ZPRAVODAJ
Obce

Svídnice
číslo 1/2017

( místní části Práčov )

SLOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané,

je léto, je horko, děti mají zasloužené prázdniny. Je zkrátka období, na které se každý těší. Určitě víte,
že tak dlouhé prázdniny zavedl Josef II. (syn Marie Terezie), který se v českých zemích těšil obzvláštní oblibě.
Takže, jen lehce se zmíním o několika skutečnostech, které život v naší obci mění a i o těch, které je
znepříjemňují. Podařilo se nám zachovat fungování pošty, kterou nyní provozuje naše obec. Věřím, že většina
z nás pokračování pošty ocení.
Na druhé straně došlo k uzavření obchodů s potravinami. Obec v této nepříjemné situaci má minimální možnosti
jak stav ovlivnit, jelikož se jedná o soukromé subjekty. Zajistili jsme náhradní zásobení pojízdnou prodejnou
Pekařství Včelákov, která ovšem má omezený sortiment a hlavně už své rozvozové plány. Přesto se najdou
mezi námi spoluobčané, kteří si stěžovali, že po znovuotevřením prodejny Jednoty se ze strany Pekařství
Včelákov jedná o nelegální podomní prodej v obci. Pekařství chtělo rozvoz zrušit, ale požádal jsem je, aby dále
jezdili alespoň v dolní Svídnici. Tímto jim děkuji za trpělivost a ochotu vyhovět našim spoluobčanům, kteří si
nemohou zaopatřit každodenní nákup mimo obec. Nyní je prodejna Jednoty opět uzavřena. Připadá mi to jako
v „Kocourkově“. Tento stav se mi nelíbí, ale zatím neznám jiné řešení než jednání se zástupci Jednoty, kteří jsou
kompetentní tento stav ovlivnit. O výsledcích jednání budete informováni.
Naopak se nám podařilo dokončit základní rekonstrukci přízemí bývalé školy. Těší mě, že se tyto prostory
čím dále častěji využívají pro akce, které se pořádají pro naše občany, což byl můj původní záměr.
Provedli jsme úpravy na zlepšení odtokové výšky u mostku na potoce Okrouhlík, směrem na Škrovád, kdy je
odtok aktivní jen v případě jarního tání nebo při velkých deštích. Akce byla financována z prostředků obce
z důvodu, že kompletní rekonstrukce Okrouhlíku ze strany majitele Lesů ČR nebude zrealizována zcela, ale jen
z části, jelikož ne všichni majitelé pozemků dali svůj souhlas.
Dále jsme zřídili odpočinkové místo u rybníka, kde najdou zázemí rybáři i občané ke společnému posezení.
Finančně jsme podpořili prvotní úpravy pozemku na Práčově, kde se z iniciativy občanů buduje prostor pro
společenské akce. Další finanční pomoc byla poskytnuta TJ Svídnice na výstavbu vrtu pro zavlažování
fotbalového hřiště. Věřím, že tyto prostředky budou využity ku prospěchu všech.
Pokud jde o investiční záměry, obec získala dotaci na výměnu střešní krytiny budovy č. p. 13 (pošta). Také
jsme získali dotaci na třetí etapu výstavby chodníku. Obě akce musí být zrealizovány do konce roku 2017. Tak
trochu nás tlačí termín, ale dotaci musíme vyčerpat. Dále nás čeká oprava místní komunikace na Práčově.
Zde práce zahájíme, jakmile bude ukončena výstavba kanalizace v Trpišově. Tolik k tomu, co nás – kromě léta,
ještě čeká.
Ještě bych rád poděkoval všem těm, ať už jsou organizováni ve spolcích či ne, za to, že nepolevují při
pořádání akcí v naší obci, vždyť je to jediná příležitost, kdy se jako sousedé alespoň pozdravíme.
Přeji Vám všem krásné zážitky na dovolených a dětem hezké prázdniny bez úrazů.
Mějte se rádi, a ať neplatí: „Ten kdo se stará o druhé, je jiný, kdo je jiný, je divný.“

