ZPRAVODAJ
Obce

Svídnice
číslo 2/2017

( místní části Práčov )

SLOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané,
rok 2017 se nám chýlí ke konci a my máme možnost se ohlédnout a zhodnotit to, co se nám letos
podařilo či ne a zároveň upozornit na plány roku následujícího.
V letošním roce se nám podařilo zrealizovat několik akcí, jako je oprava cesty místní části Práčov,
dále terénní úpravy v okolí Okrouhlického potoka, dokončovací práce v bývalé škole, kdy se stala dolní
část důstojným prostorem pro společenské akce cílené k využití přímo k vám – občanům a spolkům
obce. Větší akcí bylo zhotovení nové části chodníku směrem k Trpišovu, jejíž součástí bylo i nové
osvětlení. Nyní probíhá a ještě do konce roku bude ukončena, výměna střechy na poště. Samozřejmě
byla zrealizována spousta jiné práce, jako nátěry střechy na zázemí u školy, údržba zeleně, výměna
okna na obecním úřadě v části hasičské zbrojnice, a to vše zejména díky hasičům. Jsem rád, že se
daří udržovat pořádek nejen v obci, ale i v okolí, díky pravidelnému svozu odpadu, drcení klestí ze
zahrad i úklidu zbytků zeleně a ostatních odpadů v kontejnerech. Byl jsem v tomto dost pesimistický,
ale podařilo se, záleží na každém z vás, jak se k tomu postavíte. Děkuji všem, kteří to dodržují.
Jsou ovšem věci, které nás trápí a v podstatě jsou těžko ovlivnitelné. Tak třeba poštovní služby.
Sice se nám podařilo vyřešit, že jsme převzali tyto služby pod obec a provozujeme poštu Partner, ale je
to činnost prodělečná, i když prospěšná pro občany. Horší je ale situace ohledně zásobování, nebo
lépe řečeno prodeje potravin. V průběhu roku jsme výpadky řešili pojízdnou prodejnou Včelákov
a jednáním s firmou COOP, která je majitelem obchodu, ale výsledek není uspokojivý. Chod prodejen
na obcích je limitován počtem trvale žijících občanů. Nyní provoz, tak nějak s pauzami pokračuje, ale
do budoucna je situace nejistá a dovolím si tvrdit, že špatná. Tady nelze udělat to co s poštou, obec
není tak veliká, aby měla prostředky a pracovní síly k tomu, aby provozovala vlastní obchod. Sami jistě
víte z médií, že nejsme jediná obec, která se s tímto problémem potýká. Zde je třeba jen čekat,
k jakému rozhodnutí dojde COOP.
Z plánovaných akcí v roce 2018 bych chtěl nastínit, co zamýšlíme realizovat, např. rekonstrukci
veřejného osvětlení, opravu místních komunikací v obci, výměnu oken a podlahové krytiny na poště
a další.
Ještě se chci zmínit o spolcích. Zastávají zásadní úlohu v oblasti společenského života naší obce
a přeji jim, aby se i v příštím roce všechny akce vydařily. Děkuji jim za jejich obětavou činnost, nejen
pro své zájmy, ale i pro ostatní občany. Jen ta účast místních obyvatel je na jednotlivých akcích nižší
a nižší a i přesto věřím, že to na nadšení členů spolků nebude znát a jejich elán bude pokračovat.
Děkuji členům zastupitelstva, jednotlivých komisí a SPOZU za práci, která není nikterak lehká
a oblíbená.
A co říci závěrem? Možná právě v adventním čase, při posezení s rodinou či přáteli, je vhodná
příležitost se zamyslet, jak se nám tu žije, možná i při pohledu do obecního kalendáře jak se obec
vyvíjí, a taky, jak se měníme i my, občané, jestli se dokážeme občas zastavit a vyhodnotit, zda jsme
přiložili ruku k dílu.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2018 pevné zdraví a hodně štěstí.
„Když prosinec bystří, po vánocích jiskří“.

