ZPRAVODAJ
Obce

Svídnice
číslo 2/2016

( místní části Práčov )

SLOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané,
rok 2016 je téměř za námi a při všech problémech a starostech jej lze hodnotit jako dobrý. Jsou věci, které
se nám podařily, a i ty které ne. Velice příznivým ukazatelem je skutečnost, že o žití v obci je ze strany lidí
zájem, což dokládá narůstající počet obyvatel. Tento ukazatel já považuji za velice klíčový, protože věřím,
že pro lidi je velmi důležitý pocit z prostředí, ve kterém žijí.
Ovšem při tomto vývoji jsou kladeny vyšší nároky na zabezpečení likvidace komunálního a biologického odpadu,
zajištění zásobování, poštovní služby, dopravní obslužnost a podobně.
Podařilo se nám zajistit poštovní služby občanům, kdy od 1. 3. 2017 bude obec provozovat „Poštu Partner“
ve stejném rozsahu jako je dnes.
Problémy jsou s prodejnou Jednoty, kdy dochází k náhlým výpadkům, které se snažíme přechodně řešit
pojízdnou prodejnou, což sice není ideální, ale pro starší spoluobčany dostačující.
Jak jsem se již zmínil, rostou náklady obce na likvidaci komunálního odpadu - přesto se zastupitelstvo dohodlo,
že i pro rok 2017 nebude měnit výši poplatku za likvidaci a rozdíl pokryje z rozpočtu obce. Horší je situace
v likvidaci biologického odpadu, a to i přes to, že byly do domů rozděleny kompostéry a velkoobjemové
kontejnery po obci, náklady na likvidaci neklesají. Tříděný odpad se stabilizoval, jenom v letních měsících
dochází k nedostatečnému vyvážení buď z důvodu větší spotřeby PET lahví občany, nebo z důvodu
nevhodného ukládání do kontejnerů. Zvažujeme změnu umístění kontejnerů v dolní Svídnici, budeme velice rádi
za Vaše podněty, kam je vhodněji umístit.
V současné době probíhají dokončovací práce na opravách sociálního zařízení v přízemí budovy bývalé školy
tak, aby lépe splňovalo účel při pořádání společenských akcí pro naše občany a spolky.
Významnou investiční akcí v roce 2017 bude realizace III. etapy chodníku v obci. Projekt a stavební povolení
je připraveno a čeká se na dotaci. Dále je v plánu dokončení kanalizace a oprava střechy u domu č. p. 13
(Kampelička).
Velmi rád chci zmínit aktivity zájmových spolků SDH Svídnice, TJ Svídnice, Rybník v Lukách a SPOZu při OÚ.
Všechny jmenované organizace svojí obětavou činností přispívají ke společenskému životu v obci, zejména chci
vyzdvihnout akce jako je pořádání memoriálů, soutěží, zpívání v kostele, rozsvěcení vánočního stromu, akce
„Chyť si svého kapra“, turnaj staré gardy ve fotbale. Vím, že tyto akce jsou velmi časově náročné a vy všichni
do nich vkládáte svůj volný čas a osobní nasazení – a za to Vám patří dík.
Radost mi však kazí stále se snižující účast občanů na pořádaných akcích. Také mě moc mrzí, že jsme opustili
tradici obecních plesů, proč? V obci je nemáme kde pořádat a pokud jsme zvolili jinou obec, tak účast občanů
ze Svídnice byla mizerná. Zřejmě opustíme i zájezdy na muzikály, jelikož se musí obsazení doplňovat z jiných
obcí, a považuji za nesprávné čerpat finanční prostředky z rozpočtu obce pro občany, kteří v obci nebydlí.
Stejná situace nastala i u SDH se zájezdy na vinobraní, kde při posledním jelo pouze cca 20 lidí.
Dále chci poděkovat občanům Práčova, kteří se naopak nezištně v průběhu roku sousedsky scházejí se svými
rodinami při různých příležitostech. Líbí se mi tyto aktivity i bez toho, aby byli organizováni v nějakém spolku,
a za sebe mohu říci, že je vždy rád podpořím, jelikož zde je vidět, že to jde i bez schůzí, stanov, rozpočtů
a podobně.
Ještě bych chtěl zmínit, že novinkou v kulturním dění obce je divadelní ochotnický soubor „Svidník“ a jsem
zvědav, jestli se setká u občanů s příznivým ohlasem.
Jak vidíte, je toho hodně, co by se dalo sdělit, ale to už nechám na Vás, ať se každý zamyslí nad tím, jak se mu
v obci žije a řekne si svůj názor. Pokud to bude prospěšné pro obec a většinu občanů, tak se tím rozhodně bude
zastupitelstvo zabývat a hledat řešení.
Dělejte si jen radostné chvíle, vždyť jsou tu vánoce! Přeji Vám všem pevné zdraví a štěstí.
Ing. Roman Kašpar, starosta obce

