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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne
16.května 2013
(přítomno 8 členů zastupitelstva)
Zastupitelstvo schválilo:
- Strategický plán obce Vendolí na léta
2014 – 2020 (Na zasedání zastupitelstva
obce dne 14. 12. 2012 byly členy
zastupitelstva předloženy k projednání a
doplnění připomínky k prvnímu návrhu
Strategického plánu obce. Po zapracování
navržených bodů do návrhu byl Návrh
strategického plánu obce na léta 20142020 vyvěšen na webové stránky obce k
široké diskusi s občany obce (komunitní
plánování). Z řad široké veřejnosti nebyly k
dnešnímu dni podány žádné další návrhy a
připomínky.),
- smlouvu o dílo mezi Obcí Vendolí a
obchodní firmou VESTAV Vendolí,
s.r.o. na realizaci akce PROJEKT
ENERGETICKY ÚSPORNÝCH
OPATŘENÍ MŠ VENDOLÍ,
- smlouvu o dílo na projektovou
dokumentaci pro stavební povolení včetně
dokumentace pro provedení stavby
„Výstavba kanalizace v obci Vendolí“ mezi
firmou VK CAD Vysoké Mýto a obcí
Vendolí,
- smlouvu o výpůjčce č. OS201320003296
mezi firmou EKO-KOM, a.s., Praha a Obcí
Vendolí na výpůjčku kontejnerů na sklo
(Obec je zapojena do systému řešení
nakládání s využitelnými složkami
komunálních odpadů. Firma EKO-KOM,
a.s. Praha je na základě autorizace
oprávněna zajišťovat sdružené plnění
povinností zpětného odběru a využití
odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat
smlouvy o sdruženém plnění. Obec měla
doposud uzavřenou smlouvu o výpůjčce
kontejnerů na sklo s touto firmou.
Vzhledem k ukončení rozhodnutí o
autorizaci pro firmu k 31. 12. 2012 a jejím
prodloužení do 31. 12. 2020 předložila
firma EKO-KOM novou smlouvu o

výpůjčce kontejnerů.),
- rozdělení zisku firmy VESTAV Vendolí
s.r.o. za rok 2012 ve výši 416.912,71 Kč.
Na tvorbu rezervního fondu 20.000,- Kč a
zbytek ve výši 337.375,71 Kč (po odečtu
srážkové daně) přeúčtovat na účet 428000 –
zisk minulých let,
- dílčí úpravu části příjezdové komunikace
k nemovitostem č. 249 a 82 ve střední části
obce a rozšíření veřejného osvětlení nad
částí této komunikace o jedno svítidlo
(Vlastníci nemovitosti č.p. 249 a 82 ve
střední části obce požádali o úpravu
příjezdové cesty a zbudování veřejného
osvětlení nad částí cesty u těchto
nemovitostí. Vzhledem k budoucí realizaci
kanalizace v cestě navrhl předsedající
schválit pouze dílčí úpravu vtoku dešťové
vody do vpustí u této cesty a rozšíření
veřejného osvětlení o jedno svítidlo.),
- provedení úpravy náhrobku a hrobu
sovětského vojáka na místním hřbitově,
- nesouhlas s předloženým návrhem
projektu vedení velmi vysokého napětí 110
kV Polička – Svitavy předloženého firmou
ENERGON Dobříš a návrh uložení vedení
do země nebo změnit směr vedení přes
katastr Ostrý Kámen a Javorník (Firma
Energon Dobříš zpracovává pro ČEZ
Distribuce, a.s., projekt stavby nového
vedení velmi vysokého napětí 110 kV
Polička – Svitavy. Vedení navazuje na již
realizovanou trasu Hlinsko – Polička.
Důvodem je propojení uzlů PS Mírovka –
Krasíkov a zdrojové posílení měst Poličky a
Svitav pro případ dalšího rozvoje
průmyslových provozů v těchto městech,
protože současný stav je na hranici
zdrojové stability. Firma požádala obec o
vyjádření k projektu stavby. Již v roce 2011
b y l a p ro j e d n á v á n a ú p r a v a t r a s y
navrhovaného vedení za účasti zástupců
obcí v Poličce. V roce 2012 byl na zářiovém
zasedání zastupitelstva předložen k
vyjádření projekt vedení. Obec Vendolí v té
době zaslala námitku s vedením na
sloupech, čímž bude výrazně znehodnocen
krajinný ráz a vzhled krajiny. Bylo
požadováno podzemní kabelové vedení.
Námitka byla zamítnuta s odůvodněním, že
kabelové vedení by se v zemi nadměrně