VÝPIS

Z

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

OBCE

Usnesení ZO ze dne 5. 9. 2017
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 5/2017na základě pravomoci starosty obce
Usnesení ZO ze dne 17. 10. 2017
schvaluje
a) finanční dar na základě žádosti TJ Zora Praha ve výši 500,- Kč
b) uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2007450/PS/01 na stavbu Svídnice, č.p. 18,
úprava venkovního vedení nn s ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupenou společností PEN – projekty
energetiky, s.r.o. Pardubice
zamítá
a) finanční dar na základě žádosti ing. Radka Špindlera – Fiddle Farm, Žandov na pokrytí části pobytu
houslisty Brada Leftwiche
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 6/2017 a č. 7/2017 na základě pravomoci starosty obce
Usnesení ZO ze dne 12. 12. 2017
schvaluje
a) po projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Svídnice její soulad s Politikou územního rozvoje
České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění změny č. 1
územního plánu Svídnice, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 53, odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Svídnice po ověření neshledalo žádný rozpor.
Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 1 územního plánu Svídnice,
s vyhodnocením stanovisek, které jsou nedílnou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů opatření obecné povahy – změnu č. 1 územního plánu Svídnice.
b) žádost o opravu místní komunikace p.p.č. 3/10, způsob využití příjezdová komunikace
c) záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 231/1 – trvalý travnatý porost, o celkové výměře
4 103 m², v k.ú. Svídnice u Slatiňan
d) žádost o prodej pozemkové parcely č. 231/51 – trvalý travnatý porost o celkové výměře 131 m²
v k.ú. Svídnice u Slatiňan, která nově vznikla z p.p.č. 231/1 na základě schváleného geometrického
plánu
e) Plán inventur na rok 2017
f) rozpočet na rok 2018 na závazné ukazatele paragrafy
g) finanční dar divadelnímu spolku Svídník na základě jejich žádosti na jejich činnost v roce 2017
ve výši 5 000,- Kč
h) finanční dar Svazu diabetiků ČR Slatiňany na základě jejich žádosti na jejich činnost ve výši
1 000,- Kč
bere na vědomí
a) schválení rozpočtového opatření č. 8/2017 a č. 9/2017na základě pravomoci starosty obce

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a je čas
se podívat a ohlédnout, co
se povedlo a co ne. V
našem fotbalovém klubu je
to jednoduché a na první
pohled jasné. Sportovní část
jedním slovem katastrofa a
organizační část výborná.
Začněme tím horším. Máme
společně se Spartakem
Slatiňany tzv. souklubí dvou
dorosteneckých družstev "A"
a "B" a samostatné mužstvo
mužů. "A" dorost startuje v
krajském přeboru, "B" dorost
v krajské I A třídě a muži v
okresním přeboru. Bohužel,
u všech mužstev se
potýkáme s absolutním
nedostatkem hráčů. "A"
dorost
pod
vedením
J. Mikana a A. Šulaje skončil
ze 14 účastníků v polovině
sezóny na devátém místě se
skórem 20:42. "B" dorost
pod vedením J. Koláře a
T. Jedličky
skončil
na
desátém místě také ze 14
účastníků při skóre 22:32.
Zde, až na to, že byl
nedostatek hráčů a kluci

museli pendlovat mezi
oběma týmy, vše v pořádku.
Velmi špatná situace je u
mužstva mužů. Tým je v
okresním přeboru poslední
pouze s jednou výhrou a
tedy se třemi body při
hrůzostrašném skóre 11:79.
Na současný kádr mužstva
se nelze zlobit, spíš ocenit
včetně
vypomáhajících
dorostenců, že za této
situace a stavu mužstva to
nezabalili a snaží se zápasy
odehrát.
Tento
stav
zapříčinilo několik důvodů.
Byl to odchod dvou hráčů do
vyšších soutěží a dále vážná
zranění s dlouhodobým
léčením u dalších. Jednalo
se o opory mužstva. Z toho
plyne, že v zimní pauze nás
všechny čeká těžká práce
na posílení mužstva. Našim
jednoznačným cílem je
záchrana
v
okresním
přeboru.
Nyní k tomu radostnějšímu.
Naše cíle zlepšení naší hrací
plochy se podařilo splnit.
Vše bylo dotaženo do
zdárného konce.

