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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Jednání zastupitelstva proběhlo
19.5.2016
(přítomno 10 členů zastupitelstva)
Zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření č. 8/16 úprava
prostoru před ZŠ – autobusový záliv +
čekárna ve výši 541.000,- Kč,
- rozpočtové opatření č. 9/16 daň z příjmů
právnických osob za obec – zaúčtování do
příjmů a výdajů ve výši 1.456.540,- Kč,
- záměr obce propachtovat pozemky ve
vlastnictví obce p.č. 1991/10, 1990/14,
1991/1, 4048, 4620, 4720, 4726 (vše trvalý
travní porost), p.č. 4755, 4765, 4646, 4160,
4119, 4060, 4858, 4628, 4276, 4162, 4268
(vše ostatní plocha) a část pozemku p.č.
1075/1 (ostatní plocha) vše v obci a k.ú.
Vendolí
- záměr obce prodat část pozemku ve
vlastnictví obce p.č. 2729/1 (ostatní
plocha) o celkové výměře 23796 v obci a
k.ú. Vendolí,
- záměr obce prodat pozemky ve vlastnictví
obce p.č 165/4 (zahrada ) o výměře 368 m2
a p.č. 177/3 (zahrada) o výměře 152 m2 v
obci a k.ú. Vendolí,
- propachtování části pozemku v majetku
obce p.č. 2464/5 (ostatní plocha) o výměře
86 m2 v obci a k.ú. Vendolí paní Marii
Strnadové, Vendolí 91,
- zhotovitelem akce „Úprava prostranství
před ZŠ – II. etapa“ firmu Ulehla s.r.o.
Svitavy (Zastupitelstvo obce schválilo na
dubnovém zasedání doplnění investičních
akcí na rok 2016 o
a) Úprava prostranství před ZŠ – II. etapa
b) Infrastruktura pro 5 RD.
Finanční výbor byl pověřen zpracovat
analýzu financování ve vztahu k rozpočtu a
nečerpaného úvěru. Dle sdělení finančního
výboru je financování možné ze zatím
nečerpaného nízkoúročeného úvěru. Dne
21. 4. 2016 proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele výše uvedených akcí. Výběrová
komise doporučila ke schválení zhotovitele
akce „Úprava prostranství před ZŠ – II.
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Dobrovolná finanční sbírka
Sbor dobrovolných hasičů Vendolí
vyhlašuje dobrovolnou finanční sbírku na
pomoc s dofinancováním nákupu
slavnostního praporu (vlajky) hasičů.
Prapor bude vysvěcen na Setkání rodáků
25. června 2016. Finanční dar můžete
předávat osobně panu Milanu Friedlovi,
Luboši Buchtovi nebo na obecní úřad
Vendolí. Za pomoc všem předem
děkujeme.
za SDH Milan Friedl
etapa“ firmu Ulehla s.r.o. Svitavy. Firma
byla vyzvána k předložení návrhu smlouvy
o dílo. Předsedající předložil návrh na
schválení komisí doporučeného zhotovitele
a návrhu smlouvy o dílo s touto firmou.
Zastupitelstvo návrh schválilo.),
- návrh smlouvy o dílo mezi obcí Vendolí a
firmou Ulehla s.r.o. Svitavy,
- zhotovitelem akce „Infrastruktura pro 5
RD“ firmu AVJ – Stavby s.r.o. Svitavy,
- návrh smlouvy o dílo mezi obcí Vendolí a
firmou AVJ – Stavby s.r.o. Svitavy,
- finanční příspěvek na zbudování
kanalizační přípojky k nemovitosti ve výši
10.000,- Kč : Horký Josef, Vendolí 104,
Veselík Pavel, Vendolí 338, Dudáš Rudolf,
Vendolí 19, Pospíšil Ladislav, Vendolí 195,
Svatoň František, Vendolí 280, Novák
Milan, Vendolí 289, Šimperský Jaroslav,
Vendolí 274, Hladík Zdeněk, Vendolí 56,
Unzeitig František, Vendolí 129,
Štefánková Eva, Vendolí 145, Řídká
Marcela, Vendolí 158, Blažková Květuše,
Vendolí 150, Straková Věra, Vendolí 234,
Kalášek Zdeněk, Vendolí 38, Bureš Martin,
Vendolí 181, Kafún Ján, Vendolí 191,
Fedrsel Emil, Vendolí 279, Janečková
Marie, Vendolí 254, Valová Jana, Vendolí
192, Ing.PečinkaKarel, Vendolí 333, Strnad
Pavel, Vendolí 96, Blažek Jaroslav, Vendolí
69, Friedl František, Vendolí 213, Mach
Miroslav, Vendolí 329, Řezník Miroslav,
Vendolí 321, Pivoňková Jaroslava, Vendolí
92, Popelka Josef, Vendolí 89, Maruš
pokračování na str.2

