ZPRAVODAJ
Obce

Svídnice

číslo 2/2018
(místní části Práčov)

SLOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané,
rok 2018 se blíží ke svému konci, pomalu rekapitulujeme a vyhlížíme, co přinese rok následující.
Dovolte mi tedy, v tomto předvánočním období, několik málo slov.
V říjnu letošního roku proběhly volby do zastupitelstva obce. Já moc děkuji za všechny hlasy,
které jsem od Vás získal. Jsem velice poctěn Vaší podporou, a budu se snažit, abych tuto důvěru
nezklamal. Pevně věřím, že celé zastupitelstvo, které bylo zvoleno napříč třemi kandidátkami,
bude pracovat konstruktivně a ve prospěch naší obce, jak již předvedlo při svých několika jednáních.
Pro příští rok zastupitelstvo obce schválilo rozpočet a dohodlo se na akcích, které budeme realizovat.
Dokončí se oprava místních komunikací k rybníku a u č.p. 128, bude se také pokračovat v opravě
bývalé školy. Shoda je i na podpoře stávajících spolků a aktivit, které povedou ke zlepšení prostředí
a společenského vyžití v naší obci. Mým osobním cílem je zlepšit přísun informací mezi občany
a snaha více propojit a zkoordinovat činnosti spolků a všech, kdo se chtějí zapojit do dění v obci.
Závěrem mi dovolte poděkovat za odváděnou práci zaměstnancům OÚ, zastupitelům, aktivním členům
spolků i těm neorganizovaným a popřát jim mnoho trpělivosti a tolerance při jejich činnosti. Vám všem
vážení spoluobčané, přeji příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2019 pevné zdraví a hodně
štěstí.
Ing. Tomáš Melč
starosta obce

DIVADELNÍ

S O U B O R „SVIDNÍK“

Dovolte mi, abych všem našim divákům popřála krásné vánoční svátky, klid a pohodu, a hlavně pevné
zdraví v příštím roce.
Zároveň děkuji za váš zájem o naši hru „Dívčí Válka“, která v letošním roce měla velký úspěch,
máme za sebou šest repríz s plným hledištěm, a ještě uvedeme dvě představení této hry.
Můj velký dík patří všem členům souboru, kteří ve svém volném čase obětavě nacvičují, pomáhají
při budování našeho zázemí v budově školy a vyrábějí kulisy. Neváhají obětovat volný čas i víkendy
a za to jim patří můj velký obdiv a dík.
Počet členů našeho souboru se v letošním roce ustálil, přijali jsme mezi sebe i nejmladší adeptku
herectví. K dnešnímu dni má náš soubor 13 členů. Uvažujeme i o účasti na některé z přehlídek
ochotnických divadelních souborů.
Určitě vás zajímá, co pro vás připravujeme v další sezóně. V příštím roce uvedeme divadelní pohádku
"Hrátky s čertem" od spisovatele Jana Drdy. Doufáme, že vás tato česká klasika pobaví. Rádi bychom
se vrátili ještě k naší první hře "Dobytí severního pólu" od pánů Svěráka a Smoljaka, kterou jsme uvedli
jen jednou. Některé postavy uvidíte v jiném obsazení, ale věřím, že se budete bavit stejně, jako
na premiéře.
Těšíme se na vás v další divadelní sezóně.
Vlaďka Skálová, principálka

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání ZO dne 18. 9. 2018
 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o umístění stavby č. IE-12-2007450/DUS/01
název stavby: Svídnice, č. p. 18, úprava venkovního vedení nn s ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 05 zastoupenou společností
PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082,
530 02 Pardubice.
 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o finanční příspěvek na prodloužení vodovodního řádu
k č. e. 20 Svídnice.
 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.p.č. 213/12 o výměře 112 m², která není
dosud zapsána na žádném LV – viz geometrický plán č. 483-1232/2018. A nákup p.p.č. 199/5
o výměře 42 m² a p.p.č. 199/6 o výměře 27 m², které nejsou dosud zapsány na žádném LV –
viz geometrický plán č. 483-1232/2018. Pozemky budou nakoupeny za dohodnutou prodejní
cenu 200,- Kč/m². Náklady s vypracováním geometrického plánu a náklady za vklad
do katastru nemovitostí uhradí obec a stanou se součástí pořizovací ceny výše uvedených
nakupovaných pozemků. Nákup pozemků se uskuteční z důvodu narovnání stavu místní
komunikace k Rybníku v Lukách na katastr nemovitostí.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Program obnovy venkova, dodatek č. 4 pro období 2019 –
2022.
 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2019 na výměnu stávajících
dřevěných oken za plastové v nebytových prostorách č. p. 40 (budova bývalé školy)
v 1. nadzemním podlaží (neinvestiční).
Zasedání ZO dne 23.10.2018 - ustavující

 Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.
 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
 Zastupitelstvo obce volí starostou obce Ing. Tomáše Melče.
 Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Bc. Janu Novotnou.
 Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
 Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Tomáše Jedličku.
 Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru pana Tomáše Kučeru.
Zasedání ZO dne 11.12.2018
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019.
 Zastupitelstvo obce volí předsedou majetkové komise pana Lukáše Trojana.
 Zastupitelstvo obce volí za členy majetkové komise pana Jana Kožíška a pana Martina
Tomáška.
 Zastupitelstvo obce volí za členy finančního výboru paní Jitku Dosoudilovou a paní Věru
Poučovou.
 Zastupitelstvo obce volí za členy kontrolního výboru paní Moniku Jedličkovou a paní Renatu
Sedlákovou.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur na rok 2018.
 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na základě žádosti TJ Zora Praha ve výši 500,- Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV obce Svídnice č. 1/2018 o nočním klidu.
 Zastupitelstvo obce projednalo stanovisko pořizovatele ke změně č.2 ÚP Svídnice a v souladu
se zněním § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, rozhoduje o pořízení
změny č. 2 ÚP Svídnice, která bude pořizována zkráceným postupem pořizování.
Pořizovatelem změny č. 2 ÚP Svídnice bude v souladu se zněním § 6 odst. 1 písm. a) Městský









úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního
plánování. Určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 2 ÚP Svídnice je jmenován
Ing. Tomáš Melč, starosta obce. V souladu se zněním § 45 odst. 4 stavebního zákona podmiňuje
obec pořízení změny č. 2 ÚP Svídnice úplnou úhradou nákladů na její zpracování
navrhovatelem změny č. 2 ÚP.
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění náhradní výsadby na pozemcích obce p.p.č 145/4
a 232/1 společností ČEZ a.s., Praha.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy na svoz odpadu na rok 2019 č. 0-46/2019
Technické služby Hlinsko, Srnská 382, 539 01 Hlinsko.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 596/3
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m² a p.p.č. 596/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 358 m², vše v obci Svídnice a k.ú. Svídnice u Slatiňan, a to se všemi
jejich součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce
Svídnice, dle důvodové zprávy – Smlouva o podmínkách provedení stavby vedená pod
č.j. S/OM/8092/15/PPS/MK ze dne 25.6.2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku označeného jako p.p.č. 17/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 55 m², v k.ú. Svídnice u Slatiňan, a to se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím do vlastnictví obce Svídnice za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč/m².
Bezúplatný převod a nákup pozemků bude součástí majetkového vypořádání z důvodu
zrealizované stavby - III. etapa bezbariérových chodníků ve Svídnici.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na základě žádosti Svazu diabetiků Slatiňany
ve výši 1000,-Kč.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVÍDNICE

Vážení spoluobčané,
v srpnu začal nový ročník fotbalových soutěží 2018/2019. Snahou výboru oddílu bylo za pomocí sponzorů
doplnit kádr obou našich mužstev, tedy mužů i dorostu tak, aby dobře reprezentovali naši obec a dělali radost
všem příznivcům, a hlavně také sobě. Moc se nám to nepovedlo, o čemž svědčí výsledky. Náš dorost, hrající
I A třídu, skončil na 9. místě z 10 mužstev. Získal 15 bodů, tedy 5x zvítězil a 9x prohrál. Trenéři J. Kolář
a T. Jedlička se stále potýkají s úzkým hráčským kádrem. Muži hrající OP skončili 13. místě ze 14 mužstev,
získali 9 bodů, tedy 3x zvítězili a 10x prohráli. Skóre je 14:44, což hovoří za vše. V průběhu soutěže odstoupil na
vlastní žádost trenér M. Opavský, mužstva se ujali A. Šulaj a M. Spálenský. I zde je hlavním problémem úzký
kádr, navíc přístup některých hráčů ke kolektivu.
Jako všechny, tak i nás potrápilo sucho a vlna velkých veder. Jen velká obětavost některých členů výboru
a za přispění místních hasičů se podařilo naše hřiště udržet v trošku dobrém stavu.
Závěrem mi dovolte Vám popřát klidné, pohodové Vánoce a do nového roku zdraví, štěstí, spokojenost
a též trochu pokory.
Ing. Miroslav Svoboda
předseda oddílu TJ Svídnice

RYBNÍK

V

L U K Á CH, z. s.

