edrová Blanka, Svídnice
Drahý Jiří, Svídnice
Jeřábek Jaroslav, Práčov
Zajacová Erika, Svídnice
Koubová Ludmila, Svídnice
Spálenský Miroslav, Svídnice

65 let
75 let
75 let
80 let
85 let
85 let

Turková Miroslava, Svídnice
Průcha Pavel, Svídnice
Fíla Jindřich, Svídnice
Zelenka Josef, Svídnice
Slaninová Zdeňka, Svídnice
Bakešová Dagmar, Svídnice

Všem jubilantům přejeme
hlavně hodně zdraví,
životního elánu a pohody do dalších let.

Od 1. ledna roku 2016 dochází ke změně v režimu předávání balíčků
u příležitosti významných výročí našich občanů. Balíčky se budou
předávat k životním výročím 60 let, 70 let, 80 let, 90 let a 100 let …
Narození nových občánků červenec - prosinec 2015
V tomto období se nenarodil žádný nový občánek.

V období červenec - prosinec 2015:
Přistěhovali se:

Bláhová Helena, Viola, Bláhová, Antonín Bláha – Práčov čp. 3
Zelinová Jana – Práčov čp. 22
Hlaváček Zdeněk, Hlaváčková Eva – Práčov čp. 14
Škoda Martin – Svídnice čp. 33
Rožková Veronika, Juditka Sládková – Svídnice čp. 35

Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 30. 11. 2015 celkem 453 obyvatel.
Z toho:
56 obyvatel v obci Práčov – z toho 9 děti ve věku do 15 let
397 obyvatel v obci Svídnice – z toho 58 dětí ve věku do 15 let

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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