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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne
18.dubna 2013
(přítomno 6 členů zastupitelstva)
Zastupitelstvo schválilo :
- prodej části pozemku ve vlastnictví obce
p.č. 2729/1 (ostatní plocha) o celkové
výměře 23605 m2 v obci a k.ú. Vendolí, a to
pozemek p.č. st. 171 „c“, (zastavěná
plocha) o výměře 4 m2, jenž vznikl dělením
pozemku p.č. 2729/1. Prodej byl schválen
za cenu 50,- Kč/m2.
- souhlas se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
a schvaluje závěrečný účet obce za rok
2012 bez výhrad,
- finanční příspěvek na dofinancování další
části opravy střechy kostela sv. Ondřeje ve
Vendolí ve výši 130.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost Vendolí,
- vzalo na vědomí žádost pana Zdeňka
Svobody na výměnu oken nájemního bytu
obce a schválilo řešení žádosti v rámci
projektu energeticky úsporných opatření
celého objektu sokolovny,
- bezúplatný převod monitorovacího vrtu
„Vendolí – IV 116/1“ z majetku
statutárního města Brna do majetku obce a
návrh darovací smlouvy mezi statutárním
městem Brnem a obcí Vendolí, jejímž
předmětem je darování monitorovacího
vrtu (Obec Vendolí požádala dne 19. 7.
2012 statutární město Brno o bezúplatný
převod monitorovacího vrtu „Vendolí – IV
116/1“ , na pozemku p.č. 4378 v obci a k.ú.
Vendolí v majetku města Brna do majetku
obce. Rada města Brna schválila záměr
darování vrtu na své schůzi dne 27. března
2013, bod č. 25. Schvalovací proces
převodu přešel do finální fáze. Město Brno
předložilo obci Vendolí návrh darovací
smlouvy. Zastupitelstvo bezúplatné nabytí
monitorovacího vrtu a návrh smlouvy o
převodu schválilo),
- vyloučení uchazeče IKKO Hradec
Králové, s.r.o., z výběrového řízení veřejné
zakázky pro „Výběr zpracovatele

projektové dokumentace pro stavební
povolení včetně dokumentace pro
provedení stavby „Výstavba kanalizace v
obci Vendolí“,
- pořadí uchazečů z výběrového řízení
veřejné zakázky pro „Výběr zpracovatele
projektové dokumentace pro stavební
povolení včetně dokumentace pro
provedení stavby „Výstavba kanalizace v
obci Vendolí“ a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem VK CAD
s.r.o..
Zastupitelstvo bere na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení z minulých
zasedání ZO,
- zprávy starosty - o práci OÚ od minulého
zasedání ZO,
- hospodářský výsledek obecní firmy
VESTAV Vendolí s.r.o. za rok 2012,
- zprávu o výsledku kontroly Okresní
správy sociálního zabezpečení na OÚ ze
dne 3.4.2013,
- návrh řešení prostorové akustiky sálu
kulturního domu ve Vendolí,
- zprávu Nadace ČEZ o zamítnutí žádosti
obce o dotaci na Úpravu prostoru před
Základní školou Vendolí – I. etapa
- zprávu starosty o povinnosti obce
zpracovat energetický průkaz veřejných
budov ve vlastnictví obce do 1. 7. 2013,
- zprávu hodnotící komise o posouzení a
hodnocení k veřejné zakázce „Výběr
zpracovatele projektové dokumentace pro
stavební povolení včetně dokumentace pro
provedení stavby „Výstavba kanalizace v
obci Vendolí“.
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

Naše obec se přidala k protestu
Ve spolupráci se Sdružením místních
samospráv (SMS) se naše obec přidala k
protestu proti přerozdělování peněz z
Evropské unie. Oficiální název protestu je
Druhá zlínská výzva, která byla
nasměrována vládě. Chceme dostat více
peněz na venkov. Činíme tak vylepením
modré cedule s nápisem „Máme nárok na
evropské peníze!“ se znakem Unie a
improvizovanou značkou zákaz hrabání,
což má symbolizovat to, aby si vláda

VYCHÁZÍ DNE 1.5.2013
„nehrabala peníze pod sebe“. Dle sdělení
Zdenka Miklase ze SMS je jedním z
důvodů protestu to, že „Nechceme být
outsiderem v rozdělování evropských
dotací nového rozpočtového období 20142020. Na rozvoj venkova má směřovat o 15
procent méně peněz“. Na venkově nežijí
podřadnější občané než v Praze nebo
velkých městech!

