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ROČNÍK 13
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do třetího
roku tohoto volebního
období. Jaký byl rok
minulý? Můžeme říci, že z
pohledu obce úspěšný. V
rámci investic bylo až na
několik výjimek
dokončeno připojení
nemovitostí na kanalizační systém obce.
Tímto krokem jsme naplnili naše
předsevzetí v rámci ekologických opatření
a slibů od roku 2002. Dostáli jsme i plnění v
rámci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje a Strategického plánu
rozvoje obce na léta 2014-2020.
Obec pokračovala v investicích do údržby
svého majetku. Byly zahájeny práce na
zateplení starší části sokolovny východní a
jižní stranou fasády. Ta byla následně
doplněna moderní technologií
teplovzdušného solárního systému Solarventi. Jsou to panely, které jímají sluneční
energii a po zvýšení teploty na 15-20 st. se
automaticky sepne její transport do
interiéru budovy. Sníží se tak náklady na
vytápění a současně vnitřní vzdušná
vlhkost. Dokončení zateplení je
naplánováno na tento rok.
Byla zrekonstruována levá část budovy
obecní prodejny, kde od ledna 2017
provozuje MVDr. Josef Tabery veterinární
ordinaci. Díky dotaci a spolufinancování z
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rozpočtu obce byly na zahradě mateřské
školy zbudovány nové herní prvky a
venkovní učebna. Ta se zbudovala také na
zahradě základní školy díky dotaci z
Nadace ČEZ. Z prostředků obce bylo
zbudováno hřiště pro míčové hry žáků
školy.
Byly zbudovány sítě s chodníkem k pěti
stavebním pozemkům v horní části obce.
Čtyři z nich jsou již prodány. Dva investoři
již zahájili výstavbu rodinných domů.
Vzhledem k zájmu veřejnosti o stavební
pozemky uvažuje obec o zasíťování dalších
14 pozemků v této lokalitě. Řada občanů si
chválí provedenou rekonstrukci místních
komunikací po dokončené kanalizaci. V
loňském roce tak bylo upraveno 1300 m s
finální vrstvou z asfaltobetonu. Je to dražší
alternativa než povrch z obalovaného
kameniva, ale s mnohem delší životností a
uživatelským komfortem. V rekonstrukci
místních komunikací budeme pokračovat i
v letošním roce.
Co se nám nepodařilo a bylo pro nás
zklamáním, byla neúspěšná žádost o dotaci
na rekonstrukci chodníku od Zemědělského
družstva po základní školu. Doufáme, že
uspějeme s opakovanou žádostí v letošním
roce. Chodník je technicky nezpůsobilý
užívání a jeho rekonstrukce je nezbytná.
Nyní navazuji na slova našeho
místostarosty v minulém zpravodaji. Velice
nás potěšil přístup Ministerstva obrany,
které prostřednictvím pana ministra a jeho

