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ZÁZNAMY NA TITULNÍ STRANĚ
USNESENÍ OBCE
ŽIVOTOPIS KRONIKÁŘE
POPIS OBCE
SPEŠOV DNES
– obec Spešov
- základní statistické údaje
- dopravní napojení a dostupnost obce
- biota obce
- počasí
- občanská vybavenost obce
- občanská sdružení v obci
- výroční obyčeje, zvyky, svátky a slavnosti
- památkové objekty v obci
- památné stromy
- významné osobnosti obce

6. SPEŠOV DŘÍVE
- historie obce Spešov, důležité mezníky v historii obce
- statistika obce Spešov
- historie spešovské školy
- hornictví v obci
- názvy pomístní, luk a tratí
- veřejné budovy v obci
- nářečí
- historie spešovských kronik
- použitá literatura
7. RETROSPEKTIVA
- rok 1999 (Průběh osamostatňování obce)
- rok 2000 (Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, Nejdůl.události v obci –
1.volby do OZ, volba starosty, návrh znaku + vlajky, činnost nezik.org. –
ČSŽ, SDH, Zhodnocení, Přílohy)
- rok 2001 (Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, Nejdůl.události v obci –
ČOV, Pamětní listina, Celorepublikové sčítání lidu, bytů …, ČSŽ, SDH,
Zhodnocení, Přílohy)
- rok 2002 (Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, Nejdůl.události v obci –
1.číslo speš.zpravodaje, webové stránky obce, 2.komunální volby do OZ, volba
starosty, ČSŽ, SDH, Různé:koupaliště Spešov, Zajímavost, Zhodnocení,
Přílohy)
- rok 2003 (Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, ČSŽ, SDH,
Různé:referendum k EU, sportovní klub SK Bahna Spešov, Shrnutí činnosti
v roce 2003, Zhodnocení, Přílohy)
- rok 2004 (Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, ČSŽ, SDH, FC Sp., A další:
jezdecké hry, Shrnutí činnosti, Podrobná statistika obyv., Zhodnocení, Přílohy)
- rok 2005 (Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, ČSŽ, SDH, FC Sp., Různé:
zvýšená hladina řeky Svitavy, cvičení nejmenších, Pouťový fotbal, železniční
neštěstí aj. , Zhodnocení, Přílohy)
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-

rok 2006 (Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, Volby do OZ + volba
starosty, ČSŽ, SDH, FC Sp., Různé: zvýšená hladina řeky Svitavy, klub
Sluníčko, aj,. Zhodnocení, Přílohy)

8. SOUČASNOST
- rok 2007 (Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, Události v obci: oslava
150.výřočí kapličky ve Sp., Pouť v obci, Mikuláš ve Sp., ČSŽ, SDH, FC Sp.,
Různé: problematika speš.koupaliště, veřejná anketa – problematika kulturního
sálu ve Sp., Zajímavost:Tříkrálová sbírka, OS Pomněnka, Den otevřených
dveří v místní budově ZŠ, ČOV, Shrnutí 2007, Zhodnocení, Přílohy)
- rok 2008 ((Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, Události v obci: silnice
II/374 Blansko – Boskovice, protipovodňové hráze Sp., projekt Revitalizace
centra obce SP. + Multifunkční centrum, vyhodnocení ankety v obci, ČSŽ,
SDH, FC Sp., SK Bahna, Různé – web, poplatky, obecní kníhovna, Pomněnka,
koupaliště, krajské volby, OZ v r.2008, Tříkrálová sbírka, Shrnutí roku 2008,
Zhodnocení, Přílohy)
- rok 2009 ((Důl.události v ČR, statistika obyv., OZ, Nejdůležitější události
v obci: znak a vlajka, silnice II/374 Blansko – Boskovice, protipovodňové
hráze Spešov, Almanach o spešovské škole, rekonstrukce sálu alias
Multifunkční centrum v obci, Projekt výstavby RD a bytového domu „Za
radnicí“, Projekt LEADER, Spešov v rozhlase, ČSŽ, SDH, FC Spešov,
Různé:Sluníčko, poplatky, Volby do EP, koupaliště, zajímavost z OZ,
Zhodnocení, Přílohy)
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Přílohy kroniky
(samostatný svazek)
Historie obce Spešov
Historie spešovské školy
Nářečí na Blanensku
Etnografie a folkloristika na Blanensku (CD)
Regionální vlastivěda a její využití v učivu 1.stupně ZŠ (CD) – Diplomová práce
Těžba železné rudy v katastrálním území obce Spešov
Českotřebovská železniční dráha
Obec Spešov v mapách (od Pravěku až po současnost)
Obec Spešov v tisku – rok 1999
Rok 2000
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
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Kronika

obce Spešov

okres Blansko, kraj Jihomoravský
díl: III.
časový rozsah: 1. 1. 2007 – 31.12. 2009
(+ retrospektiva let 1999-2006)

počet stran: 295

(razítko obce + podpis starostky)
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Tato kronika byla založena usnesením obecního zastupitelstva
dne 1. ledna 2007 ve Spešově.
Péčí o kroniku je pověřena kronikářka obce Barbora Havlíčková.