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

OBCE

Usnesení ZO ze dne 6. 9. 2016
schvaluje
a) ověřovateli zápisu pana Mrkvičku Romana a pana Trojana Lukáše
b) navržený program zasedání doplněný o bod 7)
c) uzavření Smlouvy o provedení díla 148/16 na změnu č. 1 územního plánu Svídnice
d) záměr prodeje části pozemkové p. č. 232/67, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 119 m²
v k. ú. Svídnice u Slatiňan
e) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec,
Hradec Králové
zamítá
a) záměr prodeje pozemkové p. č. 235/4, zahrada, o celkové výměře 141 m² v k. ú. Svídnice u Slatiňan
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 4/2016 a č.5/2016 – na základě pravomoci starosty obce
Usnesení ZO ze dne 8. 11. 2016
schvaluje
a) ověřovateli zápisu pana Netolického Milana a paní Drahou Ilonu
b) navržený program zasedání doplněný o bod 5)
c) prodej části pozemkové p. č. 232/67, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 119 m²
v k. ú. Svídnice u Slatiňan. Předmětem prodeje bude nově vzniklá p.p.č. 232/106, ostatní plocha, jiná plocha,
o celkové výměře 91 m² v k.ú. Svídnice u Slatiňan, která vznikla z p.p.č. 232/67 dle předloženého
geometrického plánu č. 448/87/2016 ze dne 7. 11. 2016 zhotoveným oprávněným zeměměřickým inženýrem
ing. Věrou Pecharovou. Kupní cena se stanovuje 20,- Kč/m². Kupujícím je Martin Stebel, Akátová 769, 537 01
Chrudim. Náklady spojené se sepsáním a úplným provedením této smlouvy včetně poplatku za provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí strana kupující
d) uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb s Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice na vývoz
a manipulaci s odloženým jedlým olejem a tukem výhradně rostlinného původu
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 6/2016 a č. 7/2016 – na základě pravomoci starosty obce
Usnesení ZO ze dne 13. 12. 2016
schvaluje
a) ověřovatele zápisu
b) navržený program zasedání doplněný o bod 6)
c) rozpočet Obce Svídnice na rok 2017
d) Plán inventur na rok 2016
e) neinvestiční dar ve výši 1 000,- Kč Svazu diabetiků ČR, územní organizace Slatiňany
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 8/2016 – na základě pravomoci starosty obce

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE
Skončila nám první polovina
fotbalového ročníku 2016/2017.
Začněme tedy bilancovat.
Z celkového pohledu můžeme
být spokojeni, až na několik
zbytečných bodově ztracených
utkání a stavu naší hrací
plochy.
Družstvo mužů, hrající okresní
přebor,
skončilo
přesně
v polovině
tabulky,
tedy
obsadilo osmé místo z 16
účastníků. Získalo 23 bodů
s aktivním
skóre
40:34.
Za zmínku určitě stojí tabulka
střelců této soutěže. Na prvním
místě je náš Radovan Kubašta
ml. s úctyhodným počtem 19
nastřílených branek. To je
celkem skoro polovina našich
všech branek. Bylo by dobré,
kdyby se k němu někdo
z hráčů připojil.
V kategorii dorostu se nám
podařilo založit i "B" mužstvo.
Největší zásluhu na tom mají