www.obec-vendoli.cz

POZVÁNKA

Setkání rodáků
Ještě jednou zveme všechny naše občany,
jejich příbuzné a známé a rodáky obce na
Setkání rodáků obce dne 25. června 2016.
Program jsme Vám zasílali již v minulém
zpravodaji. Pro aktivní návštěvníky
připravujeme návštěvnické karty. Na kartě
jsou zobrazeny vybraná zařízení a
organizace v obci – škola, mateřská škola,
Bonanza, záchranná stanice Zelené Vendolí
a Muzeum venkovských řemesel v budově
obecního úřadu. Účastník setkání, jenž
během dne navštíví všechna místa
zobrazená na kartě a předloží všemi místy
potvrzenou účast jednotlivých míst, bude
mít prostřednictvím této karty zajištěnu
účast ve slosování. Slosování o hodnotné
ceny proběhne v 15.50 hod na hřišti. Bude
vylosováno 5 výherců. Hlavní cena bude v
hodnotě 3.000,- Kč. Karty si může
vyzvednout od 20. do 24. června na
obecním úřadě nebo v prodejně Hruška.
OÚ

VENDOLSKÝ

www.triklasy.cz

JARMARK
při příležitosti Setkání
setkání rodáků ve vendolí
Vendolí

25. 6. 2016 10:00 - 17:00
HŘIŠTĚ VE VENDOLÍ
Stánky s rozmanitou nabídkou
zvěřinové speciality, koření, čaje,
zahradnictví, hračky, šperky, bylinné kúry,
zdobené perníky, cukrovinky, masti,
dekorace, bytové doplňky, dřevěné zbraně,
hřebečská medovina, krkonošské sirupy,
A DALŠÍ...

program
heligonkáři flek & Klusoň, ŽONGLÉR TŘÍSKA,
EXHIBICE Klubu pejskařů pozitivního tréninku,
Vendolumba a další...