VYCHÁZÍ DNE 1.6.2013
zahřívalo, celkové náklady by byly
enormně vysoké vzhledem k technicky
náročné stavbě podzemního vedení
(kolektor). Současný návrh trasy je v
souladu s územním plánem obce i
pardubického kraje. Vedení je vedeno na
ocelových příhradových stožárech podél
silnice I/34 Polička – Svitavy. Za
křižovatkou silnice I/34 a dolní odbočkou
na Vendolí se trasa vedení odklání
jihozápadním směrem na Svitavy – Lány.
Zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem
projektu.),
- odložení opravy místních komunikací k
mateřské škole a k domu č.p. 130 až do
doby po dokončení montáže kanalizace v
dotčených komunikacích.
Zastupitelstvo rozhodlo :
- v souladu s doporučeními hodnotící
komise, že nejvhodnější nabídkou s
nejnižší nabídkovou cenou v rámci
výběrového řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce,
zadávané ve smyslu ust. § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů postupem mimo režim tohoto
zákona v souladu s § 18 odst. 5 a dle
Závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni
01.01.2013) na akci: PROJEKT
ENERGETICKY ÚSPORNÝCH
OPATŘENÍ MŠ VENDOLÍ je nabídka
podaná pod pořadovým č. 2, kterou
podala obchodní společnost VESTAV
Vendolí, s.r.o. se sídlem Vendolí 103,
569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 Společnost s ručením omezeným
(celková nabídková cena včetně DPH
1.738 814,00 Kč )
Zastupitelstvo zamítlo :
- schválit zařazení obce Vendolí do
průzkumného území konvenčních ložisek
ropy a zemního plynu v rámci
Pardubického kraje (Ministerstvo životního
prostředí ČR oznámilo dotčeným obcím
zahájení řízení ve věci „Stanovení
průzkumného území pro vyhledávání a
průzkum konvenčních ložisek ropy a
zemního plynu v krajích
pokračování na str.2
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Stromy přátelství a vzájemného porozumění zasazeny
Již v minulém čísle zpravodaje jsme Vás
informovali o připravovaném
společenském aktu – společném sázení
stromů přátelství a vzájemného
porozumění s rodáky naší obce, žijícími v
Německu.Akce se zúčastnilo 19
německých rodáků obce, předseda
k r a j a n s k é h o
s p o l k u
HeimatbundStangendorf pan Andreas
Bittner, starosta města Kirchheim, které je
patronem vendolských rodáků, pan
UweSeibold s manželkou. Dalším hostem
byl místostarosta Svitav a předseda
Mikroregionu Svitavsko pan Pavel Čížek.
Němečtí hosté děkují obci, starostovi
Vladimíru Buchtovi, zastupitelstvu a našim

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
pokračování ze str.1

Královéhradeckém a Pardubickém“ a
vyzvalo obce jichž se průzkum týká k jejich
vyjádření. Žadatelem pro stanovení
průzkumného území je firma SouthOil s.r.o.
Praha. Vzhledem k problémovým
průzkumům s předpokládanými ložisky
břidlicových plynů navrhl starosta, aby
zastupitelstvo schválilo nesouhlas s
jakýmkoliv průzkumem výše uvedeného
charakteru na území katastru naší obce.
Zastupitelstvo návrh schválilo.),
- schválit odkup provozovny vedle kostela
na pozemcích p.č. st.114/1, 114/2 a
pozemek p.č. 241/1 v obci a k.ú. Vendolí do
vlastnictví obce Vendolí.
Zastupitelstvo bere na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení z minulých
zasedání ZO,
- zprávy starosty - o práci OÚ od minulého
zasedání ZO,
- akceptaci žádosti o podporu ze Státního
fondu životního prostředí ČR na Projekt
energeticky úsporných opatření Základní
škola Vendolí,
- zveřejnění schválení dotace na zbudování
kanalizace v obci od Státního fondu
životního prostředí na webových stránkách
SFŽP,
- zprávu finančního výboru o hospodaření
obce za I.Q roku 2013