Máme novou travnatou
plochu, máme zavlažování
včetně vrtu a nový traktůrek
na sečení. Věřím, že i toto
pomůže k posílení mužstva.
Dále jsem rád, že se nám
daří v jednání s novými
sponzory pro náš klub.
Dovolte mi i touto cestou jim
ze srdce poděkovat.
Od Pardubického kraje
počínaje, přes OÚ Svídnice,
až po posledního - což je
CLEVER PEOPLE, který
nám věnoval sadu dresů.
Na závěr mi dovolte popřát
vám všem krásné vánoce a
rok 2018 plný pohody a
hlavně zdraví.
Ing. Miroslav Svoboda
předseda oddílu TJ Svídnice

SPOZ
Vážení spoluobčané,
tentokráte se zde, na tomto
místě
zdržím
obvyklého
mentorování toho, co jsme
v druhé polovině roku 2017
vykonávali
v rámci
naší
činnosti SPOZu. Jen zmíním
vydání, v řadě již druhého
v pořadí, kalendáře obce
tentokráte s tématikou našich
spolků a seskupení v obci,
kterým bychom touto cestou
chtěli ještě jednou poděkovat
za to, že i přes ne valnou

účast našich občanů to
nevzdávají a i nadále se snaží
vyplnit nám kulturní, sportovní
i společenské dění v obci. A
zároveň popřát nejenom jim,
ale samozřejmě i vám všem,
našim občanům ať vás provází
spolu s vánoční pohodou,
sváteční atmosféra a vlídné
slovo, prostě krásné vánoce a
pohodový nový rok 2018.
Závěrem si vás dovolujeme
pozvat na muzikál „Čas růží“,
na který vyjedeme do Prahy

do
Hudebního
divadla
v Karlíně dne 10. 3. 2018.
Čeká vás jedinečná symbióza
písní,
největších
hitů
z repertoáru Karla Gotta a
původního scénáře Sagvana
Tofi. O předprodeji vstupenek
vás budeme včas informovat.
za SPOZ Bc. Jana Novotná

RYBNÍK
Vážení spoluobčané,
pomalu končí letošní rok,
ryby i rybáři se připravují na
dlouhou zimu. Co jsme dělali
v druhé polovině roku, o tom
vás
chci
krátce
poinformovat.
V prvé řadě jsme se starali o
údržbu
zeleně
kolem
rybníka.
Celkem
bylo
odpracováno našimi členy
304,5 hodiny. V tom nám
pomohli částečně i někteří
mladí členové. Myslím, že
okolí
rybníka
včetně
ostrůvku je vždy vzorně
upraveno
a
láká
k
procházkám. Je tu opravdu
nádherně.
2. 9. jsme uspořádali již
tradiční akci "Chyť si svého
kapra". Tato akce je určena
pro všechny obyvatele
Svídnice a Práčova, dále pro

V

L U K Á CH, z.s.

chataře
v
našem
katastrálním území. Kdo
nevlastní rybářské náčiní,
má možnost si přímo u
rybníka půjčit. Jsme rádi, že
tato akce se stále více
dostává do podvědomí
obyvatelům a je rok od roku
populárnější. Svědčí o tom
letošní účast, 49 rybářů i
nerybářů. Myslím, že se
všichni dobře bavili a
některé snaživce potkalo i
rybářské štěstí a ulovili si
svého kapra. Celkem se to
povedlo deseti šťastlivcům.
Vše je samozřejmě zdarma,
jen občerstvení, které je
vždy připraveno, si každý
koupí dle své chuti.
Úspěšnost našich členů v
letošním
roce
zatím
nemáme sečteno, protože
se loví až do konce roku.