OD 20:00 taneční zábava
hraje Čejka band
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Vladimír, Vendolí 340, Pavlišová Miluše
Vedndolí 151, Říčař Jaromír, Vendolí 165,
Šimková Marie, Vendolí 205, Volf Jiří,
Vendolí 266, Horký Slavomír, Vendolí 155,
Císař Petr, Vendolí 11, Kratochvílová Věra,
Vendolí 185, Zelený Josef , Vendolí 101,
Kabátová Gabriela, Vendolí 83, Kadlecová
Klára+ Friček Petr, Vendolí 139, Svoboda
Vítězslav, Vendolí 133, Bartošík Lubomír
Vendolí 88, Tesařová Marie, Vendolí 285,
Sedmík Vladimír, Vendolí 305, Olexík
Bohuslav, Vendolí 153, Fialová Marie,
Vendolí 251, Čech Aleš, Vendolí 108,
Dobiášová Helena, Vendolí 178, Demel
Karel, Vendolí 37, Milota Jan, Vendolí 198,
Milota Jan, Vendolí 235, Macek Roman
Vendolí 62, Kabátová Ilona , Vendolí 212,
Šon Roman, Vendolí 312 (Fuchsovi),
Závada Pavel, Vendolí 109, Kefurt
Jaroslav, Vendolí 134, Stříteský František,
Vendolí 95, Podařilová Šárka, Vendolí 237,
Dušková Kateřina , Vendolí 157, Janáček
Zdeněk, Vendolí 223, Pokorná Hana
Vendolí 49, Oldřich Hladík, Vendolí 300,
Laszlop Josef , Vendolí 302
- souhlas se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Pardubickým krajem a schvaluje v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet
obce za rok 2015 bez výhrad (Celoroční
hospodaření obce za rok 2015, zpracované
jako přehled o plnění rozpočtu příjmů a
výdajů podle tříd a položek, včetně výkazu
zisku a ztrát z hospodářské činnosti obce a
hodnotící zprávy, bylo vyvěšeno na úřední
desce OÚ dne 26. 3. 2016, to je 15 dnů před
projednáním v zastupitelstvu a členům
zasláno jako materiál spolu s programem.
Skutečná výše příjmů činila 72.892,81 tis.
Kč. Skutečná výše výdajů činila 83.679,87
Kč. Schodek rozpočtu činil 3.512.201,79
tis.Kč. Nedílnou součástí zprávy o
celoročním hospodaření obce je zpráva o
přezkoumání hospodaření obce KrÚ
Pardubického kraje zpracovaná dne 11. 12.
2015 a 5. 2. 2016.),
- přidělení výsledku hospodaření
příspěvkové organizace obce Základní
škola Vendolí za rok 2015 ve výši 535,12
Kč do rezervního fondu příspěvkové
organizace, - přijetí dotace Pardubického
kraje na úroky z úvěrů z akce „Domy pro
nájemní bydlení a infrastruktura“ v roce
2016 ve výši 100.000,- Kč a smlouvu o
přijetí dotace mezi obcí Vendolí a
Pardubickým krajem č.
OŽPZ/16/22321.Zastupitelstvo bere na
vědomí: - kontrolu plnění usnesení z
minulých zasedání ZO,
- starostou obce schválená rozpočtová
opatření v souladu s § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů: (jednotlivě do
300.000,- Kč) č. 6/16 a 7/16,
- zprávy starosty - o práci OÚ od minulého

zasedání ZO,
- o průběhu výstavby kanalizace – přípojky,
- o účasti starosty na schůzi Místní akční
skupiny Svitava 28. 4. 2016 ve Svitavách,
- o účasti starosty na schůzi LIKA Svitavy
dne 2. 5. 2016 ve Svitavách,
- o účasti starosty na kongresu Forum
municipal 2016 ve dnech 10. A 11. 5. 2016 v
Seči,
- zprávu Pardubického kraje o zamítnutí
poskytnutí dotace obci na „Zkvaliztnění
tepelně izolačních vlastností bytových
domů č.p. 334, 335, 336“,
- návrh na digitalizaci kroniky.
Příští zasedání zastupitelstva dne
16.6.2016. Změna vyhrazena. Zápis a
usnesení zastupitelstva v plném znění
vyvěšeny na úřední desce.

INFORMACE Z OÚ

Fasáda hasičky se dokončuje
Na podzim loňského roku byla zahájena
oprava fasády hasičské zbrojnice. Dohodli
jsme se s našimi hasiči, že ji dokončíme do
Setkání rodáků, kdy budou hasiči
slavnostně světit hasičský prapor a nové
zásahové vozidlo. V polovině května byly
zahájeny finální povrchové úpravy fasády –
viz foto. Barevnou skladbu fasády i odstín
si vybrali sami hasiči.
OÚ

Oprava valu na střelnici
V posledních týdnech probíhají na naší
střelnici terénní úpravy, které jsou zatím
největší od začátku jejího fungování.
Původní val se ukázal jako velmi
problematický z hlediska bezpečnosti a
bylo nutno jej významně rozšířit a zvýšit,
aby bylo omezeno riziko přestřelení valu.
Rovněž je potřeba upravit dopadiště střel