VÝPIS

Z

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

OBCE

Usnesení ZO ze dne 21. 2. 2017
schvaluje
a) v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zadání změny č. 1 ÚP Svídnice
b) finanční dar panu R. Kopeckému Liboměřice ve výši 1 000 Kč na náklady spojené s pořádáním
4. Turnaje v pexesu na základě uzavřené darovací smlouvy
c) finanční dar Domovu seniorů Heřmanův Městec na financování sociální služby paní Hoškové Evy
ve výši 6 000 Kč na základě uzavřené darovací smlouvy
d) uzavření Smlouvy o plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované městem Chrudim a o poskytnutí dotace
na dofinancování neinvestičních výdajů příslušné ZŠ
pověřuje
a) paní RNDr. Dosoudilovou J. prověřit podrobné dotační podmínky pro rekonstrukci bývalé školy na PFKC,
ověřením kapacit vhodných projektantů pro včasné zpracování projektové dokumentace, sestavit ve spolupráci
s místostarostou obce přípravný tým, ve kterém budou minimálně zástupci všech místních spolků
a předložením aktualizace investičního záměru a předběžného finančního modelu dotačního projektu
zastupitelům obce do 31. 3. 2017
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 9/2016 na základě pravomoci starosty obce
b) informaci o možnosti podat žádost o dotaci na komplexní rekonstrukci bývalé školy za účelem vzniku
polyfunkčního komunitního centra (PFKC) v tomto roce a nabídku RNDr. Dosoudilové zdarma prověřit
podrobné podmínky dotační výzvy
c) investiční záměr z r. 2011 zpracovaný ing. Romanem Kašparem s názvem „Multifunkční centrum aktivního
života Svídnice“
Usnesení ZO ze dne 25. 4. 2017
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2006328/PS/01 – název stavby: Svídnice, výměna sloupů,
chaty, par. 216, NN s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
b) celoroční hospodaření obce Svídnice a závěrečný účet obce Svídnice za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Svídnice za rok 2016 – bez výhrad
c) účetní závěrku za rok 2016
d) žádost o zpevnění příjezdové komunikace k nemovitosti č. e. 20 Svídnice
zamítá
a) záměr na komplexní rekonstrukci bývalé školy za účelem vzniku polyfunkčního komunitního centra
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 a č. 2/2017 na základě pravomoci starosty obce
Usnesení ZO ze dne 20. 6. 2017
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – neinvestiční dotace – výměna střešní
krytiny budova č. p. 13
b) žádost o finanční dar na činnost zabezpečující akce pro zdravotně postižené děti a mládež na základě
darovací smlouvy ve výši 500,- Kč
c) žádost o prominutí pronájmu za objekt budovy bývalé školy na konání veřejné akce „Nohejbalový turnaj“
dne 26. 8. 2017
d) změnu ceny za pronájem objektu budovy bývalé školy č. p. 40 na 2 000 Kč/1 den v období květen – září
a na 3 000 Kč/1 den v období říjen – duben s účinností od 1. 1. 2018
zamítá
a) žádost o finanční dar organizaci Psí detektiv o.s. Velichovky na podporu projektu pátrání po ztracených
zvířatech
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 3/2017 a č. 4/2017na základě pravomoci starosty obce

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE
Vážení spoluobčané,
skončila nám fotbalová sezóna
2016/2017, tak ji trochu
zhodnotíme. Naše mužstvo
mužů bojovalo v okresním
přeboru. Skončilo na 9 místě
z 16 účastníků a získalo 42
bodů. Tak jako vždy se někdy
potýkalo s nedostatkem hráčů.
V mnoha případech muselo
mužstvu vypomoci několik
dorostenců, za což jim patří
velké poděkování. Důvodem
byla zranění, vyloučení, v řadě
případů
chybějící
zodpovědnost ke kolektivu.
Celkově lze hodnotit účast
kladně, ale bylo na více.
"A" i "B" dorost jsou společná
družstva se Slatiňanami, tzv.
souklubui. "A" dorost hrál
krajský přebor a skončil na
7 místě z 16 účastníků, získal
49 bodů. "B" dorost hrál I A
třídu, což je také krajská soutěž
a skončil na 10 místě z 12