pánové
T.
Jedlička,
M. Spálenský a J. Kolář. Obě
družstva dorostu, která jsou
souklubím Svídnice/Slatiňany,
se potýkají s nedostatkem
hráčů. Fotbal není v současné
době jedinou zábavou, jako
dříve. Konkurují jiné sporty
a sociální sítě.
"A" dorost hraje krajský přebor.
Zde skončil na 8 místě z 16
klubů. Získal 24 bodů
s aktivním
skóre
32:31.
"B" dorost hraje krajskou 1 A
třídu.
Skočil na 9 místě z 12
mužstev, získal 14 bodů
s pasivním
skóre
23:25.
Na nováčka to není vůbec
špatné.
Mladší a starší žáci hrají
krajský přebor ve Slatiňanech,
kde je zapojeno několik našich
žáčků.
Mimo
sportovní
činnosti
se samozřejmě staráme o naše

hřiště. Nejvíce starostí nám
dělá hrací plocha. Bohužel
musíme konstatovat, že naše
hřiště patří k nejhorším
na okrese, ne-li vůbec nejhorší.
Suché léto bez možnosti
zavlažování z něho udělalo
doslova
tvrdý,
hrbolatý
a drnovatý mlat.
Nyní nastává zimní přestávka,
ve které nás čeká příprava
mužstev na jarní sezonu, která
začíná ke konci března.
Na závěr mi dovolte popřát
vám všem krásné vánoce a do
nového roku klid, pohodu
a hlavně zdraví.

Ing. Miroslav Svoboda
předseda oddílu
TJ Svídnice, z.s.

SPOZ
Rok 2016 se nám nachýlil
ke svému konci. Začíná čas
bilancování a zároveň nás
čekají nejkrásnější svátky roku.
Měla by to být chvíle, kdy
se zastavíme a na chvíli
vymaníme ze spěchu a stresu
běžného
roku.
Kdy si
vychutnáme společnost našich
blízkých, věnujeme vzpomínku
na ty, kteří již mezi námi nejsou
a uděláme si vzájemně radost,
ať již pouhou přítomností
či drobnými dárky, kterými
potěšíme nejen své děti, ale i
ty, kteří nám jsou srdci
nejbližší.
Tedy i nám dovolte trochu
zabilancovat a touto cestou
Vám přiblížit naší činnost
za uplynulé druhé pololetí,
ve kterém jsme i nadále

navštěvovali tradičně naše
jubilanty, předávali dárkové
balíčky a popřáli jim jménem
obce hodně zdraví do dalších
dlouhých a spokojených let.
Uvítali nové občánky a byli
potěšeni, že budou žít se svými
rodiči právě v naší obci
a stanou se tak našimi
pokračovateli. V měsíci září
jsme se stali spolupořadateli
„Dětského
sportovního
odpoledne pro děti“, které
se uskutečnilo
v
rámci
spolupráce s SDH Svídnice.
V listopadu se naši občané
měli možnost s námi vypravit
do Prahy na muzikál MEFISTO
do divadla Hybernia a užít si
výpravné představení a skvělý
výkon Josefa Vojtka. Na konec
roku jsme pro Vás nachystali

historicky
první
kalendář
s fotografiemi
Svídnice
a Práčova, doufáme, že ho
uvítáte a my ještě jednou touto
cestou děkujeme zejména
panu Josefu Jeřábkovi, paní
Jaroslavě Bořilové, Doc. RNDr.
Jaroslavu Pavlíkovi, CSc.
a Doc. Ing. Jiřímu Vašíčkovi,
CSc. za poskytnutí fotografií
z jejich soukromých sbírek
a součinnost,
bez
které
bychom Vám tento kalendář
nemohli v této podobě připravit.
Závěrem nám dovolte Vám
popřát mnoho krásných chvil
v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních
úspěchů v novém roce 2017.
za SPOZ Bc. Jana Novotná