www.obec-vendoli.cz
náměstka na jednáních v Květné v rámci
akce uskladňování munice ve vojenském
areálu, přislíbilo směnu lesních pozemků
ve vojenském areálu za pozemky státu
mimo něj. O tuto směnu jsme usilovali díky
našemu místostarostovi a lesnímu
hospodáři již několik let a koncem loňského
roku se snaha stala realitou.
Úkolů, které nás čekají realizovat,
neubývá, ba naopak. Budeme rádi i za
podněty od vás občanů, které nám
pomáhají při plánování zkvalitňování
služeb a potřeb obce. Nemohu
nevzpomenout i aktivní zapojování řady
občanů do kulturních a společenských akcí
v obci. Mnohdy neviditelná činnost a
aktivita přispívá k obohacování celé
komunity a udržování její pospolitosti,
tradic či spolkového života v obci. Za to
těmto občanům upřímně děkujeme. Osobně
děkuji všem pracovníkům obce, členům
zastupitelstva, komisí, redakční radě
zpravodaje, vedení škol a ostatním aktérům
z obce za aktivní a iniciativní přístup k
plnění úkolů, které jsme si vytyčili v
loňském roce.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte,
popřát Vám do toho letošního roku pevné
zdraví, mnoho úspěchů v osobním i
profesním životě. Štěstí, lásku bližních,
sílu překonávat nesnáze a radost ze
splněných přání.
Vladimír Buchta, starosta obce
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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
proběhlo dne 2.12.2016
(přítomno 7 členů zastupitelstva)
Zastupitelstvo schvaluje :
- v rámci dohodnuté vzájemné směny
pozemků mezi obcí Vendolí a Českou
republikou prostřednictvím Lesů ČR za
účelem narovnání vlastnických vztahů v
areálu muničního skladu Květná, a to
formou prodeje obecních pozemků a koupě
pozemků státu obhospodařovaných Lesy
ČR, prodej a koupi níže uvedených
pozemků:
- prodej pozemků p.č. 1618/1 o výměře
50970 m2, p.č. 1638/1 o výměře 56812 m2,
p.č. 1638/2 o výměře 12357 m2, p.č.
1638/5 o výměře 1227 m2, p.č. 1659/1 o
výměře 13414m2, p.č. 1659/2 o výměře
2828 m2, p.č. 1661/1 o výměře 33273 m2,
p.č. 1661/7 o výměře 3788 m2, p.č. 1679/2
o výměře 138 m2, p.č. 1737/15 o výměře
2390 m2, p.č. 1737/17 o výměře 2305 m2,
p.č. 1737/19 o výměře 20565 m2, p.č.
2975/3 o výměře 429 m2, p.č. 2976/2 o
výměře 149 m2, p.č. 2981/2 o výměře 769
m2, p.č. 2991/1 o výměře 992 m2, p.č.
2994/1 o výměře 627 m2, p.č. 2994/3 o
výměře 71 m2 a p.č. 2993 o výměře 394
m2. Vše v obci a k.ú. Vendolí. Prodej byl
schválen za cenu 7.559.000,- Kč.,
- koupi pozemků p.č. 1704 o výměře
14570 m2, p.č. 1705 o výměře 899 m2, p.č.
1712/1 o výměře 47482 m2, p.č. 1717/2 o
výměře 9167 m2,1719 o výměře 619 m2,
p.č. 1720 o výměře 366 m2, p.č. 1721/1 o
výměře 3827 m2, p.č. 1750/1 o výměře
19093 m2, p.č. 1752 o výměře 1861 m2,
p.č. 1775/1 o výměře 11779 m2, p.č. 1776/2
o výměře 7806 m2, p.č. 2301 o výměře 752
m2, p.č. 2302 o výměře 17293 m2, p.č.
2343 o výměře 6466 m2, p.č. 2344 o
výměře 3676 m2, p.č. 2345/1 o výměře
15023 m2, p.č. 2345/2 o výměře 179 m2,
p.č. 2348 o výměře 676 m2, p.č. 2349/2 o
výměře 5708 m2, p.č. 2350/1 o výměře
6823 m2, p.č. 2388/3 o výměře 3226 m2,
p.č 3073 o výměře 374 m2, p.č. 4899 o
výměře 21899 m2, p.č. 4903 o výměře
1964 m2 a p.č. 2345/3 o výměře 30 m2. Vše
v obci a k.ú. Vendolí. Koupě pozemků byla
schválena za cenu 7.559.000,- Kč.
(Navržené pozemky ke směně byly velice
pečlivě zváženy a vybrány tak, aby je bylo
možné směnit bez jakýchkoliv doplatků
jednotlivých stran, což potvrzují i výsledky
dvou nezávislých znaleckých posudků s
odlišným zhodnocením a tento způsob
směny je od počátku jednání neměnnou vůlí
zastupitelstva obce Vendolí, kdy jinou
možnost nepřipouští.).
Zasedání zastupitelstva obce proběhlo
dne 13.12.2016
(přítomno 8 členů zastupitelstva)

Zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření č. 38/16 snížení
nevyčerpaných výdajových položek a
navýšení překročených výdajů ve stejné
výši 524.100,- Kč,
- rozpočtové opatření č. 39/16 dotace MMR
na dětské hřiště MŠ ve výši 380.088,- Kč,
- záměr obce prodat pozemek ve vlastnictví
obce p.č. 2726/17 (ostatní plocha) o
celkové výměře 482 m2 v obci a k.ú.
Vendolí,
- prodej části pozemku ve vlastnictví obce
p.č. 4250 (travní porost) o celkové výměře
863 m2 v obci a k.ú. Vendolí a to pozemek
p.č. 4250/2 (travní porost) o výměře 357
m2, jenž vznikl dělením pozemku p.č. 4250
dle geometrického plánu. Prodej byl
schválen paní Růženě Kvapilové, Vendolí
297 za cenu 50,- Kč/m2.,
- obecně závaznou vyhlášku obce
Vendolí č. 1/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
p ř e p r a v y, t ř í d ě n í , v y u ž í v á n í a
odstraňování komunálních odpadů (výše
poplatku pro občany bude v roce 2017 ve
výši 552,- Kč/rok/os.),
- rozpočet obce na rok 2017 a výhledy
rozpočtů na roky 2018 a 2019. Rozpočet na
rok 2017 byl sestaven ve výši: příjmy
16.812.000,- Kč, výdaje 14.962.000,- Kč a
na dorovnání rozpočtu bude použita
položka 8115 - financování ve výši 1.
850.000,- Kč,
- odměny členům výborů zastupitelstva,
komisí a redakční rady zpravodaje za rok
2016. Pro výbory kontrolní, finanční a
redakční radu 350,- Kč/člena a kulturní
výbor ve výši 550,- Kč/člena v čisté mzdě,
- stočné na kanalizaci v obci na rok 2017 ve
výši 31,74 Kč/m3 bez DPH,
- Grantový program obce na rok 2017
(Obec měla schválen grantový program již
v předchozích letech. Na základě jeho
vyhlášení pak žadatelé mohou žádat o
dotace a obec je povinna provádět
výběrová řízení o přidělení dotace. Na
přidělení dotace není právní nárok.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem
Grantového programu obce na rok 2017.),
- inventarizační komisi pro inventuru
majetku obce k 31. 12. 2016 ve složení Jiří
Pandula a Mgr. Eva Lustyková,
- rozšíření veřejného osvětlení o jedno
světlo ve střední části obce u sokolovny a
jedno světlo u parkoviště u obecního úřadu,
- převod 2 mil. Kč z podúčtu lesy na běžný
účet obce, aby mohl být předčasně splacen
zbytek úvěru na infrastrukturu k nájemním
domům bez sankčních poplatků ve výši
3.500.000,- Kč (Zastupitelstvo obce
schválilo na svém zasedání v srpnu 2016
mimo jiné předčasné splacení úvěru na
infrastrukturu k nájemním domům bez
sankčních poplatků ve výši 3.500.000,- Kč.
Vzhledem k finančním transakcím a
dofinancovávání faktur není na běžném
účtu obce v současné době k dispozici celá
částka ke splacení úvěru. Předsedající
navrhl převést z podúčtu lesy na běžný účet
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2 mil. Kč, aby mohl být úvěr předčasně
splacen do konce tohoto roku.),
- zákaz kouření tabákových výrobků ve
všech prostorách kulturního domu
(sokolovny) s účinností od 1. 1. 2017.
Zastupitelstvo zamítlo schválit:
- záměr obce propachtovat pozemek ve
vlastnictví obce p.č. 4411 (orná půda) o
výměře 5585 m2 v obci a k.ú. Vendolí.
(Zastupitelstvo obce mělo projednat
odložené schválení záměru obce
propachtovat pozemek ve vlastnictví obce
p.č 4411 (orná půda) o výměře 5585 m2 v
obci a k.ú. Vendolí. Pozemek se nachází ve
střední části obce vedle areálu ZD Vendolí.
Zájemce o pacht se dohodl se Zemědělským
družstvem Vendolí, které má v současné
době pozemek propachtován, na jiné
možnosti řešení. Proto zastupitelstvo
schválení záměru pachtu zamítlo.).
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. 35/16, 36/16 a 37/16,
- žádost o zbudování vysílacího hnízda
místního rozhlasu naproti bytovému domu
č.p. 244,
- zprávy starosty - o práci OÚ od minulého
zasedání ZO, zprávu starosty o účasti na
semináři k výherním automatům v
Pardubicích dne 21.11.2016, zprávu
starosty o účasti na schůzi Místní akční
skupiny ve Svitavách dne 24. 11. 2016,
- vyúčtování dotace obce od z.ú. Bonanza
za rok 2016.
Příští zasedání zastupitelstva obce
19.1.2017. Změna vyhrazena. Zápis i
usnesení z jednání zastupitelstva
uveřejněno v plném rozsahu na úřední
desce.
INFORMACE Z
OBECNÍHO ÚŘADU