(razítko obce + podpis starostky)
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„Kronika je o naší obci a lidech v ní.
O lidech a pro lidi.“

Pozn. Tato kronika je III.svazkem obecních KRONIK (pomineme-li „PAMÁTNÍ
KNIHU“ 1800-1939 od Fr.Kuchaře a M. Novotného, která je spíše svým
charakterem kronikou školní než obecní). 1.kronikou, oficiální, je tak
„PAMĚTNÍ KNIHA OBCE SPEŠOVA“ (1924-1939, A.Tichý, J. Pelikán,
originál, očíslováno 71 stran). II.svazkem je pak „KRONIKA OBCE VE
SPEŠOVĚ“ (1945-1981, V. Křen, J. Kunc, xeroxová kopie – kroužková vazba,
očíslováno 168 stran, strany 59-70 chybí). III.svazkem je KRONIKA tato.
Všechny svazky (i Památní kniha) jsou uloženy na OÚ ve Spešově.
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Životopis kronikáře

Jmenuji se Barbora Havlíčková, rozená Meluzínová. Narodila jsem se 5. července
1982 v Boskovicích, okres Blansko. Mým trvalým bydlištěm je obec Spešov, číslo 80, okres
Blansko. Přechodným bydlištěm se mi pak již po 2 roky stává město Brno.
Základní devítiletou školu jsem začala navštěvovat v Dolní Lhotě v roce 1988, od roku
1990 ve Spešově a do roku 1992 - 1997 v Blansku.Roku 1997 jsem započala studium na
Střední pedagogické škole v Boskovicích – obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Dne 5. 6. 2001 jsem studium ukončila maturitní zkouškou.V letech 2001 – 2005 jsem
studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro 1.
stupeň základní školy. Studium jsem zakončila dne 8.6. 2005 státní zkouškou. Svoji
pedagogickou praxi jsem započala v září 2005 na I. Německém zemském gymnasiu v Brně
jako učitelka německého jazyka. Od února 2006 působím jako učitelka na 1. stupni v ZŠ
Adamov.
Dne 16. 9. 2006 jsem se na zámku v Lysicích provdala za Radomíra Havlíčka
(původem z Ráječka).
Věnuji se hře na kytaru, dříve na klavír a flétnu. Mnoho roků jsem navštěvovala
smíšený pěvecký sbor v Boskovicích a později Olomouci. Absolutorium I. cyklu Základní
umělecké školy v Blansku – obor výtvarný jsem završila v roce 1996.
V popředí mého zájmu je literatura, umění (zejm. výtvarné), sport (zejm. plavání,
potápění, jízda na kole), cestování a psychologie.

Ve Spešově 1.1.2007

(vlastnoruční podpis)
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SPEŠOV DNES
Popis obce Spešov

Obec Spešov se nachází v jižní části okresu Blansko (942 km², 108 079 obyvatel),
severně od Brna, kraj Jihomoravský.Je obcí v údolí po pravém břehu řeky Svitavy, na
rozhraní Drahanské a Českomoravské vrchoviny, podél potoka na úpatí Kešůvky, výběžku u
Hořických kopců, 4 km od Blanska na hranici Moravského krasu (od r. 1956 CHKO, dnes
registrováno 1100 jeskyní, z toho 4 přístupné veřejnosti), v těsné blízkosti železniční dráhy.
Obec je členem mikroregionu Spolek pro Moravský kras.

Základní statistické údaje obce
(k 3. 7. 2006)
status: obec
kraj: Jihomoravský
okres: Blansko
obec s rozšířenou působností: Blansko
pověřená obec: Blansko
historická země: Morava
katastrální výměra: 3, 29 km²
obyvatel: 625
podíl žen: 51,3 %
průměrný věk: 39 roků
zeměpisná šířka: 49° 23’ 43’’
zeměpisná délka: 16° 37’ 29’’
nadmořská výška: 285 m n.m.
PSČ: 679 02, Rájec – Jestřebí
adresa obecního úřadu: Spešov 22, 67902 Rájec-Jestřebí
úřední hodiny obecního úřadu: Po. 8 – 17 hod., St. 8 – 17 hod.Obecní úřad provádí ověřování
podpisů a vidimace listin.
telefon: 516 433 795
starosta: Mgr. Holomková Ivana
místostarosta: Zdeněk Halas
oficiální web: www.spesov.cz (design – Daněk O., webmaster – Pernica T.)
e-mailová adresa: spesov@spesov.cz

Dopravní napojení a dostupnost obce
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Železniční trať – obousměrně Brno – Česká Třebová, zastávka je však v obci Dolní
Lhota nebo Rájec-Jestřebí, obcí Spešov trať pouze prochází.
(HISTORIE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ: Dne 21.6.1843 byla schválena stavba trati Brno – ČT údolím řeky Svitavy,
v listopadu r. 1843 pak stavba u Obřan u Brna započata. Nejsložitější úsek stavby (náročný terén) byl zadán
italské firmě Tallachini. 1.1.1849 byla dána jedna trať do provozu a vyjel tak první vlak(délka 90 km,
jednokolejná). V roce 1869 položena druhá kolej. Po roce 1918 se stala trať součástí celostátního spojení
Praha-Brno-Bratislava.Po druhé svět. válce, pak v letech 1960-1964 a v letech 1987-1989 byla trať
rekonstruována. Naposledy se tvář tratě započala měnit roku 1995, realizací akce Koridor ČD se zahraniční
účastí, zaměřená k vybudování mezinárodní rychlodráhy srovnatelných evropských parametrů s rychlostí
průjezdností vlaků 120 až 160 km v hodině. Během necelých 10ti let byla realizace trati úspěšně dokončena.)

