ZPRAVODAJ

Obce Svídnice
číslo 1/2018

( místní části Práčov )

S L O VO S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,
čas letí jako o závod – je tu už konec pololetí, léto nám začalo velice brzy a je čas pro náš zpravodaj.
Tak jen ve stručnosti co máme přichystané.
Je podepsána smlouva s dodavatelem na výměnu oken a podlahové krytiny na poště a pro budovu
Kampelička bude vybudována nová domovní čistička odpadních vod. Je rozjednána oprava části
místní komunikace. Zadali jsme vypracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejného
osvětlení v části obce směrem od návsi na Lukavici. Zahájili jsme jednání ohledně rekonstrukce a
změny vedení místní komunikace k rybníku. Stav je takový, že jsou již vypracovány nové geometrické
plány.
Jsou i jiné úkoly, které se plní a řeší v rámci běžného chodu naší obce. Chtěl jsem poukázat jen na ty
nejvýznamnější. Letos je méně času na realizaci, jelikož se blíží volby do zastupitelstva obce
v termínu od 5.10. do 6. 10. 2018. Nechám na každém z Vás, jak naši práci zhodnotí. Sám za sebe si
dovolím vyzvednout význam dobrovolných organizací a spolků naší obce. Děkuji SDH Svídnice, TJ
Svídnice, Rybářskému spolku, Vlčatům, divadelnímu spolku Svídník a „ Sousedům z Práčova.“ Všichni
se vlastními silami a různou měrou podílejí na tom, že se v obci něco děje a pokud občané mají chuť a
čas mohou si vybrat, čeho se zúčastní, nebo koho podpoří. Těší mě, že tento stav je na dobré úrovni,
což potvrzuje neustálý zájem nových lidí o trvalé bydlení v naší obci. Staví se domy, přestavují se
starší, ve kterých budou bydlet mladí lidé, což je pro obec důležité do budoucna.
Končí další volební období - pro mne je to však již šestnáct let práce pro naši obec - a za všechna tato
volební období mohu s klidným svědomím říci, že zasedání zastupitelstev probíhala vždy věcně a
s poctivými úmysly tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího řešení pro rozvoj obce o čemž svědčí i
skutečnost, že obec po celou dobu hospodaří zodpovědně bez zadlužení.
Po zralé úvaze jsem se rozhodl dále nekandidovat. Jsem přesvědčen, že jsou potřeba změny, nové
iniciativy a podněty. Chci poděkovat všem, kteří mě podporovali, poděkovat za projevy sounáležitosti a
důvěry, protože váš zájem o naši vesnici, o vše, co je spojeno s každodenním životem v ní, bylo pro
mě inspirací a pobídkou. Dodávali jste mi potřebnou sílu a energii zejména ve chvílích, kdy se ne vše
dařilo podle našich společných představ. Dělal jsem to pro vás, pro lidi, které tu baví žít.
Závěrem si dovolím použít citát Forresta Gumpa:
„ Máma říkala, že člověk musí odložit minulost a pak zase může jít dál.“