Změna adresy vyhledávače
Vzhledem k reorganizaci firmy Geosense
se mění adresa webové stránky pro
vyhledávání domů s č.p., pozemků,
pasportů, sítí v naší obci. Původní
internetová stránka http://geosense.cz/
geoportal/vendoli se mění na
http://gp1.cleerio.cz/vendoli.

Zvýšený výskyt lišek
Poslední dobou jsou hlášeny zvýšené počty
lišek v intravilánu obce. Upozorňujeme
občany, aby vyhazováním zbytků jídel a
potravin do zahrad a za ploty okolo svých
nemovitostí nepodporovali jejich zájem
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navštěvovat obec v její zastavěné části.
Zvyšuje se počet ztrát v chovech drůbeže.
Důvodem zvýšeného výskytu je i zpřísnění
zákona odstřelu. V současné době si žádný
myslivec nedovolí střílet v blízkosti
zástavby, aby neriskoval odebrání zbraně.
Není vyloučena nákaza vzteklinou, i když
členové mysliveckého sdružení tvrdí, že je
v naší oblasti pod kontrolou a nevyskytuje
se.

Oznámení
Oznamujeme občanům, že od poloviny
ledna 2017 budou v případě vhodného
počasí (nad bodem mrazu), provádět
pracovníci obce kontrolu čerpacích
jímek kanalizačního systému u
jednotlivých nemovitostí.

Místní akční skupiny pomáhají
zkvalitnit život na venkově
Zlepšení kvality života
obyvatel na venkově,
propojování místních
aktérů, získávání a
rozdělování dotačních prostředků i
podpora turistického ruchu v regionu je
cílem Místních akčních skupin (MAS).
Jsou důležitým článkem komunitně
vedeného místního rozvoje v České
republice. S jejich pomocí se opravovaly
hasičské zbrojnice, místní komunikace,
knihovny, sokolovny, křížky a kapličky,
stavěly spolkové domy, hřiště, muzea,
rozhledny nebo naučné stezky. V letech
2007 až 2013 získaly MAS na realizaci
strategických plánů rozvoje regionů z
Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3
miliardy korun. V programovacím období
2014–2020 by tato částka měla být více než
trojnásobná. MAS se budou nově podílet
také na budování rodinných a komunitních
center, budou podporovat sociální
podnikání, agroturistiku nebo regionální
výrobu.

„Místní akční skupiny ale nevznikly
primárně jen kvůli finančním prostředkům,
které mohou rozdělovat – to je přidaná
hodnota,“ říká předseda Národní sítě
Místní akční skupiny ČR Václav
Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a
to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991,
je podle něj především snaha spojit
partnery v regionu. MAS se pak pro ně