Autobusová doprava – zajišťuje firma Kordis, která je provozovatelem integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje (www.idsjmk.cz).
Silnice – obcí prochází okresní silnice (vystavěná v roce 1903) z Blanska přes Dolní
Lhotu do Rájce. Následné napojení na silnici I. třídy Svitavy – Brno v obci Lipůvka či Černá
Hora.
Nejbližší letiště – mezinárodní letiště Brno – Tuřany.
Přibližná vzdálenost v km od velkých měst: Blansko 3 km, Brno 30 km, Praha 232
km, Ostrava – 195 km, Plzeň – 330 km, Hradec Králové – 130 km, Zlín – 130 km, Znojmo 97 km, Hodonín – 91 km.

Biota obce
Fauna několikráte převyšuje druhové bohatství flóry, obecně lze říci, že fauna je
druhově velmi pestrá. Vzhledem k celostátnímu průměru je podíl polí, luk a pastvin
podprůměrný, vysoce nadprůměrný je však podíl lesů (převažují lesy smrkové, často i
smíšené či listnaté, zejm.pak bukové a dubové).

Počasí
(v městě Blansko a jeho těsném okolí)
- naměřené a sledované hodnoty pocházejí z let 1984-2004
Teplota
Průměrná roční teplota se pohybuje cca 8,1 ºC.Během roku se pohybuje teplota
v rozmezí od -2 ºC do 18 ºC (maxim. na přelomu července a srpna, minim.na přelomu
prosince a ledna)
Oblačnost
Roční průměr oblačnosti je cca 60 % plochy oblohy. Během roku se průměrné
množství oblačnosti pohybuje v rozmezí od 41 % do 82 % (maxim. na přelomu listopadu a
prosince cca 67 %, minim.v 1.pol.srpna cca 43 %)
Tlak
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Roční průměr tlaku je cca 1017,2hPa. Během roku se průměrný tlak pohybuje
v rozmezí do 1013 do 1022 hPa (maxim. ve 2.pol. ledna, minim.v pol. dubna)
Srážky
Srážky se v průměru vyskytují v 55% dnech v roce. Nejčastěji se vyskytují v pol.
července (až 66 % dní), nejméně často pak v 1.pol. srpna (ve 43 % dní).
Déšť – se vyskytuje v průměru ve 45 % dní (nejčastěji v pol.června – 56 % dní, nejméně často
v lednu – 30 % dní)
Sněžení – se vyskytuje v průměru v 15 % dní (nejčastěji sněží ve 2.pol.prosince – 45 % dní,
od června do září nesněží vůbec).
Sníh – nejvyšší množství sněhu je v měsíci lednu (cca 4 cm). Nejvíce dní v roce se sněhem je
leden s 22 dny (71 % dní v tomto měsíci).Nejvíce dní v roce se souvislou vrstvou sněhu pak
opět leden s 15 dny.
Bouřky
Za celý rok bývá v průměru 25 bouřek. Dny, v nichž byla bouřka, bylo asi 20.
V průměru se bouřky vyskytují cca v 5,5 % dní (nejčastěji ve 2.pol.července – 16 % dní,
nejméně často na přelomu listopadu a prosince – 0,2 % dní)
Vítr
Nejčastější směr postupu směrů větru (postup horní vrstvy oblačnosti) je od
jihozápadu a severozápadu (cca 10 % dní v roce). Nejméně častý pak do východu (cca 2 %
dní v roce).
Zdroj: M. Koupý a M. Konvalinka, Blansko, r. 2005, www.blansko.cz. O počasí kolem r. 1900 hovoří J. Knies ve
své knize Vlastivěda Moravská, 1902, str. 18.

Občanská vybavenost obce
-

budova obecního úřadu
hasičská zbrojnice
místní knihovna
kadeřnictví
samoobsluha
restaurace
koupaliště, hřiště na volejbal, plážový volejbal, dětský koutek
sportovní areál na Bahnech - hřiště na kopanou (kluziště), tenisový kurt, hřiště na
nohejbal (volejbal), dětský koutek s pískovištěm a prolézačkami, budova (kulturní
místnost, klubovna na stolní tenis, sociální zařízení)

V těsné blízkosti obce sídlí fa Pyrotek (ohnivzdorné materiály) a fa Steko (automatická
vrata a krby). V obci pak fy Kocman – Nečas s.r.o., Perfekt Krby s.r.o. aj., působí tu také
velká řada živnostníků a drobných podnikatelů (autoopravna, autodoprava, stolařství,
vodoinstalace, plynofikace, ubytování v soukromí, propagační grafika, zemní, lesní ,
instalatérské, stavební, zednické a obkladačské práce).
.
10