Dešťová kanalizace
Zastupitelstvo obce již na podzim roku
2012 rozhodlo, že bude nově upraven
povrch místní komunikace k mateřské
škole. Vzhledem k většímu splachu při
bouřkách nebo déletrvajících deštích, byla
dne 18. 4. 2013 zbudována dešťová
kanalizace od mateřské školy do hlavní
dešťové kanalizace pod chodníkem okolo
hlavní silnice v obci. Mělo by se tím po
zbudování nového povrchu komunikace k
MŠ zajistit odvádění stékající vody do
kanalizace a následně do potoka.
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Společné sázení stromů
Mnohaletá spolupráce a udržování
kontaktů bývalých německých obyvatel rodáků z naší obce s naší radnicí a obcí už
nebude mít dlouhého trvání. Jak sami
zástupci krajanského spolku vendolských
rodáků na svých předchozích návštěvách
obce konstatovali, jejich počet klesá.
Intenzivní spolupráce již nebude tak častá.
Společné hromadné návštěvy již zřejmě
nebudou organizovány, vzhledem ke stále
menšímu počtu ještě žijících rodáků. Na
podzim minulého roku jsme se při jejich
poslední hromadné návštěvě v obci
dohodli, že bychom současné dobré
vzájemné vztahy a spolupráci mohli završit
společným vysazením dvou stromů. Bude
to společenský akt vzájemného česko –
německého porozumění mezi bývalými a
současnými občany obce. Dva nově
vysazené stromy před kostelem sv. Ondřeje
ve Vendolí budou symbolizovat společnou
minulost dvou národů, žijících vedle sebe
ve společném státě do roku 1945. Budou
také symbolizovat novodobé
spolunažívánídvou sousedů ve společné
Evropě.
Součástí slavnostního dopoledne bude i
odhalení pamětní desky padlým vojákům z
I. světové války, která byla součástí
pomníku, jenž byl zbořen v poválečných
letech II. světové války. Pomník stával v
zahradě naší školy. Díky některým našim
spoluobčanům se desku podařilo zachránit
před zničením. Deska bude po konzultaci s
památkáři osazena na hřbitovní zeď. Jsem
rád, že se osazením desky alespoň částečně
napraví neomalené jednání některých
našich občanů v poválečných letech.
Rozbouráním pomníku padlých vojáků
byla zneuctěna jejich památka. Jejich
současní potomci, žijící v Německu,
požádali obec o vyjádření poděkování za
záchranu desky občanům obce a s
vděčností přijali zprávu o tom, že deska
bude opět osazena na veřejně přístupné
místo.
Program slavnostního aktu : koná se v
sobotu 18. 5. 2013
9:00 – společná česko-německá mše v
kostele sv. Ondřeje
10:00 - před kostelem proslov starosty,
zdravice hostů
10:15 - vystoupení dětí z mateřské školy a
žáků základní školy
10:40 - slavnostní vysazení 2 stromů
přátelství
11:00 - vystoupení hudební skupiny
Vendolband
11:25 – proslov na hřbitově
11:30 - slavnostní odhalení desky padlých
vojáků z I. světové války

Vendolský zpravodaj
11:55 - závěrečné poděkování starosty
Vážení spoluobčané. Tímto přijměte
pozvání na tuto slavnostní akci. Vaše
přítomnost bude vyjádřením podpory
vzájemné tolerance, narovnání
pokřivených vztahů z minulosti a další
vzájemné spolupráce. Svoji účast na
slavnosti přislíbil starosta města Svitav,
předseda Mikroregionu Svitavsko a další
hosté.
Vladimír Buchta, starosta obce

POZVÁNKY
7.5.2013 – OHEŇ MÍRU
11.5.2013 – OSLAVA DNE
MATEK

Duben 2013
projevy svého dítěte, jeho pozornost,
ochotu komunikovat, kooperaci s
ostatními, ovládání emocionálních
projevů, jeho samostatnost. Společně s ním
se účastnili aktivit, poznávali, jak děti
zvládají školní práci, způsob plnění úkolů a
potom i doma mohli některé činnosti
procvičovat.
Velkým přínosem je, že rodiče
mohli objektivně posoudit chování a reakce
svých dětí, porovnat jeho chování a
připravenost na školu s ostatními dětmi,
poradit se s vyučujícími o dítěti a jeho
dalším vývoji. Už nyní paní učitelky radily
rodičům, jakým způsobem mohou pomoci
dětem se školní prací doma. V případě další
potřeby má každý vyučující tzv.
konzultační hodiny, které slouží nejen
rodičům, ale i žákům pro procvičení
problémové látky.

18.5.2013 – ČESKO-NĚMECKÉ
SETKÁNÍ VE VENDOLÍ –
společné sázení stromů

Děti i rodiče měli možnost
seznámit s prostředím školy, s učitelkami,
které je budou učit, se spolužáky a dalšími
rodiči.