stávají mentorem, který je vede celým
procesem – poskytuje jim poradenský
servis, konzultace při psaní projektů,
pomáhá s jejich realizací i zajištěním
udržitelnosti, ale především je propojuje.
Činnost MASek podporuje i ministr
zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo
zemědělství vždy podporovalo rozvoj
venkovských aktivit na místní úrovni,
protože pouze lidé, kteří v daném území
sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o
konkrétních potřebách jeho rozvoje a
dalšího zvelebení. Právě Místní akční
skupiny sdružující obce, místní
podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí
v první linii veřejných zájmů, kdy se dá
něco hmatatelného ke zlepšení podmínek
místních obyvatel skutečně zrealizovat.
Ministerstvo zemědělství má bohaté
zkušenosti s naplňováním metody Leader z
minulého programovacího období a i do
budoucna se jeví nabídka z Programu
rozvoje venkova v tomto ohledu jako
nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná.
Jsme připraveni naše působení v tomto
ohledu dále vyhodnocovat a ve
střednědobém horizontu ještě vylepšovat
ve prospěch řešení nejpalčivějších
problémů, které venkov potkávají,
abychom zabránili odchodu zejména
mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho
obraz kulturního a přírodního dědictví pro
celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů,
neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí,
svazků obcí a státních institucí). Je
založena na principech místního
partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj
venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit
zájmy obyvatel regionů, které zastupují.
Komunitně vedený místní rozvoj,
respektive metoda LEADER, kterou MAS
uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení
podpory na potřeby daného venkovského
území a k rozvoji spolupráce místních
aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým
článkem při rozdělování finančních
prostředků z Evropské unie i národních
zdrojů.
„Místní akční skupiny by měly výrazně
přispívat k lepšímu životu v jednotlivých
regionech naší republiky a díky znalosti
lokálního prostředí efektivněji řešit
konkrétní problémy… Místní akční
skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit
smysl své existence a výrazně zlepšit
konkurenceschopnost jednotlivých
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regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii
rozvoje, která definuje směry, jimiž by se
měl daný region vydat. Naplňovat tuto
strategii se pak daří díky partnerství a
spolupráci aktivních jedinců a subjektů
sdružených v MAS. V programovacím
období 2014–2020 se objevil nový pojem
používaný pro využití metody LEADER, a
to Komunitně vedený místní rozvoj
(CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení
občanů na místní úrovni do hledání
odpovědí na sociální, environmentální a
ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD), která se vztahuje k území dané
MAS. Realizace těchto strategií bude
financována z různých fondů –
Integrovaného operačního programu
(IROP), Operačního programu
Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu
rozvoje venkova (PRV).
První MAS v České republice vznikly v
roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v
územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije
6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent
populace České republiky. Činnost MAS je
financována z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), členských
příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů
neb o výno sy organizace, které MAS
poskytují.
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Informace

Vánoce přišly do Mateřské
školy Zdravíčko Vendolí…
Vánoční dílny MŠ
První vánoční tvoření dětí začalo již v
říjnu výrobou vánočních svícnů s andílky.
Aby vznikla jejich konečná podoba, děti se
musely sejít na třech dílničkách. Na první
vytvářely ozdobný podstavec, na druhé
modelovaly z hlíny andílka a na třetí
patinovaly vypálené výrobky. Jejich práci
provázela velká snaha, trpělivost a těšení se
z hotového svícnu. Velké děti měly práci
náročnější, malé využily vykrajovačky a
zdobítka. Hotové práce jsme pak
vystavovali na vánoční výstavě „Můj
vánoční svícen“ a po té si je děti odnesly
domů. Na výstavu se přišly podívat i děti ze
ZŠ s učitelkami.
Druhé vánoční tvoření dětí se
uskutečnilo na začátku Adventu s rodiči.
Výsledkem byly krásné adventní věnce, na
které byly děti pyšné a přinesly do naší
školky první vánoční atmosféru.