RYBNÍK
Dobrý den Vám, občanům
obce Svídnice, i Vám, kterým
se vydání místního zpravodaje
dostává do rukou. Letos již
podruhé
mám
možnost,
tentokrát v čase nadcházejících
Vánoc, Vás informovat o dění
v našem spolku.
Po nasbíraných zkušenostech
předchozích dvou ročníků,
jsme se rozhodli, akci CHYŤ SI
SVÉHO KAPRA přesunout na
počátek září, kdy je předpoklad
stabilnějšího
a
hlavně
teplejšího počasí. Odměnou
nám byla doposud největší
účast dětí i dospělých, kteří si
přišli vyzkoušet, jak se chytají
ryby. Více než padesátka
místních
v čítání
dětí
i dospělých přišla 10. září
strávit příjemné dopoledne
k obecnímu rybníku, přišla si
užít krásné prostředí této
lokality. Z jedenácti ulovených
kaprů jich šest putovalo
do kuchyní úspěšných lovců.
Při příležitosti zmínky o této
akci zvu všechny místní z řad
dětí i dospělých do našeho
spolku. Staňte se našimi členy,
pojďte se podílet na aktivitách
v lokalitě Pod vsí, pojďte se
zapojit do života našeho
spolku; všichni jste vítáni.
Po oslovení starosty místního
SDH jsme se též v měsíci září
aktivně podíleli na dětském dni,
který byl pořádán 24. září před

V

L U K Á CH, z.s.

nočním závodem historických
PS8.
Na
stanovišti
rybářské
zručnosti si děti měly možnost
s rybářským prutem vyzkoušet
nahazovat návnadu na cíl.
Některým capartům se tato
atrakce zalíbila natolik, že si
pro ocenění za splnění úkolu
přišli opakovaně. Neodolali
i někteří z dospělých, kterým
jsme tuto disciplínu ztížili; i oni
měli možnost se přesvědčit,
že podbízet návnadu rybě do
stále stejného místa bez
opakovaného cvičení není
snadné.
Neméně
vzrušující
byla
i technická podpora dirigenta
následné „Vodní fontány“ Jiřího
Korečka
přímo
z hladiny
rybníka.
Při
údržbě
pronajatých
pozemků bylo do konce
listopadu letošního roku členy
našeho spolku odpracováno
235 brigádnických hodin,
mládež
odpracovala
13
brigádnických dní. Kromě
běžného kosení porostu jsme
při sníženém průtoku v potoce
vyčistili obě jímky na přítoku
do rybníka; průběžně jsme
popelem utěsňovali dvojitou
dlužovou stěnu na výpusti proti
ztrátám vody při nulovém
přítoku do rybníka. Tato
poslední aktivita se soustředila
do druhé poloviny léta, která
byla opět chudá na srážky.

Plánem pro příští rok zůstává
plnohodnotné
zprůchodnění
přelivu rybníka pro případ
nepříznivé hydrologické situace
na Okrouhlickém potoce.
S očekáváním vyhlížíme plány
zastupitelstva
obce
na
zbudování stabilního zázemí
u obecního rybníka, které bude
sloužit zájmovým sdružením
při pořádání akcí v této lokalitě.
Prostřednictvím
Zpravodaje
děkuji všem členům, kteří se
aktivně podílejí na přípravě
a realizaci akcí pořádaných
naším spolkem; děkuji všem,
kteří aktivně naplňují cíle
našeho spolku nebo nám je
pomáhají naplňovat, byť nejsou
našimi členy.
Připomínám držitelům Přehledu
o úlovcích, že termín pro jeho
vyplnění a vrácení je stanoven
nejpozději do 15. ledna roku
následujícího
po
roce,
ve kterém bylo oprávnění pro
lov vystaveno.
S přicházejícím
časem
Vánočním přeji Vám všem
klidné prožití svátků, hodně
zdraví, štěstí a životního
optimismu; hodně úspěchů
osobních
i
pracovních
v nacházejícím
kalendářním
roce.
Michal Vošvrda
Rybník v Lukách, z.s.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – REVIZE KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
Majitelé většiny kotlů na tuhá
paliva
napojených
na
teplovodní soustavu ústředního
vytápění domu mají podle
platného zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší
NOVOU POVINNOST, kterou
musí splnit do konce letošního
roku a to projít kontrolou
technického stavu a provozu
(revizí). Tedy tato nová
povinnost se vztahuje na
většinu kotlů na uhlí, dřevo
nebo jiná pevná paliva
v rodinných domech určených
k trvalému bydlení i k rekreaci
s příkonem od 10 do 300 kW
včetně krbových vložek, pokud
jsou napojené na radiátory
rovněž s příkonem od 10 kW a