občanům, že jim bylo umožněno tímto
aktem společně završit mnohaletou
spolupráci a rozvoj novodobých
vzájemných vztahů. Máme tlumočit
poděkování všem dětem mateřské školy,
ž á k ů m z á k l a d n í š k o l y, j e j i c h
pedagogickému doprovodu a skupině
Vendolband za hezké kulturní vystoupení,
které umocnilo příjemné slavnostní
dopoledne. Po odhalení pamětní desky
padlým vojákům z I. světové války, které
následovalo po společném sázení dvou lip
před branou hřbitova, byly zástupcům
německé strany předány upomínkové
předměty a pamětní listy. Celkové náklady

na zajištění této společenské akce včetně
dodávky materiálu a stromů činily 25.918,Kč. Německá strana poskytla obci částku
30.000,- Kč.
OÚ
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Děláme si školu hezkou
S prvním sluníčkem, které osvítilo místní
krajinu, jsme se rozhodli pro velký jarní
úklid. Žáci v rámci pracovních činností
přesazovali pokojové květiny, pleli záhony
před budovou, uklízeli odpadky kolem
školy. Mezi hlavní odpad, což je velmi
smutné, patřily nedopalky od cigaret na
dětském hřišti. Jednoduše řečeno jsme se
loučili s paní Zimou, která v našich
končinách dlouho panovala.

Nyní probíhá další vlna úklidu a poznávání
okolní krajiny. Žáci třídí odpad do barevně
odlišených nádob v učebnách, přinášejí z
domu tříděný papír, baterie,sbírají léčivé
byliny a nerozebrané elektrospotřebiče.
Vždyť v loňském ročníku „Recyklohraní
aneb Ukliďme si svět“ se ZŠ Vendolí
umístila na úžasné druhé příčce a žáci jeli

Květen 2013

Vendolský zpravodaj

převzít odměnu na Krajský úřad v
Pardubicích. Rodiče a jejich děti se proto
snaží, abychom i letos získali obdobné
umístění, které ocení snahu všech
zúčastněných. Všem, kteří takto podporují
školu, moc děkujeme a Vaší aktivity si
ceníme.
Veškeré finanční prostředky získané z
těchto sběrových soutěží jsou využity na
pořízení pomůcek a vybavení do školy.
Zkrášlování prostranství kolem školy bude
pokračovat také společným sázením
stromků v rámci Česko-německého setkání
ve Vendolí, které se uskutečnilo 18. 5.
2013.

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny nápadité masky
na Prázdninový karneval na zahradu
školy, který se uskuteční 25. června 2013
od 15 hodin. Občerstvení a zábavný
program zajištěno.