Radovánkovy čertoviny s nadílkou
Mikulášská letos byla obohacena
veselým programem Radovánkovy
čertoviny, ve kterém si děti zazpívaly,
soutěžily, tančily a dováděly. Nechybělo
ani tradiční vystoupení dětí z MŠ, tombola a
bohaté občerstvení. Vánoční atmosféru
umocnilo vystoupení vendolské skupiny
Vendolband s vánočními písněmi a
koledami. Sokolovnu zdobil krásný
vánoční stromek od p. Panduly. Nadílku si z
rukou Mikuláše, Anděla a čerta převzalo
více než 70 dětí. Program, dobrá hudba a
nadšení dětí posunulo dobu trvání
mikulášské do večerních hodin. Děkujeme
za příspěvky do andělské kasičky všem
přítomným a sponzorům za poskytnutí
příspěvků na mikulášské balíčky a odměny
za soutěže. Těmi byla Obec Vendolí, MŠ,
Pečinkovi, Dohnalovi, Fuchsovi a Vitamín
D.

Vendolský zpravodaj
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
vánoční besídkou a rozsvícením stromu
před mateřskou školou. Do naší školičky
přišlo velké množství rodičů, kteří si
udělali čas, aby společně s námi oslavili
Vánoce. Ve třídách proběhl vánoční
program se zpěvem, dramatizací a tancem,
rozdali jsme odměny za aktivitu dětí při
třídění odpadu, ochutnali cukroví a předali
přáníčka od dětí. Po té všichni přijali naše
pozvání na vánoční výstavu „Můj vánoční
svícen“. Pod stromečkem děti našly
spoustu nových hraček a učebních
pomůcek, na jejichž zakoupení se podíleli
téměř všichni naši rodiče svým příspěvkem
před Vánoci.

Společné focení

Na závěr jsme společně rozsvítili vánoční
strom před mateřskou školou, který bude
dělat radost nám i lidem z celé obce po
celou dobu vánočních svátků. Rozsvěcení
stromečku provázel zpěv koled, prskání
prskavek a vánoční hudba. Vánoční strom
vyzdobily děti samy a osvětlení stromu
zajistil p. Zerzán a p. Milota.
Děkuji rodičům, starostovi obce,
zaměstnancům mateřské školy a všem,
kteří nám pomáhali po celý rok v tom, aby
bylo u nás ve školičce hezky.

Mikulášská nadílka

Mgr. Ivana Čermáková

Naše vánoční výstava

Na cestě do Betléma

Vánoční výlet na Potštejn
Pro velký ohlas dětí jsme se na začátku
prosince opět vydali na vánoční Potštejn.
Čekal nás tam vánoční příběh, který se
odehrál v prostorách celého zámku. Na
cestě do Betléma nás provázela Anička a
krásný Anděl. Děti bez dechu zhlédly celý
příběh a všichni jsme odcházeli s krásnými
zážitky. Po prohlídce vánoční výstavy jsme
ochutnali vánoční čaj a cukroví v zámecké
cukrárně.

Vánoční dílny v MŠ

Vánoční besídka a slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu před MŠ
Vánoční oslavy v MŠ byly završeny

Vánoční tvoření

Zhlédnutí vánočního příběhu
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Prosinec byl na Základní škole ve Vendolí
zasvěcen tradičním adventním činnostem
se spoustou doprovodných akcí. Žáci
nacvičovali vystoupení pro rodiče, tvořili
přáníčka a drobné dárky na vánoční výstavu
v rámci Dne otevřených dveří, zpívali, ale
take využili první letošní sníh k bobování ,
vyrazili vláčkem do Poličky na netradiční
výuku vaření, poznávali historii Svitav a
okolí ze starých pohlednic.
Advent začal ve škole dne 5. 12.
Mikulášským nadělováním. Po skupinkách
či jednotlivě se žáci předvedli v recitaci,
zpěvu a tanci a následně byli odměněni
nadílkou, kterou jim předal Mikuláš.
Dne 7. 12. se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili
Vánočních dílen v Muzeu ve Svitavách.
Navštívili drobné krámky s vánočními
předměty, potom pekli cukroví, zdobili
perníčky, pletli vánočku, prohlédli si
betlém, pouštěli lodičky a tvořili přáníčka a
drobé dárky pro rodiče. Shlédli výrobky
různých řemeslníků a obdivovali jejich
rukodělnou zručnost.
Vánoční koncert ve vendolském kostele se
uskutečnil 16. 12.. Žáci se předvedli, jak
společně s Vendolbandem nacvičili vánoční
zpívání. Odměnou nám byl velký potlesk a
balíčky od pana starosty, proto věříme, že se
nám vystoupení zdařilo.
Dne 19. 12. se 1. a 2. ročník zúčastnil
Pohádkového vaření na SOŠ v Poličce. Děti
si samy připravily pod vedením odborníků
pokrmy, které si také snědly. Dozvěděli se
mnoho o zdravém stravování a výživě. Na
závěr žáci obdrželi certifikát za účast ve
vzdělávacím programu ,,Vaříme s
medvídkem Pú a jeho kamarády .“
Den otevřených dveří pro veřejnost se
uskutečnil 19. 12. 2016. Návštěvníci mohli
zhlédnout výstavu výrobků žáků . Potom
bylo pro rodiče připraveno Vánoční
vystoupení žáků. Děti zahrály pohádku O
Popelce, zazpívaly koledy. Společně jsme
se tak všichni rozloučili se starým rokem.
Vše nejlepší do nového roku 2017 přejí žáci
a zaměstnanci základní školy.