výše. První revize vašeho
kotle má proběhnout do
31.12.2016 a pak každé dva
roky. Protokol o revizi musí mít
i nově nainstalované kotle
v letošním roce. Revizního
technika seženete tak, že se
můžete přímo obrátit na
výrobce daného kotle nebo
můžete využít internetový
seznam techniků, který vede
Asociace podniků topenářské
techniky:
http://www.aptt.cz/postupvyrobcu.php
Seznam
se
průběžně aktualizuje, můžete
zde vyhledávat podle značky
výrobce, typu kotle nebo podle
kraje či města. Základní
prohlídka
zabere
zhruba

hodinu, její cena je individuální
a není stanovená zákonem.
Pohybuje se mezi 600 – 1500
Kč.
Od 1. ledna 2017 si může úřad
vaší
obce
s rozšířenou
působností (tzn. pro vás MěÚ
Chrudim) vyžádat potvrzení o
revizi. Pokud se provozovatel
kotle neprokáže po 31.12.2016
dokladem
o
kontrole
technického stavu a provozu,
hrozí mu pokuta až 20 000 Kč.
Za spalování zakázaných paliv
(odpadky, kaly atp.) pak hrozí
pokuta až 50 000 Kč.
Zdroj: Ministerstvo životního
prostředí

Příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2017
Vám přejí
Zastupitelé obce Svídnice
a zaměstnanci OÚ Svídnice

Termíny pro zasedání zastupitelstva obce na I. polovinu roku 2017:
21. února 2017
25. dubna 2017
20. června 2017
Výše poplatku za svoz domovního odpadu v roce 2017 bude pro občany naší obce stejná jako v loňskem 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

SDH
Dobrý den,
dovolte mi, abych krátce
nastínil práci SDH Svídnice
v uplynulém půl roce.
Poslední víkend v srpnu jsme
uspořádali
denní
soutěž
v požárním útoku O pohár
starosty obce. Tato soutěž se
konala v prostorách u rybníka
a měla být generálkou na další
akci. 24. září jsme společně
s místními organizacemi SDO
Svišti, Rybník v Lukách
a SPOZ při OÚ Svídnice,
uspořádali Dětské sportovní
odpoledne, na které navázala
Korečkova „Vodní fontána“,
kterou nám pro tuto příležitost
propůjčil Okrašlovací spolek
Škrovád. Po vyhlášení vítězů
závodu
na
loďkách
následovala soutěž v požárním
útoku, tentokrát s historickými
PS8. Soutěže se zúčastnilo
dvacet čtyři družstev, což je pro
náš sbor velký úspěch.
Na tomto místě chci poděkovat
všem, kteří pomohli akci
zajistit. Na výborové schůzi
jsme vyhodnotili tuto velkou
akci a už před námi byla akce
další - terénní běh Svídnický
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extrém. Blížící se termín
a téměř
sto
dvacet
přihlášených účastníků nám
nedalo
ani
vydechnout.
29. října se vydalo téměř třicet
dva pořadatelů na osm
kilometrů dlouhou trať, aby
na stanovištích /překážkách/
kontrolovali
správnost
provedení úkolů. Tento závod,
který se poprvé běžel před
čtyřmi roky za účasti sedmi
běžců, začal být vyhledávaným
mezi profesionálními, ale
i rekreačními běžci. Hned na
následující
týden
jsme
naplánovali vepřové hody.
Únava a nervozita se na nás
začala podepisovat, ale dobrá
nálada mistra řezníka nás
vrátila zpět do reality a hned
večer jsme měli vyprodáno.
Rychlost prodeje zabíjačkových
pochoutek udivil všechny
kolem. Druhý den máme vše
uklizeno a hasičárna je opět
připravena ke svému účelu.
Konečně máme čas si
odpočinout a věnovat se
rodinám.