VÝ P I S Z U S N E SE N Í Z A ST U P I T E L S T VA O B C E
Usnesení ZO ze dne 20. 2. 2018
 schválení záměru prodeje a prodej části pozemkové parcely číslo 235/4 – zahrada, o celkové
výměře 141 m², v k.ú. Svídnice u Slatiňan,
 schválení finančního daru Domovu pro seniory Heřmanův Městec na financování sociální
služby pro našeho občana,
 schválení finančního daru na pořádání Festivalu kozího smíchu,
 schválení finančního daru na akci Turnaj v pexesu v Hospodě na hřišti,
 schválení finančního daru a prominutí pronájmu v budově bývalé školy na akci „Nohejbalový
turnaj“,
 schválení uzavření Smlouvy o dílo na prvotní zpracování analýzy GDPR,
 informace o ukončení provozu prodejny Jednota Hlinsko ve Svídnici a následné zpracování
cenové nabídky odhadní kupní ceny objektu.
Usnesení ZO ze dne 10. 4. 2018
 schválení Závěrečného účtu obce Svídnice za rok 2017,
 schválení účetní závěrky obce Svídnice za rok 2017,
 schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti, o právu
provést stavbu – úprava venkovního vedení NN v dolní Svídnici,
 zamítnutí nabízeného prodeje objektu prodejny Jednota Hlinsko na základě zpracovaného
odhadu kupní ceny ve výši 1 400 000 Kč.
Usnesení ZO ze dne 19. 6. 2018
 schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – výměna oken a
podlahové krytiny v budově č. p. 13 (pošta)
 schválení finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
 zamítnutí příspěvku Lince bezpečí Praha
 schválení účasti obce v nově zakládaném svazku Komunální služby Hlinecko
 schválení finančního daru na závod „Svídnický extrém“
Stráň kolem Práčovského kostela je uklizená
V rámci celorepublikové
akce
Ukliďme
Česko,
konaného 7.4. 2018, uklidili
dobrovolníci z Práčova,
Svídnice a Chrudimi pravou
stranu stráně za starým
hřbitovem. Na příjemné akci
v přátelském a pracovním
duchu
se
sešlo
17
dobrovolníků, včetně 8 dětí.
Úklid trval necelých 5 hodin
a podařilo se udělat velký
kus práce. Nasbíralo se
téměř 20 pytlů plastu, 8 pytlů
skla a 4 pytle směsného

odpadu. Děkujeme panu
starostovi, že na akci uvolnil
plastové pytle, aby byly
odpadky kam sbírat. Další
materiál, včetně rukavic,
jsme obdrželi od pořadatelů
akce.
O tom, že takto důkladný
úklid na stráni proběhl po
opravdu dlouhé době, ne-li
poprvé, svědčí i fakt, že
mezi úlovky, které jsme
našli, byly bakelitové obaly
od svíček za 70 haléřů! Mezi
nejčastější odpad patřily

umělé květiny, obaly od
svíček a sklenice.
Stráň, stejně jako les a celé
Železné
Hory
jsou
chráněnou krajinou oblastí, a
proto prosíme návštěvníky
starého hřbitova, aby své
odpadky odváželi s sebou
(nic na tom není) nebo je
dávali na místo tomu určené.
Čistá stráň působí důstojněji
a odráží vztah obyvatel ke
svému okolí.
Všem dobrovolníkům patří
velký dík!
Helena a Vladimír Bláhovi

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE
Vážení spoluobčané,
skončil fotbalový ročník
2017/2018 a tak vás
poinformuji co je nového a
co se povedlo a co ne.
Sportovní část se nám moc
nepovedla. Mužstvo mužů
zachránilo okresní přebor v
poslední chvíli na úkor
mužstva
Rosic.
Obě
mužstva získala stejný počet
bodů, tedy skromných 12 a
pro nás hovoří vzájemná
utkaní, ve kterých jsme
zvítězili doma i v Rosicích.
Skóre jsme měli také
strašidelné 31:123. Trenér
Martin Opavský dělal, co
mohl, ale nedostatek hráčů a
hlavně jejich nechuť k
tréninku alespoň 1x týdně
nedovolila více. Navíc nebýt
dorostenců,
kteří
nám
obětavě pomáhali, tak se to
asi nepovedlo zachránit.

Dorosty máme společné
souklubí se Slatinany. "A"
dorost skončil v krajském
přeboru na 8 místě ze 14
mužstev, získal 33 bodů při
skóre 37:62. "B" dorost
skončil v 1 "A" třídě na 10
místě ze 14 mužstev, získá
125 bodů při skóre 58:79.
Organizačně
se
dařilo
daleko více. Znovu jsme
požádali Pardubický kraj o
dotaci na dokončení akce
zavlažovaní. Opět nám bylo
vyhověno, za což moc
děkujeme. Zakoupíme nádrž
na vodu, kam budeme
čerpat vodu z vrtu a dále
čerpadlo do nádrže.
Tím vše nekončí, musíme
trávník zapískovávat, kropit
a hnojit. Přes letní přestávku
se budeme snažit posílit
všechny mužstva.