Květen 2016
tak, aby nemohlo dojít k odrazům. Jako
nejvhodnější materiál se ukázala hlína.
Díky technice od obce se nám podařilo
zbavit se velkých pneumatik, které se
nacházely v dopadišti střel a nahrnout na
spodní část valu hlínu. Během brigády jsme
z malých pneumatik postavili základ horní
části valu. Vystavět celý val do požadované
výšky a šířky bez těžké techniky by bylo
nad naše síly, proto jsme přivítali nabídku
pana Romana Večeři, že nám s velkým
bagrem pomůže val postavit. Práce trvaly
dva dny a střelnice se během nich hodně
proměnila. Úpravy se povedly v rozsahu,
ve který jsme na začátku ani nedoufali a
zbývá již jen upravit dopadiště tak, aby v
něm nebyly větší kameny a celý val zpět
oplotit.
Plocha střelnice se rozšířila. Věřím, že až
celý areál znovu zaroste, poskytne
příjemné prostředí nejen pro střelbu ale i
pořádání různých akcí jako jsou branné dny
a podobně.
Chtěl bych poděkovat všem členům
střeleckého klubu, kteří se svojí prací
podílejí na opravách valu a také přátelům,
kteří přiložili ruku k dílu, byť nejsou členy
klubu. Nemalý dík patří panu Večeřovi za
precizní práci s bagrem, jež nám velmi
pomohla a také chci poděkovat Obecnímu
úřadu za podporu v našem úsilí uvést
střelnici zpět do provozuschopného stavu.
Petr Novotný
Střelecký klub Vendolí
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Branný den na střelnici
Střelecký klub Vendolí i letos uspořádal pro
základní školu branný den. Tentokrát jsme
se tématicky přenesli do středověku, aby si
děti vyzkoušely mnohé dovednosti a
dozvěděli se něco zajímavého.
Skupinky dětí soutěžily na sedmi
stanovištích, kde získávaly mince do svých
pokladniček. Na kolbišti je čekal Jakub
Smělý s dřevcem, na který napichovaly
slaměné věnce. Strefit v běhu ty nejmenší
věnečky těžkým dřevcem se štítem v ruce
dalo zabrat, ale malí rytíři si s tím poradili.
Na dalším stanovišti si mohli odpočinout
při ukázkách čar a kouzel alchymistické
dílny Anny Pleskačové, která předváděla
dětem jednoduché a efektní pokusy a
zároveň dávala záludné otázky ze základů
chemie.
O kus dál už čekal Petr Novotný s
přesýpacími hodinami, kterými odměřoval
soutěžícím čas na trati, kde se mečem
srážely
"plechové přilby". Děti zde
prokázaly svoji šikovnost při podlézání,
přeskakování, běhu po lávce, slalomu a při
tom všem ještě musely strefovat
plechovky.
Stanoviště, které bylo hned opodál, se ujaly
paní učitelky. Házelo se zde granátem a
míčkem opět na plechové přilby. I zde byly
děti šikovné.
Místem, kde bylo třeba uplatnit důvtip a
přemýšlení bylo stanoviště, kde Vít
Svoboda ukazoval dětem, jak se pomocí
jednoduchých dřevěných pomůcek dá
vytvořit rovina, na které se postaví hradní
brána s klenutým obloukem. Dětem se
líbilo, jak se dá římský oblouk postavit a že
celá konstrikce drží pohromadě.
Na branném dnu nemohlo chybět střílení. O
to se postaral Stanislav Lešinger, který s
dětmi obsluhoval hradní "dělo". Děti při
jeho nabíjení a střelbě spolupracovaly, jako
u skutečného děla a dařilo se jim sestřelovat
i malé terče.
Hned vedle se střílelo z luku. Lukostřelec
Josef Voborný pomáhal dětem se střelbou z
malého luku. Na konci branného dne bylo
na papírovém terči patrné mnoho
úspěšných zásahů.
Když už se schylovalo k finále celé akce,
tak si malí bojovníci opekli párek a mezi
tím, se počítaly mince, které si do svých
pokladniček jednotlivé týmy nastřádaly.
Vítězové si vybrali sladkou odměnu, ale
nakonec vyhráli všichni, protože kromě
diplomů si každý odnesl zajímavý zážitek a
snad i trochu toho poučení.
Děkuji všem zúčastněným za spolupráci na
přípravě branného dne a věřím, že se
všichni budeme společně těšit na příště.
Petr Novotný
Střelecký klub Vendolí