Oheň míru
V úterý 7. 5. 2013 uspořádala obec ve
spolupráci s TJ Sokol Vendolí v areálu
hřiště slavnostní pálení ohně míru.
Tradičně slavnost doprovázela kapela
„Svitavská 12“. Také letos byla účast
občanů velice dobrá. Posledních několik let
doprovází slavnost nepříznivé počasí.
Proto měli sokolové připraven pro
muzikanty párty stan. A bylo to dobře,
protože po 21 hodině začalo pršet. I přes
nepřízeň počasí většina návštěvníků
neodešla a bavila se pozdních večerních
hodin.
OÚ
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Oslavy svátků jara v MŠ
I když jsme museli letos na příchod jara
dlouho čekat, všechny přípravy v MŠ
trpělivě směřovaly k uskutečnění všech
tradičních akcí a jarní zábavy. Koncem
března venku mrzlo jak v lednu, ale ve třídě
již narostlo zelené jarní obilí, které dětem
posloužilo jako základ pro velikonoční
aranžování jarní misky. Jsme rádi, že na
jarní dílny zavítalo velké množství rodičů,
z čehož měly radost hlavně děti. Ty pak v
dalších dnech čekaly na to, až společně
vyrazíme vítat jaro tradičně v maskách, s
frkačkami, řehtačkami, lidovými písněmi a
říkadly, tedy až uskutečníme náš „Dětský
masopust“. Díky dlouhodobé přípravě se
akce zdařila a děti byly spokojené, hlavně
se radovaly konečně ze sluníčka.
Po masopustu pak byl jen krok k
přípravám Čarodějnického perníkového
odpoledne, tentokrát na téma „Jak si Malá
č a ro d ě j n i c e c h t ě l a v z í t z n e b e
hvězdičku“. Zdárnému výsledku akce
napomohlo krásné počasí, zájem a pomoc
rodičů, příjemná hudba v podání
Vendolbandu a poctivá příprava v MŠ.
Program na akci navázal na návštěvu
hvězdárny, děti plnily zajímavé úkoly.
Kromě cen za čarodějnické kostýmy byly
pro děti připraveny párky k opékání.
Na Dni otevřených dveří se v MŠ sešlo
velké množství dětí i rodičů. Naše děti mezi
sebou přivítaly budoucí kamarády a
společně se pobavily při Pohádce z pralesa
divadla Jo Jo z Poličky.

Dětský masopust

Jarní dílny

Z programu carodejnic

Motýlí zahrádka v MŠ
Letos jsme si zpestřili téma o zvířátkách
péčí o motýlky. Děti v „motýlí zahrádce“
měly možnost sledovat vývoj motýlů od
larev, jejich zakuklení až po zrození
motýlů. O ty se pak staraly a následně
vypustily do volné přírody. Experiment byl
pro děti velice zajímavý a poučný.
Do konce školního roku na nás čeká ještě
několik zajímavých programů a výletů, na
které se všichni moc těšíme.
Z MŠ Zdravíčko Vendolí
Carodejnice a čarodějové

Motýlí zahrádka

Vypoustení motýlů do přírody

Pohádky z pralesa Dni otevřených dveří
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Oslava Dne matek
V sobotu 11. 5. 2013 se sešli v kulturním
domě k oslavě Dne matek naše ženy,
maminky, babičky a vystupující hosté. V
hlavní části slavnostního odpoledne
tradičně vystoupili se svým kulturním
programem děti z mateřské a základní
školy. Ženy z Country klubu „Srdíčko“
svitavských kardiaků obohatily program
předvedením country tanců a parodickými
písněmi známých interpretů. Hudbou a
zpěvem pak provázel zbytek odpoledne a
večer pan Jiří Šnek ze Svitav.
Přejeme našim maminkám a babičkám vše
nejlepší k jejich svátku. Děkujeme jim za
jejich obětavou práci pro rodinu pří
výchově svých dětí a vnoučat.
OÚ

Vendolský zpravodaj
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Naše obec se přidala k protestu

Burza energií
Elektronické aukce na dodávky zemního
plynu a elektrické energie ve Svitavách,
kterých mohou využít i občané naší obce.
Snižme společně náklady na elektřinu a
zemní plyn pro naše domácnosti. Jak to
funguje? Vezmeme si od Vás kopii
smlouvy a kopii vyúčtování, spojíme
poptávku za více domácností a oslovíme
všechny dodavatele na trhu. Dodavatelé
pak budou nabízet své ceny v elektronické
aukci. Získáte-li v e-Aukci výhodnější
cenu, než máte, podepíšete už jen smlouvu
z vítězným dodavatelem. O nic se nestaráte.
Nehradíte žádné poplatky. Zajišťujeme
100% administrativní servis.
Provoz kontaktního místa: kulturní
centrum Fabrika Svitavy, salonek
restaurace (3.patro), každé úterý a středa,
od 4. Do 26. června 2013, od 14 do 18
hodin.
Kontaktní osoba: Ing. Martin Valušek, tel:
7 3 7 2 4 1 1 4 1 ,
e m a i l :
office@vhconsulting.cz
Podrobnější informace naleznete na
webových stránkách města Svitavy
www.svitavy.cz/cs/m-444-elektronickaaukce nebo na www.ecentre.cz.
Renata Klemšová
MÚ Svitavy