účastníků. S tímto vládne
naprostá spokojenost. Bohužel
i zde se obě mužstva potýkala
s nedostatkem hráčů. U žáčků
jsme vlastní tým nesestavili pro
jejich malý počet. Žáci, které
fotbal
baví,
dojíždějí
do Slatiňan a hrají za místní
Spartak.
Ještě je třeba připomenout, jak
to u mužů v okrese celkově
dopadlo:
postupy do I B tř. Prosetín,
sestupy
z I B tř. nikdo,
do OP Rosice, z OP Vítanov,
Zaječice do III tř., Ctětín, z III tř.
Mířetice "B", Luže "B".
Přihlášky do nových soutěží
byly odevzdány, muži do OP,
dorosty do KP a I A tř.
Všechny soutěže začnou
v druhé polovině srpna.
Z mimosportovní činnosti
máme velice dobré zprávy.
Požádali jsme Pardubický kraj,

oddělení sportu a cestovního
ruchu o dotace na vrt na vodu,
zavlažování a regeneraci
trávníku. S žádostí jsme uspěli
a Pardubický kraj nám přidělil
dotaci ve výši 150 000,- Kč.
Částka
je
to
vysoká,
ale zdaleka by nepokryla vše.
Podařilo se sehnat další peníze
od sponzorů. Nebudu je zde
vyjmenovávat, velký dík patří
OÚ Svídnice a všem ostatním.
Smlouvu na vrt a zavlažování
jsme uzavřeli s firmou
PORATEN s r. o. Praha, divize
TZB Brno a na regeneraci
trávníku
s
firmou
EUROGREEN cz s r.o. Jiřetín.
V současné době je vrt a
zavlažování před dokončením
a práce na regeneraci trávníku
začínají.
Na závěr mi dovolte za mě
a celou TJ vám popřát krásné
léto, krásnou dovolenou, vše
podpořeno pevným zdravím.
Ing. Miroslav Svoboda
předseda oddílu TJ Svídnice

SPOZ
Vážení spoluobčané,
již tradičně na tomto místě,
bych vás chtěla informovat o
naší činnosti v první polovině
roku 2017.
Smutnou bilancí tohoto období
je, že se začátkem roku
nekonal obecní ples, o
důvodech, pro které jsme od
něho upustili, jsem se již
zmiňovala
v minulém
zpravodaji. Dále jsme také
upustili od dalších tradičních
aktivit, jako např. zájezd na
hory, muzikály či jiná divadelní
představení, jelikož bylo čím
dál těžší naplnit kapacitu

autobusu pro nezájem ze
strany občanů. Naopak jsme
dali prostor jiným kulturním a
sportovním aktivitám našich
občanů či seskupení občanů,
které jsme finančně podpořili
z rozpočtových
prostředků
vyčleněných
pro
SPOZ.
Finančně jsme se podíleli na
pořádání
kulturní
akce
v kostele sv. Jakuba, kde
vystupoval
Kutnohorský
komorní orchestr. Další akcí,
kterou jsme finančně podpořili,
bylo Vítání prázdnin, které
proběhlo v areálu budovy
bývalé školy na sklonku měsíce

června.
Díky
bohatému
programu tak měly děti
možnost vyzkoušet spoustu
atraktivních aktivit. Součástí
programu bylo i divadelní
představení, které jsme rovněž
podpořili sladkostmi pro děti.
Závěrem bych vám všem
chtěla za SPOZ popřát
příjemně strávenou dovolenou,
dětem prázdniny bohaté na
zážitky a všem ostatním krásné
pohodové letní měsíce.
za SPOZ Bc. Jana Novotná

RYBNÍK

V

L U K Á CH, z.s.

Vážení spoluobčané,
z činnosti našeho spolku vás
chci poinformovat o akcích
v první polovině letošního roku.
Program byl podobný, jako
roky předešlé.
Začátkem
dubna
jsme
nakoupili cca 400 kusů kapra
K 3. Kapry kupujeme prakticky
od začátku od soukromníka
v Běstvině. Jsou zdravotně
v pořádku a v dobré kondici.
Koncem dubna jsme uspořádali
rybářské závody pro děti a
dospělé. Bohužel nás zradilo
počasí, byla zima a pršelo.
To se projevilo na účasti
závodníků, hlavně dětí.

Soutěžili pouze 4 děti a 24
dospělých. Nakonec se ryby
pamlsky závodníků nechaly
přemluvit a vše dopadlo dobře.
Chybu to mělo jedinou, závody
ignorovali
naši
členové,
zúčastnilo se jich málo.
Byly hodnoceny 3 kategorie muži, ženy a mládež. U mužů
byl nejlepší Vl. Bareš, získal
314 bodů za 6 ulovených
kaprů.
První žena, Pavl. Novotná,
ulovila 1 kapra, velkého 56 cm.
V kategorii děti jsme odměnili
cenami všechny, zvítězil Lukáš
Makeš za 70 bodů, ulovil
krásného candáta a 2 bílé ryby.