Další, akcí bylo rozsvěcení
vánočního stromu u obecního
úřadu, které zorganizovaly
Petra Roztočilová a Jana
Louvarová, kterým tímto děkuji
za příjemné zahájení adventu.
Ten bude již tradičně zakončen
v neděli 18. prosince v 16
hodin vánočním koncertem
v kostele na Práčově.
Rád bych také připomněl
činnost na sportovním poli, kde
díky našim mladým členům je
slyšet o Svídnici často.
Jménem výboru SDH se
loučím a přeji pohodové
Vánoce a šťastný nový rok.
za výbor SDH Milan Netolický

D I V A D E L N Í S O U B O R „SVIDNÍK“
Povídání o "Svidníku"
Vy nevíte, co je "Svidník"? Kdo
neví, tak poslyšte. Bylo, nebylo,
v jedné vesničce se sešlo
několik nadšenců, kteří dali
hlavy dohromady a založili
ochotnický divadelní soubor
"Svidník". Snažíme se navázat
na dávnou tradici ochotnického
divadla ve Svídnici.

zahajujeme hrou Svěráka
a Smoljaka "Dobytí severního
pólu". Je pravda, že jsme se
potýkali s mnoha těžkostmi,
museli jsme dvakrát přeobsadit
roli "učitele", také absence na
zkouškách ze zdravotních
i pracovních důvodů nám
ztěžovaly práci. Ale nevzdali

jsme to a konečně nás čeká
premiéra v sobotu 17.12.2016
v 18 hodin v budově bývalé
školy. Tímto vás všechny
srdečně zveme, a pokud by
měl někdo z vás zájem rozšířit
naše řady, ať jako herec,
kulisák, zvukař, kostymér, nebo
nápověda, rádi vás přivítáme
mezi námi.
Vlaďka Skálová, principálka