Vendolský zpravodaj
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jarní nálada v MŠ Zdravíčko
Vendolí
Jaro už zase zaťukalo na dveře naší
školy a dětem nabídlo mnoho jarních
činností a aktivit. Letos si oblíbily hru na
malé zahradníky, zaujalo je setí semínek a
přesazování rostlinek, možnost pracovat s
hlínou. Děti si zasadily semínka
slunečnice, dýně, hrášku a pozorovaly
jejich klíčení a po té se dále o rostlinky
staraly. Experimenty mají naše děti velice v
oblibě a zapojují se do nich i nejmladší děti.
Nejenže je baví a naplní jejich čas, ale
přinesou mnohá poučení a poznatky o
dějích v přírodě.
Velice zvídaví byli také naši
předškoláci na výstavě v Městském muzeu
ve Svitavách, kde se aktivně účastnili
projektu „Není šutr jako šutr“. Návštěva
muzea velice vhodně završila náš program
v probíhající tématické části Našel jsem
kamínek. Děti se velice srozumitelným a
poutavým způsobem seznámily se vznikem
hor v dávných dobách, s různými druhy
kamenů. Na cestě za poznáním je
doprovázel skřítek Josífek, který dával
dětem různé úkoly. Děti poznávaly kameny
podle zraku, hmatu, kreslily je, rýžovaly
zlato, odlévaly stopy trilobitů do kamene
aj. Více než hodinová návštěva v muzeu
utekla jako voda a dětem se nechtělo zpět,
byly neustále zapojené do činnosti.
Oslavy jara vyvrcholily v naší
mateřské škole jako každý rok realizací
dětské masopustní veselice „Vítání jara“.
Masopustní průvod dětí se vydal tradičně
od MŠ na horní Vendolí a postupně
předvedl svůj program mnoha rodičům a
občanům naší obce. Žertovnými říkadly a
jarními písněmi, řehtačkami, děti přinesly
do domovů jarní náladu. Letos se naší akce
zúčastnil i náš starosta obce, který provedl
rituál, který se před touto akcí obvykle dělá
dospělákům a popřál nám před vykročením
do vesnice. Mile nás přivítali žáci a učitelky
naší kamarádské ZŠ, překvapení v podobě
bohatého občerstvení nás čekalo po cestě
od maminek a babiček našich dětí. Všichni
jsme se radovali, že jaro je už skutečně tady.

Nové děti u zápisu

Aprílová pohádka

Čarodějnice ze ZŠ

Činnosti ve třídě

Program s Oliverem

Malí čarodějové

Čarodějnické odpoledne
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Jaro bylo na události ve škole velmi bohaté.

Vendolský zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
podle míry svých plaveckých dovedností
mokré vysvědčení.

Bonanza
22. dubna žáci 1. ročníku
navštívili statek Bonanza. Pracovnice z
Bonanzy pro ně připravily velmi zajímavý
program o hospodářských zvířatech.
Nejen, že se žáci dozvěděli různé
informace o těchto zvířatech, ale také se
dostali do přímého kontaktu s nimi.
Prohlédli si prostory, ve kterých zvířata
přebývají, a také jejich krmení. Mohli se
dokonce i svést na koni. Na závěr je čekala
procházka do školy, kdy žáci poznávali
okolí, rozvíjeli své vztahy a svoji fyzickou
kondici. Je na místě poděkovat Petře
Markové a Šárce Mičkové, které si pro nás
připravily úžasný program, který žáky
velmi obohatil. Děkujem rovněž vedení
Bonanzy, které tuto akci umožnilo.