UPOZORNĚNÍ

Stále probíhají brigády sečení
trávy kolem rybníka. Navíc OÚ
dal vybudovat 3 lavičky
a zastřešené
odpočívadlo.
U rybníka je opravdu krásně.
Přijďte se podívat, odpočinout
si v krásném prostředí. Nebo
i zachytat ryby, kdy? Třeba
koncem prázdnin, na tradiční
akci "Chyť si svého kapra",
která je určena široké
veřejnosti.
Na závěr přeji krásnou
dovolenou a hlavně pevné
zdraví.
Ing. Miroslav Svoboda
Rybník v Lukách, z.s.

OBČANŮM

 Změna úředních hodin v letních měsících červenec a srpen: 7,00 – 12,00 hodin, úterý beze
změny 12,00 – 17,00 hodin
 Svoz TKO od května do září 1 x za 14 dnů
 Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 9. září 2017
 Termíny pro zasedání zastupitelstva obce na II. polovinu roku 2017:
5. září. 2017; 17. října 2017; 12. prosince 2017
Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se podílejí na třídění elektroodpadu v obci. Díky Vám obec
dostala ocenění v podobě „Speciální odměny“ od společnosti ASEKOL a.s. ve výši 10 000 Kč.
Ještě jednou tedy děkujeme našim občanům a věříme, že se i nadále budete účastnit třídění odpadu nejenom
v podobě elektrospotřebičů, ale i ostatních komodit. Za zpětný odběr tříděného odpadu obec dle vytříděného
množství přijímá do rozpočtu částku, která je započtena proti nákladům na svoz komunálního odpadu, tudíž má
vliv na výši poplatku za svoz a třídění domovního odpadu. Dalším aspektem je jistě i naše životní prostředí.
Zároveň bychom chtěli apelovat na ty spoluobčany, kteří nám i nadále, přes naše upozornění, pohazují u
kontejnerů na tříděný odpad volně pytle se tříděným odpadem, aby ho z něj vyjmuli a vhodili do příslušných
otvorů dle tříděných komodit. Obec umístila 3 nové kontejnery na plast s výklopným víkem, do každého hnízda
byl umístěn jeden, tedy doufáme, že se tímto tento stav zlepší a těmto neukázněným občanům ulehčíme třídění,
když jim otvor činí „problémy“.

SDH
Vážení spoluobčané a příznivci
hasičů, dovolte mi, abych Vás
seznámila s naší prací v první
polovině roku 2017.
Tak jako každý rok i letos ten
náš začal přípravou na výroční
valnou hromadu SDH, která se
konala tentokrát až začátkem
února. Pak už následovala
jedna akce za druhou –
Memoriál bratří Šťovíčků,
pálení
čarodějnic,
svoz
kovového odpadu, okrsková
soutěž, vítání prázdnin…ale
pojďme pěkně popořadě.
Ani tentokrát na nás hasiči
nezapomněli a v březnu jsme
k MDŽ nepřišly zkrátka. Každé
z nás byla věnována malá
kytička – děkujeme.
Pak už se vše chystalo na další
ročník
Memoriálu
bratří
Šťovíčků. Tyto závody se již
pevně zakotvily v kalendáři a
vždy o velikonocích se u nás
ve Svídnici sejde mnoho
soutěžících. I když počasí bylo
všelijaké, myslím si, že si
všichni odnesli pěkný zážitek.

SVÍDNICE

Dovolte mi opět poděkovat
všem, kdo se podíleli na
organizaci celé akce.
V dubnu jsme se všichni opět
sešli u místního rybníka na
tradiční pálení čarodějnic
s průvodem. Pro děti bylo
nachystáno několik soutěží,
opékání buřtů a malé noční
překvapení v podobě stezky
odvahy. Pro všechny děti byla
přichystána i malá odměna.
Dospělí se mohli občerstvit u
stánku až do ranních hodin.
Čarodějnice,
kterou nám
vytvořily děti a vedoucí
místních Vlčat, nám pěkně
hořela a hasiči nemuseli
vyjíždět k žádnému požáru.
Rozběhl se také kolotoč
hasičských závodů. Po celý rok
se budeme i nadále snažit
reprezentovat obec na dalších
soutěžích v rámci okrsku i
mimo něj. Ráda bych vás tímto
pozvala na soutěže, které
budou probíhat ve Svídnici –
Memoriál bratra Rondzíka na
sklonku prázdnin 26.8. a noční
soutěž s historickými PS8 23.9.