Občanská sdružení v obci
(Neziskové organizace)
Z dobových záznamů v kronice obce Spešov se dozvídáme, že kolem roku 1924
fungovaly v obci tyto spolky:
„Sbor dobrovolných hasičů“ (zal. 1898)
„Polit. org. socialnědemokrat.“ (zal. 1904)
„Odbor národní jednoty“ (zal. 1910)
„Tělocv. jednota Sokol“ (zal. 1919)
„Polit. org. českosloven. socialistů“ (zal. 1.1.1924)
Dříve pak např. čtenářský spolek „Cyrill“, který však zaniknul kolem roku 1873, u
důvodu „netečnosti mnohých občanů“. Stejně tak i kulturní spolek „Osvěta“, zabývající se
kulturní činností (zej. divadelní hry). Známa je i činnost „Klubu fotbalistů“ (založeného
kolem r. 1926), jinak také nazývaného „Sportovní sdružení Spešov“ („…na utkání se
zajíždělo na kolech do Olešnice, Čebína, Rájce…“). Jeho slávu pak zastínil v roce 1933
„Klub lehké atletiky“, který navázal na činnost TJ Sokol.

Spešovská atletika se mezi tehdejšími kluby a jednotami československé
protektorátní atletiky v letech 1933 – 1951 prezentovala jako jeden z nejúspěšnějších
venkovských a sokolských celků. Proto se domnívám, že se sluší napsat o ní více.
Počátek vzniku klubu je možné datovat v roce 1933, kdy touha osmi spešovských
chlapců v žákovském věku (11-13 let), začít se soustavným a organizovaným provozováním
atletiky, zvítězila a založili, pod záštitou České obce sokolské, KLUB BENJAMÍNKŮ.
Průkopníky a zakladateli speš. Atletiky se tak stali: J. Krejčí, E. Strachota, J. Kouřil,
V. Slámka, J. Kužel, J. Pokoj, F. Kužel, F. Plíhal a další. Předsedou byl zvolen nejstarší
z nich – V. Slámka (13 let), v dalších funkcích pak byli bratranci Kuželové, Pokoj a Smejkal.
Soutěžilo se zejména v běhu, vrhu koulí, diskem, oštěpem nebo kladivem, ve skoku do
dálky i skoku do výšky, skoku o tyči apod.
V roce 1940 musel být klub nařízením tehdejšího režimu Němci zrušen (jako všechny
organizace Sokol aj.). První rok po jeho rozpuštění, v r. 1941, našli spešovští atleti řešení a
získali (po úpravě hřiště a splnění daných podmínek), registrační status s krycím názvem
MNS Spešov (Mládež národního souručenství). Tak vstoupila speš. atletika do řad České
atletické amatérské unie (vrcholového orgánu atletiky).
Do roku 1943 pak již vstoupili spešovští s novým názvem Český atletický klub Spešov
(ČAKS).
Roky válečné byly pro klub náročné (nucené práce členů v Říši, odchod členů na
povinnou vojenskou službu, nedostatek financí na činnost klubu aj.), ale nijak výrazně
neovlivnily jeho fungování.
V poválečných letech, tzn. do r. 1946, pak zase nesl klub název SOKOL. Přestože
výkonnostně i organizačně byla spešovská atletika na nejvyšším stupínku, okolnosti zejm.
finančního rázu donutily po 17ti letech fungování klubu ukončit.
O činnosti klubu byly občané informováni každoročním vydáním ročenky (od r. 1943),
jejich autory byly J. a Fr. Kuželovi. V poslední sezoně oddílu r. 1951 pak vydávali svůj vlastní
časopis, „Okénko“, který v pěti vyšlých číslech informoval o veškerém dění a výsledcích
oddílu.
11

Historicky nejúspěšnějším spešovským atletem byl vrhač Fr. Kupka, který patřil
v hodu kladivem výkonem 44,77 m po několik let mezi 10 nejlepších v Československu.
Hlavní organizátorské, rozhodcovské i trenérské pracovníky a instruktory tvořili Fr.
Kužel, J. Kužel a J. Krejčí. Této činnosti se spešovští pak úspěšně věnovali i nadaále , ve
vedení však jinde působících klubů.
Více viz. o atletice
- Kužel, J.: Atletika na Blanensku – Boskovicku (ve století české atletiky), OS ČSTJ v Blansku, 2003
- Kužel, J.: Povídání o spešovské atletice, 2004