Vážení spoluobčané,
druhá polovina roku, postižena vedrem a suchem, nakonec proběhla dobře. Vedra a horko nepřály rybí obsádce,
nakonec se vše obešlo bez výrazných ztrát. Přispěli k tomu i místní hasiči, kteří v těch největších vedrech čeřili
vodu, a tím dodávali potřebný kyslík. Začátkem září jsme uspořádali tradiční akci pro všechny občany a děti
Svídnice, Práčova a zdejší chataře, "Chytˇ si svého kapra ". Byli bychom rádi, kdyby tato akce oslovila více
občanů a hlavně dětí.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, a v novém roce 2019 pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Ing. Miroslav Svoboda
předseda spolku Rybník v Lukách

SDH

SVÍDNICE

Vážení spoluobčané, bratři a sestry, příznivci hasičů, dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, jak probíhala druhá
polovina roku 2018 u nás hasičů.
Tak jako každý rok se na konci srpna uskutečnila denní soutěž – 2. ročník Memoriálu bratra Rondzíka.
Letošního ročníku se účastnilo již daleko více družstev, než v loňském roce a závody si všichni moc užili. V září
jsme se potkali opět u rybníka na noční soutěži s historickými stříkačkami PS8, kterou nám tentokrát počasí
nepokazilo a přijelo velké množství družstev. I přesto, že kvůli větru jsme stany stavěli několikrát, a dokonce
se rozpršelo, všechna družstva si dala dvě soutěžní kola. Soutěž se tak protáhla do pozdních hodin a všichni
odjížděli jako vítězové.
V říjnu proběhl další ročník „Svídnického extrému“. Svidnický extrém se stává už takovým pojmem v seriálu
extrémních závodů, že už bohužel musíme odmítat některé závodníky z kapacitních důvodů. Stejně
jako v loňském roce, prověřil fyzickou i psychickou odolnost všech závodníků, nejen z důvodu delší trati
(cca 11 km), ale přibyly i nové překážky na trati. V listopadu se v prostorách hasičské zbrojnice konaly již tradiční
vepřové hody a jako každý rok se po zabijačkových dobrotách jen zaprášilo. Ráda bych se zmínila i o kulturních
akcích, které proběhly v druhé polovině roku. První adventní neděli jsme se společně sešli na akci „Rozsvěcení
vánočního stromu“. Tak jako každý rok jsme mohli potkat Josefa a Marii s malým Ježíškem, nasát trochu
té předvánoční atmosféry, zaposlouchat se do pásma koled a básní v podání dětí ze ZŠ a MŠ Lukavice, zahřát
se douškem dobrého moku či ochutnat občerstvení, které z části připravily holky z SDH Svídnice. Počasí nám
sice nepřálo, což už je skoro také takovou tradicí, ale i tak se akce velmi povedla.
Na závěr roku bych Vás chtěla pozvat na Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba na Práčově, který se bude konat
22. 12. 2018 od 16 hodin.
V roce 2019 se můžete těšit na výroční schůzi dne 19. 1. 2019 od 18:00 v budově bývalé školy Svídnice. Někdo
už ví, jiní si přečtou z článku, ale bratr Milan Netolický odstupuje z funkce starosty SDH Svídnice a my všichni
si budeme volit nového starostu sboru, takže určitě přijďte. Ráda bych touto cestou poděkovala bratru Milanovi
Netolickému za jeho elán, nadšení, přínos a práci, kterou pro sbor vykonal.
I v roce 2019 budeme reprezentovat obec na hasičských soutěžích a věnovat se naší brigádnické a kulturní
činnosti. Závěrem mě dovolte Vám popřát v novém roce 2019 všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.
Ing. Margita Lupoměská
za výbor SDH Svídnice

SPOZ
Vážení spoluobčané,
rok 2018 se nám všem nachýlil ke svému závěru. Čas je neúprosný a za pomyslnými dveřmi už se chystá nový
rok 2019, a tak nám dovolte jménem našeho sboru popřát Vám všem, ať se Vám splní všechna
Vaše očekávání, která má většina z nás spojena s přáním zdraví, pracovních úspěchů či osobním životem.
A hlavně příjemně prožitý čas vánoční v kruhu Vašich rodin a blízkých přátel, přejeme Vám, aby se Vám
podařilo se alespoň na chvilku zastavit a užít si tu atmosféru nejkrásnějších svátků v roce v klidu a míru.
Zpravodaj, který je pro Vás nachystán je posledním v této podobě, od nového roku se můžete těšit na jeho nové
grafické zpracování, ale také obsah, který by měl být zdrojem více informací pro Vás občany, což doufáme,
že většina z Vás uvítá. Závěrem nám dovolte Vám ještě jednou poděkovat za příspěvky Vašich zvířecích
mazlíčků do obecního kalendáře na rok 2019 a prozradíme, že se můžete těšit na další v pořadí, který bude
časosběrný s tématikou naší obce v průběhu čtvero ročních období.
Bc. Jana Novotná
za SPOZ při OÚ Svídnice
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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