Předběžné
výsledky však
ukazují na dobrý rybářský
rok. Většina členů si dobře
zachytala, předběžný hrubý
odhad je, že si členové
odnesli od vody cca 350 ks
ryb. Pokud máte i vy zájem
stát se členem našeho
spolku, není to žádný
problém, stačí se přihlásit,
koupit povolenku a příští rok
od 1. května můžete lovit.
Pro obyvatele Svídnice a
Práčova není náš spolek
uzavřen, rádi mezi sebe
přivítáme dospělé i mládež.
Závěrem mi dovolte popřát
vám klidné a krásné vánoce
a do nového roku zdraví,
štěstí a pohodu.
Ing. Miroslav Svoboda
Rybník v Lukách, z.s.

D I V A D E L N Í S O U B O R „SVIDNÍK“
Zdravíme naše milé diváky a
všechny příznivce našeho
ochotnického souboru a
přejeme všem krásný a
spokojený nový rok.
A co nás čeká v novém
roce? Připravujeme pro vás
opět něco pro zasmání a
těšíme se, že vás naše nová
hra opět pobaví tak, jako
minulé hry. Zkoušíme hru
„Dívčí válka“ podle scénáře
Františka Ringo Čecha,
kterou možná mnozí z vás
znají. Doufáme, že se

budete bavit stejně, jako se
bavíme my na zkouškách.
V našem
ochotnickém
souboru došlo k několika
změnám, někteří herci nás
z důvodu
velkého
pracovního vytížení opustili,
ale získali jsme herce nové,
kteří se výborně osvědčili.
Stále nám však chybí
zvukař. Proto se obracím na
všechny s prosbou, zda by
někdo z vás chtěl s námi
spolupracovat jako zvukař a

zúčastňovat se jednou týdně
zkoušek.
Dále jsme působení našeho
souboru
přemístili
do
prvního poschodí školy, kde
se snažíme vytvořit stálou
domovskou scénu.
Milí diváci těšíme se na vás.
Vlaďka Skálová, principálka

SDH
Vážení spoluobčané, bratři a
sestry, příznivci hasičů,
dovolte mi, abych Vás
seznámila s tím, co se dělo
u nás hasičů v druhé
polovině roku 2017.
Tak jako každý rok se na
konci srpna
uskutečnila
denní soutěž. Namísto
soutěže O pohár starosty
obce proběhl první ročník
Memoriálu bratra Rondzíka.
I
přes malou
účast
soutěžních družstev se akce
pěkně vydařila. V září se
bohužel z důvodu špatného
počasí a nevyhovujícím
podmínkám na závodní trati
musela na poslední chvíli
zrušit tradiční Posvícenská
noční soutěž s historickými
stříkačkami PS8. I přesto, že
jsme se všichni snažili a do
přípravy dali vše, nakonec
byly závody odvolány.
I v letošním roce naši obec
reprezentuje na okresních,
okrskových a pohárových
soutěžích
naše
ligové
družstvo, družstvo mužů a
žen. Výsledky jednotlivých
klání
jsou
vidět
na
přibývajících
pohárech
v hasičárně,
pro
které
průběžně připravujeme nové
police.
Z brigádnické činnosti bych
rád vyzvedl rekonstrukci
přívěsného
vozíku
na
požární stříkačku. Stávající
stav vozu byl nevyhovující,
proto byla navržena varianta
koupě nového podvozku od
firmy Vazeko pro připojení
za dopravní automobil
Wolsvagen a následné
opravě
boudy.
Tato
rekonstrukce nám přinesla