Sbor dobrovolných hasičů Spešov (SDH Spešov)
Sbor dobrovolných hasičů byl založen obecním zastupitelstvem dne 28. 1. 1898.
Prvním předsedou byl zvolen rolník Fr. Cihlář st. Ještě v témže roce byla zakoupena za
přispění obecního zastupitelstva čtyřkolová stříkačka, fa Hiller a syn v Brně. Později pak
výzbroj pro 24 členů. Tento fakt zvýšil zájem o členství v SDH, byl tak zaznamenán nárust
členů na 21.
První požár, kterého se sbor zúčastnil, byl 9. 9. 1898 v Rájci (hořela stodola a kůlna
rolníka J. Michálka). Požár byl nahlášen noční hlídkou, J. Komárkem a Max. Cihlářem, v 0.
30 hod. Zásahu se zúčastnilo 22 členů.
V současné době je starostou SDH Leoš Jurák, zástupcem starosty Vladimíra
Gotvaldová a velitelem Jaroslav Procházka.
Sbor se podílí na pořádání mnoha akcí v obci, např. dětského letního tábora, ostatek a
průvodu masek, dětského dne, táborového okně, dětského karnevalu, tanečních zábav,
pochodu pohádkovým lesem, pokladové hry, westernového dne, sáňkařských závod aj.
Mnohé z akci jsou spolupořádány s ČSŽ Spešov. Nedílnou součástí činnosti sboru je
brigádnická činnost (pomoc při údržbě zeleně v obci, sběr železného šrotu, pomoc při
povodních, zřízení a následná velmi zdařilá realizace tábořiště). Námětová cvičení a soutěže
jsou samozřejmostí.
O jejich činnosti jsou občané informováni na vývěsce před samoobsluhou Jednota, na
webových stránkách obce, místním rozhlasem, ve Zpravodaji a na vlastních webových
stránkách (www.sdhspesov.wz.cz). Sbor vlastní Pamětní knihu založenou roku 1926 a
Kroniku, založenou roku 2001 (kronikář Roman Komárek).

Český svaz žen Spešov (ČSŽ)
Rada žen byla v obci založena roku 1950. Zakládající členky: Hlaváčová Emilie
(předsedkyně), Pokorná Jiřina, Kuželová Marta, Langerová Štěpánka, Pokojová Anežka,
Kuželová Františka, Velebová Emilie. Členky byly hlavními organizátorkami společenských
akcí v obci (zejm. pak: ostatek, úklidu a zbudování parčíku před školou a pomníku padlých
aj.)
Od roku 1962 (předsedkyní zvolena Krejčí A.) se činnost svazu znásobila. Bylo
zavedeno vítání občánků, členky se podílely na úpravě nového koupaliště, vysázení a údržbě
růžových parčíků.
V roce 1970, kdy byla předsedkyní zvolena Kyselková Libuše, členky svoji činnost
opět rozšířily. A to o akce pořádané ku MDD, přednášky z oblasti zdravotnictví, kurzy vaření,
výstavky ručních prací, poznávací zájezdy, návštěvy divadel, návštěvy občanů při jejich
významných životních jubileích, sběr papíru a bylin, kondiční cvičení aj.
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V současné době má svaz 67 členek. Předsedkyní je Pernicová Lenka. O jeho činnosti
a pořádaných akcích jsou občané pravidelně informováni na vývěsce u obchodu Jednota.
Současně také na webových stránkách obce, místním rozhlasem a ve Zpravodaji obce Spešov.
Sdružení vlastní 2 svazky kronik. První svazek byl založeno dne 8.10. 1973, druhý
svazek pak v roce 2006. Současnou kronikářkou je paní Miluše Hlaváčková. Zápisy do
kroniky jsou vhodně doplněny bohatou fotodokumentací.
Sportovní klub BAHNA Spešov (SK BAHNA)
Založen 4. 12. 2003. Předsedou je Ing. Ota Semotam. Hlavní náplň klubu již vyplývá
z jeho názvu.
Fotbalový klub – malá kopaná (FC Spešov)
Klub zahájil svou činnost 1. kolem fotbalového utkání 21. 4. 2007 na hřišti na
Bahnech (4. liga). Předsedou klubu je David Svoboda. Informace o činnosti je možné nalézt
na oficiálních webových stránkách obce a na www.mkblansko.euweb.lcz/index.htm.

Výroční obyčeje, zvyky, svátky a slavnosti
Zvyků se ve vesnici dodržovalo hodně, ale spousta jich zůstala pro další generace
nedochována. Díky však dobrovolné práci obecních spolků,tzn. ČSZ a SDH aj., je spousta
zvyků udržována a nepadá tak v zapomnění pro další generace.
Jako např. Tři králové, Hasičský bál, Zabíjačka, Ostatková taneční zábava, Ostatky,
Pochovávání basy, Velikonoce – chození s řehtačkou a na mrskut, Pálení čarodějnic, 1.máj
(stavění máje), Dožínky, Dušičky, Mikulášská obchůzka, Vánoce, koleda Štěpána,
Silvestrovská zábava, Pouť.
(tradice a význam zvyků je více rozepsán v příloze)