Vendolský zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Živý Betlém a vánoční koncert

Zprávy z TJ Sokol Vendolí
Vážení spoluobčané,
dlouho o nás nebylo slyšet. Bylo to
způsobeno tím, že do další sezóny se
nepřihlásilo fotbalové mužstvo mužů. Ale
touto zprávou bych Vás chtěl ujistit, že TJ
Sokol Vendolí nadále existuje a začne opět
fungovat. Do dalších let se budeme snažit
udržet kulturní akce, které pořádáme, a to
jsou: Člověče, nezlob se!, Oheň Míru
(společně s obcí), Stavění a Kácení Máje.
Popřípadě přinést i nové nápady ke
kulturnímu dění v obci a případně je
zrealizovat. Co se týče sportovní stránky
oddílu do budoucna, chtěli bychom opět
začít pracovat s mládeží na dobré úrovni, a
postupně obnovit a zpestřit sportovní dění
v obci. To se také týká opětovného založení
fotbalového mužstva mužů a jeho
přihlášení do soutěže. Samozřejmě se nás
týká i areál TJ a ten bychom také chtěli
udržovat v dobrém stavu, a to co je
potřeba, tak opravit nebo zmodernizovat
nebo se na tom alespoň podílet všemi
prostředky.
Jinak bychom Vás chtěli srdečně pozvat na
Valnou Hromadu TJ Sokol Vendolí, která
se koná 14.1.2017 od 14:00 na Chovatelně
ve Vendolí. Budeme rádi, když přijdete a
předložíte nám svoje názory nebo návrhy,
abychom s nimi mohli dále pracovat a
uskutečnit je. Dále Vás chceme pozvat na
4. ročník Člověče, nezlob se!, který se
koná 18. února od 10:00 v Kulturním
domě ve Vendolí. Přijďte se s dětmi
zasmát, pobavit se a užít si příjemnou
atmosféru. Bohaté občerstvení zajištěno.
Na konec bychom Vám chtěli popřát hodně
štěstí, zdraví a lásky a všechno nejlepší v
novém roce 2017! Buďte na sebe hodní a
mějte se rádi!

V pátek 16. prosince 2016 vystoupili od
17.30 hodin před kostelem sv. Ondřeje ve
Vendolí členové Bonanzy Vendolí s
ukázkou představení živého Betléma. Od
18.00 hodin pak navazoval vánoční koncert
v kostele. Zpěvem koled zahájili koncert
žáci základní školy za hudebního
doprovodu skupiny Vendolband. Ta pak
druhou část slavnostního večera doplnila
známými vánočními písněmi i vlastní
tvorbou. Děkujeme všem účinkujícím i
přítomným občanům za vytvoření krásné
předvánoční atmosféry a farnosti za
možnost vystoupení v areálu našeho
kostela.
OÚ

Za TJ nově zvolený předseda Tomáš Hladík
a Výkonný výbor TJ Sokol Vendolí
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