Filipíny
Žáci starších ročníků se vydali
poznat krásy naší zeměkoule a to do oblasti
Filipín. A však ne, že by tam přímo letěli,
ale navštívili video projekci v kině Vesmír
ve Svitavách s názvem
„Filipíny – za obry a trpaslíky.“ Toto
promítání bylo uskutečněno k oslavám Dne
země.
Žáci se dozvěděli o zvycích a kultuře, která
na Filipínách panuje, o poloze na Zemi, o
OBRECH a SKŘÍTCÍCH v říši zvířat i
mezi rostlinami.
Opravdu to bylo velmi dech beroucí,
protože i někteří žáci 5. ročníku tajili dech
při určitých zajímavostech, a to není
zvykem.
Už se těšíme na příští rok, kdy nás čeká
promítání o Brazílii.

Čarodějnice
29. dubna se konal Čarodějný den.
Po velké přestávce se žáci převlékli do
svých čarodějných kostýmů, kterých se již
od rána nemohli dočkat. Za zpěvu písně
Čarodějnice a zvuku nástrojů z Orfova
instrumentáře jsme se vydali na krátký
pochod k ohni, kde si mohli naši malí
čarodějové a čarodějky opéct párky. Po
společných chvílích strávených u ohně
jsme se vydali zpět ke škole, kde žáci plnili
nejrůznější úkoly, které si pro ně přichystali
starší spolužáci. Naše velké poděkování
zasluhují Duškovi a Jarmarovi za přípravu
příjemných prostor pro opékání párku a
jejich vlídnost a obětavost.

Plavecký výcvik
Jako každoročně jezdí naše škola
opět na plavecký výcvik do Svitav.
Zúčastňuje se ho 1.-5. ročník. Žáci jsou
velmi spokojeni a nadšeni. Na závěr obdrží

Branný den
6. května se naše škola zúčastnila
Branného dne, který se konal na střelnici.
Střelecký klub pro nás připravil zajímavé
soutěže. Žáci si vyzkoušeli různé
disciplíny, například střelbu na terč, viděli
pokusy v chemické laboratoři, stavěli hrad
z dřevěných kostek, strefovali se do
plechovek, atd. Na závěr si mohli opéct
párky. Žáci plnili úkoly s velkým
nasazením. Po skončení obdrželi diplom a
odměnu. Velmi děkujeme Střeleckému
klubu za skvělou a promyšlenou přípravu a
zpestření pro naše žáky.

Den zdraví
Koncem dubna se též, jako každý
rok, uskutečnil Den zdraví v Nemocnici ve
Svitavách. Hned po plavání jsme se
odebrali do nemocničního vestibulu, kde
byly nachystány stánky s ukázkami z
různých oddělení. Žáci si osahali nástroje k
operacím, dozvěděli se postupy při
jednotlivých operacích, nechali se píchnout
do prstu, aby si zjistili hladinu cukru a
krevní skupinu
( i paní učitelka se odvážila a to nemá ráda
krev:-), diskutovali o složkách potravy, jak
zdravě jíst,
i o pitném režimu a správném dýchání.
Nakonec navštívili Záchrannou
službu, kde si prohlédli velkou a malou
sanitu, vyslechli si přednášku a též
diskutovali s paní zdravotnicí. Nejvíce je
však zaujal výjezd sanity v přímém přenosu
a svačina.
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Oslava dne matek
Již tradiční oslava Dne matek proběhla v
sokolovně v sobotu 14. 5. 2016. Program
byl zahájen vystoupením tanečního
souboru PAPETO ze Zámrsku. V
jednotlivých přestávkách na převlečení
tanečních úborů v jejich vystoupení pak
vystoupili děti z mateřské školy a žáci
základní školy se svými programy.
Přítomní ocenili vystoupení všech
účinkujících místy bouřlivým potleskem.
Po oficiální části programu hrál následně k
poslechu i tanci našim ženám pan Jiří Šnek
s dcerou ze Svitav.
OÚ
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