Závěrem mi dovolte popřát
vám krásné letní počasí,
krásné prožití dovolených
dle vašich představ, klid a
pohodu
Ing. Miroslav Svoboda
předseda oddílu TJ Svídnice

SPOZ
Vážení spoluobčané,
touto cestou bychom si vás
dovolili
požádat
o
spolupráci
na
vydání
v pořadí
již
třetího
kalendáře
naší
obce.
Tentokráte
bychom
pozornost věnovali našim
zvířátkům,
respektive
domácím mazlíčkům, kteří
tu bydlí s námi. Jistě
leckterý z vás nějakého
doma má, ať se jedná o
pejska, kočičku, králíčka či
nějakého exotického

mazlíčka. Jeho fotografii v
kvalitní datové
podobě
s jeho jménem, pokud tedy
nějaké má, zašlete na email: aniknov@seznam.cz,
kde
je
budeme
shromažďovat a pokud jich
bude dostatečný počet,
alespoň tolik, kolik je týdnů
v roce, dojde k realizaci
kalendáře. Termín pro
zaslání fotografie (nejlépe
ve formátu .jpg) je stanoven
do 15. 8. 2018 tak,

abychom stihli dát podklady
pro zpracování grafické
podoby a předat do tiskárny
ve finální podobě. A jelikož
se jedná o zvířátka, nebude
ani třeba jejich souhlasu se
zveřejněním 
Závěrem nám dovolte vám
popřát
příjemnou
zaslouženou dovolenou a
dětem spoustu nových
prázdninových zážitků ať již
je prožijí kdekoliv.
za SPOZ Bc. Jana Novotná

R Y B N Í K V L U K Á CH, z. s.
Vážení spoluobčané,
1. května začala na Rybníku
v Lukách rybářská sezóna.
Ještě před tím jsme opět
zakoupili v Běstvině od ing.
Tomka cca 430 ks kapra
K3.
Koncem
dubna
jsme
uspořádali
již
tradiční
rybářské
závody.
Za
ušlechtilou rybu se počítal za
každý cm 1 bod a za bílou
rybu za 1 kus 5 bodů. Přijelo
soutěžit 29 dospělých a 17
dětí. Tak jako každý rok, to
byli závodníci z blízkého i
vzdálenějšího okolí, našich

občanů a dětí bylo opět
minimum.
V soutěži dospělých zvítězil
pan Douda z Chrasti a v
soutěži dětí zvítězil žák
Makeš z Lukavice, který je
pravidelným účastníkem a
také pravidelně vítězí. Oba
si odnesli krásné poháry a i
další závodníci si odnesli
ceny dle pořadí. Jsme rádi,
že závodníků je stále více a
doufáme, že příští rok
přijdou i naši členové a
místní děti.

Vyzkoušet si to budou moci
už na konci srpna, kdy
proběhne
akce
pro
všechny:" Chyť si svého
kapra." Je to akce pro
širokou veřejnost a jste na ni
srdečně zváni.
Pravidelně probíhá sečení
trávy a úklid kolem rybníka.
Je to opravdu krásné
zákoutí ve Svídnici
Na závěr přeji všem vám
krásnou dovolenou a hodně
zdraví.
ing. Miroslav Svoboda
předseda spolku Rybník v Lukách

D I V A D E L N Í S O U B O R „SVIDNÍK“
Zdravíme všechny naše milé
příznivce
divadelního
ochotnického
souboru
"Svidník".
Dovolte mi, abych zhodnotila
uplynulou divadelní sezónu.
V
tomto
roce
jsme
nastudovali divadelní hru
"Dívčí válka" podle scénáře
Františka Ringo Čecha.
Diváci
měli
možnost
shlédnout
několik
představení - premiéru a dvě
reprízy ve škole ve Svídnici
a také jsme hostovali na akci
"Festival kozího smíchu" na
Práčově. Velice kladný ohlas
mělo naše představení v
Domově
mládeže
v
Pardubicích.