Památkové objekty v obci
Kaple
Místní kaple byla postavena v roce 1856, na místě naproti dveřím Matěje Plcha, č.p. 4,
na památku odvrácení cholery („…na poděkování, že prý Panna Marie a Jan Nepomucký
ochránili obyvatele spešovské do cholerové epidemie, jež toho roku v okolí řádila, mnoho
životů zničila a pouze Spešov uchránila, tak že žádný nezemřel…“, píše kronikář A.Tichý).
Kaplička byla 8´ dlouhá, 8´ široká, 9´vysoká (1´ je vídeňská stopa, cca 28,91 cm) a pokryta
křidlicí. Sochu sv. Jana Nepomuckého (v interiéru kaple) daroval obci bořitovský děkan. Ku
příležitosti slavnostnímu vysvěcení kaple byla složena kaplanem ve Sloupě píseň ke sv. J.
Nepomuckému. Pobožnost se vždy konala v neděli a ve svátek, vždy před křížem na ulici
nebo u kapličky před posvěcenými klenoty (podmínkou však bylo „pohodlné počasí“).
V roce 1857 byla kaplička přestavěna na větší (shoduje se současnou podobou), aby se
v ní mohly konat mše. Na první říjnovou neděli (odkud pak současná tradice spešovské pouti)
v roce 1857, tj. 4. 10. 1857, byla nová kaple za přítomnosti velkých oslav v obci, vysvěcena
(„Podobné slawnosti, u přítomnosti tolik z daleka sejítého množstwí lidu, nebylo co Spessow
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Spessowem se jmenuje, aníž sotná kdy bude.“). Z původní kaple byly využity velké dubové
dveře a dvě malá barevná kulatá okýnka. Stejně tak i zvon, jež byl původně umístěn ve zděné
zvoničce, byl zavěšen v nové kapli (ten v dnešní době rozeznívá moderní automatika).
V roce 1930 hovoří kronikář o bourání střechy kapličky (4.6. 1930). Celá vazba i
krytina byla nová, věžička uvnitř také opravena, vše natřeno a vymalováno. Současně bylo
také zařízeno elektrické osvětlení. Celkový náklad na opravu si vyžádal 25 115 Kč. Dne
5.10.1930 byla sloužena 1.mše v opravené kapli.
Roku 1955 byla ještě jedenkráte dobrovolnou sbírkou mezi občany kaple opravena.
Generální opravy se kaple dočkala v letech 2004 – 2006. Byla přeložena krytina,
pořízeny nové klempířské prvky, kolem kaple vykopán odvětrávací kanál, fasáda i zdi nově
omítnuty a natřeny. Pořízeny jednokřídlové masivní dveře a nová okna v lodi kaple (původní
kulatá okénka v lodi i sakristii byla ponechána). Interiér kaple se dočkal také změn. Starý oltář
byl posunut a doplněn o nový obětní stůl, sedadlo pro kněze a pult ke čtení z Písma. Zdi byly
též vyspraveny a vymalovány. Byla provedena důkladná inventarizace kaple a
bohoslužebných předmětů. Na závěr pak byly pořízeny věžní hodiny.
Od roku 1856 do 31. 12. 2006 náležela duchovní správa kapličky bořitovské farnosti.
Brněnský biskup pak dekretem stanovil, že od 1.1. 2007 bude kaple náležet farnosti
blanenské, kostela sv. Martina v Blansku.
V současné době se v kapli konají bohoslužby každou neděli v 10. 45 hod a na večer
třetího pátku v měsíci. Několikrát v roce se koná „Biblická hodina“ pro veřejnost. Kněží
z Blanska rovněž vyučují spešovské děti na školách v Ráječku a Dolní Lhotě. V kapli se též
konají pohřby a letošního roku (červenec 2007) i svatba.
V roce 1907 byl zřízen zdejší hřbitov (dříve se pochovávalo v Bořitově). V témže roce
byly zasazeny tři kusy lip u vstupní brány. Dne 19.3.1955 bylo započato s opravou hřbitovní
zdi. Roku 1976 byl pak hřbitov rozšířen.

Škola
Roku 1878 byly položeny základy k nové, zatím jednotřídní, jednopatrové budově
školy, v místě vedle kapličky. Dne 12. 10. 1879 byla budova nové školy vysvěcena. Roku
1881 byla budova místní školy z kapacitních důvodů rozšířena na dvoutřídní, roku 1909 pak
rozšířena na trojtřídní. Od 21. 10 do 1. 11. 1910 byla zřízena pobočka třetí třídy, v pronajaté
místnosti u Pokojů č. p. 9 (škola se tak stala neoficiálně školou čtyřtřídní).Dnem 16.9. 1914 se
opět stala spešovská škola dvoutřídní (Dolní Lhota si postavila školu vlastní, odliv žáků).
V roce 1920 proběhly ve škole důkladné opravy (zejm. exteriéru). V září 1953 bylo
přikročeno k rozsáhlé (téměř kompletní) rekonstrukci původní školní budovy. Dne 15.5.1955
se pak konalo slavností předání nově zrekonstruované budovy veřejnosti za přítomnosti hostí.
Dne 26.1. 1999 rozhodla Rada města Blanska o okamžitém uzavření objektu školy ve Spešově
z havarijních důvodů a výhledovému nenaplnění kapacity budovy žáky. Budova školy tak
zůstala od tohoto roku opuštěna. O jejím dalším osudu se v současné době vedou jednání, jež
jsou v kompetenci obce Spešov.