SVÍDNICE

jednodušší
a
rychlejší
přepravu.
Dále jsme byli požádáni
obecním úřadem o pomoc
při nátěru střechy na
bývalých dílnách u školy.
V pozdních
podzimních
měsících se nám těžko
hledal příhodný den. Počasí
nám nepřálo, ale přesto se
zadařil alespoň jeden nátěr.
Druhý bude následovat na
jaře.
Do naší činnosti musím také
zařadit již tradiční vepřové
hody. Ty se těší stále větší
oblibě, neboť i přes stále
navyšující se kapacitu
výrobků, nejsme schopni
uspokojit
všechny
zákazníky.
V říjnu proběhl už 4. ročník
„Svídnického
extrému“.
Stejně jako v loňském roce,
prověřil
fyzickou
i
psychickou odolnost všech
závodníků. Trať měřila 9 km,
na závodníky čekalo 21
náročných překážek a
závodu se zúčastnilo celkem
130 účastníků, z toho již i
profesionálové. V letošním
roce přibyla kategorie Army
a poprvé měli možnost
závodníci
vyzkoušet
profesionální
čipovou
časomíru.
V listopadu proběhl další
ročník turnaje v mariáši.
Turnaje
bylo
účastno
šestnáct soutěžících, kteří
svedli urputné souboje v této
karetní hře.
V neposlední řadě bych se
ráda zmínila i o kulturních
akcích, které proběhly
v druhé polovině roku.

První adventní neděli jsme
se společně sešli na akci rozsvěcení
vánočního
stromu. Mohli jsme tak nasát
trochu té vánoční atmosféry.
Dětí ze ZŠ a MŠ Lukavice si
pro nás připravili krásnou
pohádku z pásma básniček
a koled, při které nás
zavedly do Betléma. Pro děti
bylo připravené zdobení
perníčků, mohly si napsat
dopis Ježíškovi a zapojit se
do
výroby
papírového
řetězu, který pak bude zdobit
stromeček. Pro všechny bylo
připraveno pohoštění a i
přesto, že někdy trochu
selhávala technika, se akce
velmi vydařila.
Na stříbrnou neděli proběhl
vánoční koncert v kostele sv.
Jakuba na Práčově, který
tradičně pořádáme a jsme
rádi, že si i v předvánočním
shonu našli lidé čas a přišli.
Pro příští rok je připravena
Výroční valná hromada
členů SDH na 20.1.2018 ve
škole, dále v únoru další
,,zabíjačka“, v březnu sběr
železného odpadu, v dubnu
pálení čarodějnic atd…
Zároveň prosím všechny
členy SDH Svídnice, aby na
výroční
schůzi,
která
proběhne
20.1.2018
v budově bývalé školy,
donesli průkazové foto. Je to
z důvodu výměny členských
průkazek. Děkuji.
V roce 2018 Vám přejeme
všechno nejlepší, hodně
zdraví a spokojenosti.
Za výbor SDH Svídnice
Ing. Margita Lupoměská a
Milan Netolický

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Životní jubilea červenec - prosinec 2017
60 let
60 let
70 let
80 let
90 let

Potůček Josef, Svídnice
Kolář Jiří, Svídnice
Drahý Jan, Svídnice
Štěpán Václav, Svídnice
Doležalová Anna, svídnice

Jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, životního elánu a pohody do dalších let 
Narození nových občánků červenec - prosinec 2017
Meda Šimáková, Svídnice; František Šikula, Svídnice; Leona Čížková, 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 2017:
Přistěhovali se:

Janíková Naděžda, Práčov
Čížková Leona, Svídnice
Čížková Adéla, Svídnice
Petráňová Božena, Svídnice

Obec Svídnice spolu s místní částí Práčov čítá k 30. 10. 2017 celkem 454 obyvatel.
Z toho:
57 obyvatel v obci Práčov – z toho 11 děti ve věku do 15 let
397 obyvatel v obci Svídnice – z toho 60 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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