Tuto divadelní sezónu
zakončíme vystoupením pro
sdružení diabetiků.
Opět došlo ke změnám ve
složení souboru. Dvě členky
nás opustily a dvě nové
členky jsme přivítali. Do
našeho souboru přibyl i
zvukař, za což jsme velice
rádi.
Všechny tyto změny se
ukázaly pro náš soubor
velice přínosné. Pokud by
měl někdo z vás zájem
rozšířit naše řady, rádi vás
uvítáme mezi sebou.
Doufáme, že jsme vás svými
představeními pobavili, a že

nám zachováte přízeň i v
další divadelní sezóně.
Vlaďka Skálová, principálka

SDH SVÍDNICE
Vážení spoluobčané a
příznivci hasičů, dovolte mi,
abych Vás seznámila s naší
činností v první polovině
roku 2018.
Tak jako každý rok i letos
ten náš začal přípravou na
výroční valnou hromadu
SDH, která se konala
v lednu 2018. Pak už se
rozjel
pomalu
kolotoč
soutěží a sled akcí, na
kterých se SDH Svídnice
podílí – pálení čarodějnic,
svoz kovového odpadu,
okrsková soutěž a další.
V březnu nás ženy hasiči
potěšili a nezapomněli nám
k MDŽ darovat kytičku moc děkujeme.
Na konci dubna jsme se
všichni opět sešli u místního
rybníka na tradiční pálení
čarodějnic
s průvodem
v maskách.
Obzvlášť
některé masky malých

čarodějnic se povedly, ale
zahanbit se nedaly ani ženy.
Pro děti bylo nachystáno
několik
soutěží
–
překážková dráha, běh ve
dvojici a noční překvapení
v podobě stezky odvahy.
Všechny děti si odnesly i
malou odměnu. Dospělí se
mohli občerstvit u stánku až
do ranních hodin a všichni si
mohli
opéct
vuřty.
Čarodějnice, kterou nám
vytvořily děti a vedoucí
místních Vlčat, nám opět
pěkně hořela na hranici,
kterou hasiči připravili už
dopředu.
Rozběhl se také kolotoč
hasičských závodů. Po celý
rok se budeme snažit
reprezentovat obec na
dalších soutěžích v rámci
okrsku i mimo něj. Ráda
bych vás tímto pozvala na
soutěže, které budou

probíhat přímo ve Svídnici u
rybníka:
na
sklonku
prázdnin, konkrétně 1.9., to
budou hned dvě soutěže
v jednom - Memoriál bratra
Rondzíka s PS12 a soutěž
O pohár starosty obce se
silnějšími stroji. Na konci
září proběhne noční soutěž
s historickými PS8.
Na konci června jsme se se
zúčastnili pietního aktu k 76.
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. Ale to bych
hodně předbíhala.
Teď přeji všem příjemné
prožití
prázdnin
a
dovolených
s vašimi
blízkými, přáteli a kamarády.
za výbor SDH Svídnice
ing. Margita Lupoměská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V souvislosti s novým nařízením (GDPR) Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které spolu se
zákonem o zpracování osobních údajů (s účinností od 25.5.2018) nahrazuje dosavadní právní úpravu,
tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů upouštíme od této pravidelné rubriky ve zpravodaji z výše uvedených důvodů, tzn. z důvodu
dodržování tohoto nařízení a komplikovaného zajišťování souhlasů se zveřejňováním.
Jubilanty budeme i nadále navštěvovat, přát jim a předávat balíčky k jejich významným životním jubileím (60, 70,
80, 90 ...let) tak jak tomu bylo doposud.
Případné podněty, náměty či připomínky 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
Zpravodaj Obce Svídnice vydává OÚ Svídnice, 538 24 Svídnice 99, tel. 469 670 287; http://www.obecsvidnice.cz
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