Pomník padlým vojínům
Po 1. světové válce, v roce 1920, byl postaven na památku padlým vojínům pomník
(v prostoru mezi školou a kaplí), který byl 7.11.1920 slavnostně odhalen. Po 2. světové válce,
byla pak přidána pamětní deska věnovaná Robertu Škvařilovi, který byl umučen
v koncentračním táboře.
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Radnice
Dne 6.11. 1939 byla započata stavba radnice (a domu pro chudé), v místech, kde dříve
stávaly dva starší domy, tzv. pastoušky obecní. Roku 1940 (viz. letopočet na štítu fasády
budovy radnice), za starosty Ludvíka Škaroupky, byla radnice dostavěna.
V roce 2001 byl nalezen ve zdi radnice zazděný „smotek“ v láhvi, z roku 1939, který
obsahuje lístky na potraviny, seznamy členů tehdejšího obecního zastupitelstva aj. Kopie
svitku je k dispozici na OÚ ve Spešově, originál je uložen v Okresním archivu Blansko.

Památné stromy
Ačkoliv náleží obec Spešov rozlohou k menším obcím okresu Blansko, památných lip,
symbolů slovanských, státem chráněných, je u nás mnoho.
-

-

-

Lípa Antonína Švehly – byla zasazena dne 24. 5. 1936, v lokalitě na Bahnech (v
místech bývalého rybníčku, po pravé straně před vchodem na hřiště), ku příležitosti
slavnosti, kterou pořádala Republikánská strana.
Lípa Václava Klofára - zasazena roku 1938 (15.5. – ku příležitosti 10ti letého
založeny Odbočky nár.soc.mládeže), v lokalitě na Bahnech (v místech bývalého
rybníčku).
Lípa Wilsonova – v prostoru před samoobsluhou Jednota
Lípa Masarykova – v prostoru před samoobsluhou Jednota
Lípa Svobodova – zasazena roku 1968, u OÚ Spešov
Další: 3 kusy lip v areálu koupaliště, 4 kusy lip u vstupní brány hřbitova (zasazeny
roku 1907), 1 kus v prostoru před samoobsluhou Jednota (díky stáří asi 200 let je tato
lípa považována za nejstarší v obci).

Významné osobnosti obce
František Trávníček
(17. 10. 1888 – 16. 6. 1961)
Tento významný jazykovědec působil jako profesor a rektor na Univerzitě Jana
Evangelisty Turkyně, a současně jako ředitel pobočky Ústavu pro jazyk český při ČSAV v
Brně a akademik ČSAV. Ve spolupráci s boskovickým rodákem akademikem univ. prof.
PhDr. Otakarem Chlupem zřídil v Brně Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. V době
jejího vzniku v r. 1946 se stal jejím prvním děkanem. Jeho nejvýznamnějším slovesným dílem
je velmi podrobná dvoudílná „Mluvnice spisovné češtiny“. Ve spolupráci s B. Havránkem
zpracoval pod vedením pravopisné komise vědecké rady pro ÚJEP „Pravidla českého
pravopisu“ (r. 1957), platná až do nedávné doby.
Ku příležitosti jeho stých narozenin byla dne 17. 8. 1988 na jeho rodném domě ve
Spešově odhalena pamětní deska od ak. sochaře Petra Bortíka a ing. arch. Ivana Vaška. Jedná
se o levostranný reliéf hlavy v bronzu s textem: „Zde se narodil akademik František
Trávníček, český jazykovědec, 1888 – 1961“.
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Bohdan Pavlů
(3. 3. 1883 – 12. 5. 1938)
Nedostudovaný právník působil do zahájení 1. svět. války v Praze jako redaktor
časopisu Slovenský týdeník, později působil v redakci Národních listů a současně v časopise
Čas. Propagoval rovnoprávnost slovanských národů v politické i hospodářské oblasti. Na
počátku 1. světové války bojoval jako poručík v záloze v rakousko-uherském vojsku na ruské
frontě. V roce 1915 přeběhl k Rusům, ale už jako uznávaný slovanofil byl záhy ze zajetí
propuštěn a stal se předním organizátorem legií v Rusku. Jako šéfredaktor časopisu
Čechoslovák propagoval náš zahraniční odboj. Stal se vůdčí osobností tzv. petrohradského
směru. Za 1. svět. války se podílel na 3 sjezdech našeho zahraničního odboje a v roce 1917
byl zvolen do odbočky Národní rady československé v Rusku. Po ustavení Československé
republiky byl jmenován politickým zástupcem ČSR na Sibiři. Po roce 1920 se vrátil krátce do
vlasti k žurnalistice. Tu však od roku 1922 zaměnil za diplomatickou službu.V letech 1922 –
1927 působil jako vyslanec ČR v Bulharsku, dalších pět let v Dánsku a následně byl zpět
povolán do diplomatických služeb v Praze. V roce 1935 byl vyslán jako první vyslanec do
Moskvy, zde působil 2 roky. Poté byl jmenován náměstkem ministra zahraničních věcí. Tato
funkce se mu stala osudnou. Při cestě do jugoslávského Záhřebu se stal jednou z obětí
autonehody u města Banja Luka.
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Spešov dříve
Historie obce Spešova