25.5.2013 – 2. ROČNÍK
VENDOLSKÝCH HER BEZ
HRANIC JUNIOR

Nyní už jen rodiče dovybaví
dětem aktovky a budou se společně těšit na
první zážitky a pokroky svých ratolestí.

V měsíci květnu očekáváme i
návštěvu indiánů.
Na začátku měsíce června se děti
mohou těšit na oslavu Dne dětí.
INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY:

Edukativky pro budoucí
prvňáčky
Naše škola již druhým rokem
nabídla budoucím školáčkům a jejich
rodičům bezplatný program edukativně
stimulačních skupin v Základní škole
Vendolí. Jednalo se o deset hodinových
lekcí, které probíhaly vždy jedenkrát týdně.
Do hodin přicházely dítě společně
s rodiči a v kolektivu 8 vrstevníků se zapojí
do různorodých činností. Obsah hodin byl
velmi pestrý. Každá lekce byla provázena
poutavou motivací a prostřednictvím hravé
formy měly děti možnost okusit školní
začátky. Všechny hodiny byly zaměřeny na
rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky,
vizuomotoriky, držení psacího náčiní, na
zrakové a sluchové vnímání a paměť,
početní představy, prostorovou percepci,
pravolevou orientaci atd. Děti postupně
ztrácely ostych, hrály si, cvičily, zpívaly,
rozcvičovaly ruce, soutěžily, vyprávěly
pohádky, pracovaly s interaktivní tabulí a
zvykaly si na sebe i na vyučující.
Rodiče měli možnost sledovat
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Pardubice, 19. 3. 2013 - 3R v
odpadovém hospodářství
(reduce,reuse,recycle)

Vendolský zpravodaj

sáčků. Při správné péči nás nepřekvapí, že
mnoho našich věcí vydrží celou jednu
generaci, nebo nás dokonce přežijí. V
případě výrobků, které jsou vzhledem ke
svému původnímu účelu znovu
nepoužitelné, zapojte svou vynalézavost a
snažte se pro ně najít nové využití. Pokud
máte pocit, že už pro ně nenajdete žádné
uplatnění, zapřemýšlejte nad tím, kterému
vašemu známému by udělaly radost.

3. RECYCLE =
RECYKLUJTE!
Raději, než byste nějakou věc vyhodili

Duben 2013
jenom proto, že už vám ani nikomu jinému
nepřináší užitek, se ji pokuste předat k
recyklaci. Recyklace je lepším řešením než
skládkování odpadu na skládkách nebo
jeho spalování bez využití bez využití
energie a čištění spalin.
Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE,
RECYCLE" opravdu není jenom heslo.
Téma odpadového hospodářství je řešeno
Regionální rozvojovou agenturou
Pardubického kraje ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s. v rámci
„Partnerského projektu dalšího vzdělávání
občanů Pardubického kraje v oblasti
ekologie a odpadového hospodářství",
který získal podporu z OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Financování
projektu je zajištěno Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
r e p u b l i k y. V í c e o p r o j e k t u n a
www.rrapk.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Heslo „Reduce, Reuse, Recycle" vládne
světu a rychlostí světla proniká do všech
oblastí lidského života. Tak zvaná 3R
vyjadřují, jak bychom se měli chovat k
věcem okolo nás, abychom chránili životní
prostředí a zabránili tomu, aby se z planety
Země zanedlouho stala jedna velká odpadní
jáma.

V měsíci dubnu byli uvítáni do života v naší
obci tito občánkové

Adam
Podařil

1. REDUCE =
OMEZTE SPOTŘEBU!
Problému současné ekologické krize je
naše společnost založená ve velké míře na
spotřebě. To opravdu nejlepší, co pro naši
planetu můžeme udělat, je využívat méně z
jejích zdrojů.
Předtím, než si něco koupíme, bychom si
měli položit následující otázky: Opravdu
tento výrobek potřebuji? Existuje nějaký
jiný výrobek stejného druhu, ale šetrnější k
životnímu prostředí? Jak dlouho mi vydrží?
Vím něco o jeho výrobě, použití, nebo o
tom, jak se v přírodě rozkládá? Kde byl
tento produkt vyroben a za jakých
podmínek? Je možné tento produkt
recyklovat a byly suroviny použité k jeho
výrobě získány za šetrných podmínek?

Izabela
Kubálková

2. REUSE =
OPĚT POUŽIJTE!
Bohužel žijeme v době, kdy je spousta věcí
"na jedno použití" a my jsme neustále
vybízeni k nákupu nových a vylepšených
produktů. Přehlížíme přitom fakt, že ty
staré výrobky, které už doma máme, se dají
mnohdy snadno opravit či jinak opětovně
využít.
Při nákupu bychom se měli snažit koupit
výrobek, který má dlouhou trvanlivost.
Pořiďte si například látkovou nákupní
tašku místo jednorázových plastikových

Rodičům narozených dětí blahopřejeme
a při výchově svých ratolestí přejeme mnoho radostných chvil, štěstí a pohody.