Změna jízdního řádu
Oznamujeme našim občanům, že se
nám podařilo vyjednat změnu v jízdním
řádu autobusů. Na žádost několika
občanů z dolní části obce se podařilo
redukcí některých spojů (nebudou
zajíždět ve Svitavách až na vlakové
nádraží) a ušetřením najetých kilometrů
zajistit ranní spoj z dolní autobusové
točny Vendolí s odjezdem v 6.10 hod a
příjezdem do Svitav v 6,25 hod pro
zaměstnance a školáky, kteří začínají na
pracovišti v 7.00 hod. Změna by měla
zatím platit od 9. 6. 2013 do 14. 12.
2013.
Vladimír Buchta, starosta obce

V květnovém zpravodaji jsme Vás
informovali o tom, že se naše obec přidala k
protestu malých obcí za zvýšení příjmu
evropských finančních prostředků do
rozpočtu obcí. Protest měl pokračovat
demonstrací starostů před Ministerstvem
pro místní rozvoj dne 15. 5. 2013. Týden
před demonstrací však došlo k jednání s
ministrem Jankovským a bylo dosaženo
významné shody v oblasti prosazování
zájmů obcí a měst v nových operačních
programech, proto byla demonstrace 15. 5.
2013 odložena.Čekají nás vyjednávání s
dalšími kompetentními ministry a s
předsedou vlády, proto jako symbol
trvání bdělosti a pohotovosti, byly v
protestujících obcích vyvěšeny 15. 5.
2013 v 9.00 hodin na obecní budovy
místo vlajek dřevěné hrábě (odmítnutí
hrabivostivelkých hráčů, kteří brojí proti
rozsáhlejší podpoře obcí z peněz
EU).Protože si také myslíme, že je nutné
vytrvat v našem úsilí a být v pohotovosti,
připojila se obec opět k této recesní akci.
Chceme prokázat, že i když je situace
hodně vážná, přesto ještě máme smysl
pro humor.
Vyvěšené hrábě znamenají symbol
pohotovosti obcí při vyjednávánízástupců
Sdružení místních samospráv, Druhé
zlínskévýzvy, Spolku pro obnovu venkova
a dalších organizací s vládoua ministerstvy
o novém nastavení eurofondů pro regiony
na léta2014 – 2020. Hrábě samotné
vyjadřují odpor vůči hrabivostivelkých
hráčů, kteří posíleni současným obdobím
rozdělovánídotací dále lobbují za
maximum prostředků spřízněným
subjektůmna dalších sedm let.
Hospodářsky slabé venkovské oblasti
bojujícís vysokou nezaměstnaností a
dalšími problémy se v době krize ještěvíce
vzdalují cílovému evropskému standardu a
nový systém můžetento trend ještě
prohloubit.
Plně podporujeme osvědčené a
dlouhodobé heslo Sdružení místních
samospráv ČR:
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce
zchudnou!“
Vladimír Buchta, starosta obce

Cirkus zavítal do Vendolí
V sobotu 4. května se našim dětem a jejich
rodičům představil se svým
dvouhodinovým programem mezinárodní
cirkus Pacifik. Svoje šapitó postavil na
travnaté ploše vedle fotbalového hřiště. V
programu vystoupili artisté, kouzelníci,
cvičená zvířata a fakíři. Návštěvníkům se
program líbil. I počasí se po propršeném
pátku v sobotu, v den vystoupení cirkusu,
umoudřilo.
OÚ

INZERCE
Občanské sdružení Diakonie Broumov je
nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
- Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně
1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i
černé, skleničky- vše nepoškozené,
vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky, obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
- Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z
ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
1. 6. 2013 v 8- 11°° hod v sokolovně
Vendolí
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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