INFORMACE

K

TŘÍDĚNÍ

ODPADU

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., část tři, hlava I, § 10, odstavec 1 a § 11, odstavec 1 a 3 má každý
povinnost předcházet vzniku odpadu, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku
odpadu musí být zajištěno přednostní využití před jejich odstraněním. Přednostním využitím odpadů se rozumí:
Recyklace – papír, sklo, plasty, kovy, tetrapačky, atd.
Kompostování – biologicky rozložitelný odpad (např. potraviny, odpad ze zeleně, listí, zbytky ovoce a zeleniny)
Jak nakládat s odpady – praktický přehled:
Kontejner na plasty (žlutá barva) – vhazujte pouze obaly z drogistického zboží, igelity, plastové hračky (nesmí
být z PVC a s kovovými komponenty), obaly od CD, polystyren, nápojové kartony, PET lahve (sešlápnuté!), atd.
NEVHAZUJTE!!! – CD nosiče, PVC, plastové obaly od nebezpečných látek
Kontejner na sklo (zelená barva) – barevné i čiré sklo, lahve od nápojů, skleněné nádoby, sklenění střepy
z tabulového skla
NEVHAZUJTE!!! – keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
Kontejner na papír (modrá barva) – noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, kartony, papírové obaly
NEVHAZUJTE!!! – mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny
a hygienické potřeby
Směsný odpad (TKO) – popel, CD nosiče, kombinované obaly, hygienické potřeby, použité pleny, keramiku,
zrcadla, drátěná skla, mastný a znečištěný papír, uhlový a voskový papír, drobná PVC, atd.
K likvidaci nebezpečného a velkoobjemového odpadu můžete využít svoz, který probíhá 2x ročně, na jaře
a na podzim a je předem avizovaný.
U obecního úřadu je umístěn kontejner na bioodpad, větvě a roští prosím dávejte vedle tohoto
kontejneru!!! Pravidelně je prováděno štěpkování. Dále je zde umístěn kompostér. Další kompostér je umístěn
dole na návsi.
V jednotlivých hnízdech můžete také odevzdávat elektrospotřebiče (červený kontejner) a použitý textil,
oděvy a obuv (bílý kontejner) uložený do pytlů a čistý, putuje dále na charitativní účely.
Nově bude od 1. 1. 2017 umístěna do hnízda s kontejnery na tříděný odpad za Jednotu a na Práčov sběrná
nádoba na odložený jedlý olej a tuk výhradně rostlinného původu z domácností.
NEODKLÁDEJTE tento materiál mimo tuto nádobu!!!
Použitý přepálený olej z domácností shromažďujte do uzavíratelných plastových (PET) lahví, které
následně vhodíte do otvoru nádoby k tomu určené!!!
Závěrem nám dovolte upozornit naše spoluobčany, vzhledem k jejich množícímu se neukázněnému chování
v okolí kontejnerů. Tedy pro ně se pokusíme nadefinovat pojem „otvor“, který se nachází většinou v horní části
kontejneru na tříděný odpad, je to ta “díra“, do které se dle výše uvedeného tříděný odpad vhazuje. Nestačí
odhodit pytel (změť plastu, skla, nápojových kartonů a leckdy i plen a hygienických potřeb dohromady) ke
kontejneru. Musíte pytel otevřít a dle komodit roztřídit a vhodit dovnitř kontejneru. Pokud se tříděná komodita
nevejde otvorem, umístíte ji tak, aby nezasahovala mimo hnízdo (zejména se týká dolní Svídnice, kde odpad
potom poletuje do vozovky a je terčem hladových zvířátek, které se snaží po vás „dojet“ zbytky ulpělé na
komoditě, pokud jsou poživatelné). Je třetí tisíciletí a my jsme se stali (tedy doufáme v to) socializovanými
bytostmi a proto se pokusme tak chovat a ne jako „čuňátka“. Je to naše obec, nedělejme proto z ní skládku.
Děkujeme a omlouváme se těm, kteří si toto uvědomují a chovají se civilizovaně a není jim jejich okolí lhostejné.
(více informací ke svozu a třídění odpadu naleznete na www.obecsvidnice.cz)

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Životní jubilea červenec - prosinec 2016
60 let Michek Josef, Svídnice
70 let Straka František, Svídnice

Jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, životního elánu a pohody do dalších let ☺
Narození nových občánků červenec - prosinec 2016
Vojtěch Slanina, Svídnice
Denis Hospodka, Svídnice
Michal Trojan, Svídnice
Ondřej Záleský, Svídnice
Kristýna Brodská, Svídnice
Upozornění pro rodiče – platná legislativa neumožňuje obcím využívat informace ze systému evidence
obyvatel nad rámec právní úpravy stanovený v zákoně o obcích. Obec Svídnice by i přesto ráda zachovala
tradici „vítání občánků“ a proto se obrací na Vás, rodiče novorozených dětí, s žádostí o spolupráci. Budete-li
mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na obecní
úřad, kde vyplníte souhlas se zasláním pozvánky na tuto akci. Pozvánku též naleznete na internetových
stránkách obce www.obecsvidnice.cz Na vítání budou pozvány děti do jednoho roku, s trvalým pobytem na
území obce.

V období červenec - prosinec 2016:
Přistěhovali se:

Jana Pekařová, Svídnice
Věra Dolanová, Svídnice

Odstěhovali se:

Michal Vošvrda, Svídnice

Úmrtí:

Kouba Josef, Svídnice
Kolář Jiří, Svídnice
Ivan Jeřábek, Svídnice

Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 31. 10. 2016 celkem 444 obyvatel.
Z toho:
52 obyvatel v obci Práčov – z toho 9 děti ve věku do 15 let
392 obyvatel v obci Svídnice – z toho 56 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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