Kromě závodů doplňujeme i
inventář
naší
hasičské
zbrojnice, v letošním roce byl
pořízen přívěsný vůz za osobní
automobil.
Na konci června jsme pomohli
s organizací a průběhem akce
- Vítání prázdnin, která se
konala již druhým rokem a i
tentokrát si to všichni užili.
Druhý den jsme se zúčastnili
pietního aktu k 75. výročí
vypálení obce Ležáky.
Další akce, na které se můžete
v druhé polovině roku těšit,
jsou: v říjnu další ročník
Svídnického
extrému,
v listopadu vepřové hody a pak
už nás čekají přípravy na
advent. I tento čas Vám
chceme zpříjemnit, takže se
můžete těšit na rozsvícení
vánočního
stromečku
a
adventní koncert.
Přeji všem příjemné prožití
prázdnin a dovolených s vašimi
blízkými, přáteli a kamarády.
Ing. Margita Lupoměská
SDH Svídnice

D I V A D E L N Í S O U B O R „SVIDNÍK“
Zdravíme všechny příznivce
našeho ochotnického souboru.
Ráda bych vás informovala o
tom, co je v našem souboru
nového. Po naší úspěšné
premiéře "Dobytí severního
pólu" jsme se rozhodli udělat
také radost dětem. Uvedli jsme
pohádku "Jak se Franta naučil
bát", která měla premiéru v
květnu na farmě na Práčově a
dvě reprízy. První na akci pro
děti ve škole ve Svídnici a
druhou ve školce v Lukavici a

rádi bychom uvedli ještě jednu
reprízu v září.
Máme radost, že je o naše
představení zájem a už pro vás
připravujeme
pro
další
divadelní sezónu novou hru.
Bohužel se stále potýkáme s
malým počtem členů našeho
ochotnického souboru. Přesto,
že se všichni snaží přiložit ruku
k dílu, ať už při výrobě kulis,
kostýmů, rekvizit, stěhování
kulis, stále ještě pár šikovných
ochotníků chybí.

V současné době má náš
soubor 8 členů a je to tak, že
všichni dělají všechno. Uvítali
bychom proto mezi sebou nové
herecké tváře a také nutně
potřebujeme
šikovného
zvukaře. Zájemci, pište na
email vladskal@seznam.cz
Naši milí diváci, těšíme se na
vás na našich příštích
představeních.
Vlaďka Skálová, principálka

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Životní jubilea leden - červen 2017
60 let
70 let
70 let
70 let

Svoboda Ladislav, Svídnice
Jedličková Věra, Svídnice
Novák Zdeněk, Svídnice
Čmelík Josef, Svídnice

80 let
80 let
80 let
80 let

Edr Zdeněk, Svídnice
Slabá Ludmila, Svídnice
Slaninová Květa, Svídnice
Netolický Josef, Svídnice

Jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, životního elánu a pohody do dalších let 
Narození nových občánků leden - červen 2017
V tomto období se nenarodili žádní noví občánci.
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 leden - červen 2017:
Přistěhovali se:

Zuzaňáková Lenka, Zuzaňák Radim, Zuzaňák Miroslav,
Zuzaňáková Anna, Zuzaňáková Lucie, Svídnice
Woffová Jarolava, Woffová Magdalena, Woffová Hana, Woff Antonín, Práčov
Hospodková Lucie, Hospodka Denis, Svídnice

Odstěhovali se:

Lubomír Horák, Svídnice
Urbanová Jana, Svídnice
Drahokoupil Filip, Svídnice

Úmrtí:

Kopecká Eva, Svídnice

Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 30. 6. 2017 celkem 450 obyvatel.
Z toho:
56 obyvatel v obci Práčov – z toho 11 děti ve věku do 15 let
394 obyvatel v obci Svídnice – z toho 59 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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