Vendolský zpravodaj
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Vážení čtenáři, kolektivní systém
ELEKTROWIN připravil sérii článků a
inzerátů. Prostřednictvím našeho
zpravodaje i Vás seznámíme s projekty na
Podporu zpětného odběru v obcích.

Kolektivní systém
ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již od srpna
2005 stanovuje výrobcům elektrických a
elektronických zařízení povinnost zajistit
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a
recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích
spotřebičů založili 25. května 2005
ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele
kolektivního systému, jehož
prostřednictvím se rozhodli plnit své
zákonné povinnosti.
O výsledcích hovoří čísla.
Od roku 2005, kdy v České republice začal
fungovat systém zpětného odběru
vysloužilých spotřebičů z domácností, do
konce roku 2012, Češi odevzdali
prostřednictvím kolektivního systému
ELEKTROWIN k recyklaci více než 150
000 tun vysloužilců. Jen počet lednic
překročil v loňském roce hranici dvou
milionů. Hmotnost chladniček má
nejvýznamnější podíl na celkovém
množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím
sběrné sítě vybudované
ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000
tun vyřazených spotřebičů. Chladicích
zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních
velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun,
zbytek – 2 350 tun – připadá na malé
domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky
nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve
Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun.
Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN
započala svou činnost, přitom třídily
domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů
na jednoho obyvatele. Ve třetím roce
činnosti kolektivních systémů již toto
množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v
současné době přesáhlo množství zpětně
odebraných elektrozařízení na jednoho
obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká
republika splnila již v roce 2008, jako
jediná z nově přistoupivších zemí,
požadavek Evropské unie. O takovém
úspěchu si může třeba Maďarsko nebo
Polsko nechat jen zdát.
Nejdůležitější jsou informace

Stále se zlepšující výsledky zpětného
odběru, odděleného sběru, zpracování a
recyklace vyřazených elektrozařízení
ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě
sběrných míst, mobilního svozu a
navazujících zpracovatelských kapacit.
Stejně důležité je neustále zlepšovat
informovanost veřejnosti o fungování
tohoto systému, o tom, kam je možné
vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých
podmínek nebo to, co se z takto vytěžených
materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku,
který zároveň svědčí o vašem kladném
vztahu k ochraně životního prostředí.
Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je
najdete na internetových stránkách
www.elektrowin.cz.

Kam odkládat
vysloužilé spotřebiče
Odkládejte vysloužilé
elektrospotřebiče na místa zpětného
odběru!
- Mužete je odevzdat prodejci
pri koupi nového spotrebice
- Odevzdejte je na sběrný dvůr
- Využijte mobilních sběrných míst
- informujte se na obecních úradech
- další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
se do přírody nedostává velké
množství nebezpečných látek,
zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují
kovy, plasty a jiné materiály (sklo či
beton), které se díky recyklaci dají
znovu využít?

Duben 2013

Svitavská televize konečně
pro všechny
Přesně v 16:40 hodin 6. dubna zahájilo
studio CMS TV vysílání lokálního
televizního programu z nového vysílače ve
Svitavách. Podle provedených měření
vysílač pokrývá celé Svitavy včetně
městských částí Lačnov a Lány. Nový
program regionálního multiplexu na 35.
kanálu si už mohou naladit také diváci v
okolních obcích. Například v Opatovci,
Mikulči, Javorníku, Vendolí a v Hradci nad
Svitavou. Pro umístění vysílače byl zvolen
tovární komín firmy TOS na severním
okraji Svitav. Tím se podařilo pokrýt
signálem části města, které byly doposud
mimo dosah vysílače na sile u vlakového
nádraží. Některým divákům se už svitavský
program automaticky objevil v nabídce
digitálního pozemního vysílání (DVB-T).
Jinde, hlavně v jižní části Svitav, kde jsou
antény nasměrovány především na vysílač
Kamenná Horka, bude nutné dokoupit další
anténu a namířit ji správným směrem – tedy
severně.
S nabídkou odborné pomoci a montáže
přišly už čtyři místní firmy:
SONAX - Pišín Jaroslav (tel.: 603 331
404), Čermák Viktor (605 455 010)
Václav Římal - TV SERVIS (tel.: 461 540
400)
Pavel Lidmila - TVA SERVIS (tel.: 603
533 161)
Michael Štefka - TVA-SAT-SERVIS (tel.:
603 319 010).
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