Název obce
(původ názvu je český, v obměnách dříve také: Spisschow r. 1390, Prifchon zač. 17.
stol, Sbefchow konec 17.stol, Spíšov 15.stol – od slova Spěch, Spessow konec 19. stol,
Zbýšov, Spýšov, Spěšov)
O původu obce nejsou známy žádné informace. Dle pověsti snad obec vznikla v lese
„Kešůvka“, kde pracovali dřevorubci.
Znak ani prapor obec nemá. (Roku 1902 však popisuje Jan Knies, dle vyjádření
spešovského nadučitele Fr. Kuchaře, ve svém díle Vlastivěda Moravská, znak obce takto:
„…Ve znaku obec má kozlík na řezání dříví a kolem nápis: DIEDINA SPESSOW…“)
V zemských listinách se o Spešově hovoří poprvé roku 1373, tedy za vlády Karla
IV.Obec tehdy náležela pánům z Rájce, z nichž r. 1373 jeden z nich, Heřman nebo Všebor,
prodávají Spešov i se vsí Jedle (místo na kopci za obcí, „U Jedle“) brněnskému měšťanovi
Ertlínovi. Ten následně pak ves s mlýnem r. 1391 prodal Puškovi z Kunštátu. Páni z Kunštátu
ji zase r. 1407 prodali i se dvorem Mixovi, zvanému Liška , asi i se 4 lány na Oboře. V obci
měli součastně také majetek páni ze Svinošic (r. 1408 si psal: „Beneš ze Spíšova“).
V 15. stol., se v držení vsi střídaly různé rody (zejm. rody z Boskovic). R. 1415 prodali
Jan Dúpník z Nitkovic a Přech z Lanek ves i se dvorem a příslušenstvím p. Vaňkovi
z Boskovic, v jejich rodě zůstala až do r. 1449, kdy byla přidělena k Černé Hoře. Dva roky
poté, tzn. r. 1451 prodali ves s tvrzí, dvorem a s pustými domy Janovi ze Šelnberka, ten zas r.
1482 Albrechtovi z Boskovic, r. 1531 pak daroval Krištof z Boskovic vesnici své choti
Kateřině. Od roku 1549 však byla obec již trvale přičleněna k Černé Hoře a sdílela tak osudy
s černohorským panstvím.
Administrativní příslušností tak patřil Spešov do r. 1850 vrchnostenské správě, panství
Černé Hoře. Později pak, v letech 1850 - 1949 státnímu územnímu rozdělení, politickému
okresu Boskovice (soudnímu okresu Blansko).Od roku 1949 pak náležela obec okresu
Blansko. Do roku 1978 byl Spešov samostatnou obcí. Od následujícího roku do 31. prosince
1999 byl Spešov městskou (integrovanou) částí města Blanska, poté se na základě výsledků
místního referenda od 1. ledna 2000 osamostatnil a stal se tak samostatnou obcí.

Důležité mezníky v historii obce Spešova

14. stol.- existence vsi „Jedle“a mlýna (r.1391)
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15. stol.- v obci stávala tvrz (zanikla zřejmě ve 2. pol. 15. stol.), její lokalizace je však
neznámá. Ke vsi náležel dvůr (r.1407).
18. stol.
V obci zřízena dědičná rychta (r.1768).
V roce 1790 zřízena v obci zřízena expozitura bořitovské farní triviální školy. Vyučovalo se
podomácku nebo v pronajatých místnostech a to po dobu 16ti roků.

19. stol.
1806 – postavena budova školy (v domě č.p. 49). V roce 1844 byla rozšířena o další místnost.
1843- započata stavba železniční dráhy (r.1843). 1.1.1849 byla dána jedna trať do provozu a
vyjel tak po ní první vlak(délka 90 km, jednokolejná). V roce 1869 položena druhá kolej.
1866- za prusko – rakouské války řádila ve vsi cholera (zemřelo 11 mužů, 5 žen, 10 dětí).
1878 – položeny základy k nové, zatím jednotřídní, jednopatrové budově školy, v místě vedle
kapličky. Dne 12. 10. 1879 byla budova nové školy vysvěcena.
červen 1879- řeka Svitava se rozvodnila a zatopila přilehlé pozemky.
1879 – starostou obce František Cihlář č.p.15, pak Hlaváček Vincent, pak opět Fr. Cihlář,
poté František Trávníček, Krejčí Jan a Kolář Alois.
1881 – budova místní školy z kapacitních důvodů rozšířena na dvoutřídní.
20. stol.
1903-1905 – vystavěna silnice z Blanska před Dolní Lhotu a Spešov do Rájce. Dříve se
používalo polní cesty na Černou Horu přes „Úvoz“ a trať „Vápna“ a dále tzv. „Širokéma“.
1909 – škola rozšířena na trojtřídní.
Od 21. 10 do 1. 11. 1910 byla zřízena pobočka třetí třídy, v pronajaté místnosti u Pokojů č. p.
9 (škola se tak stala neoficiálně školou čtyřtřídní).
1912-1918 (1.svět.válka) – občané obce trpěli hladem, příděly potravin byly nedostatečné,
rekvizice stíhala rekvizici, odváděly se potraviny. Většina mužů ve stáří 18 – 50 roků byla
povolána na vojnu. Na následky poranění padlo 11 občanů ve válce, v legiích pak 7 občanů.
Dnem 16.9. 1914 se opět stala spešovská škola dvoutřídní (Dolní Lhota si postavila školu
vlastní, odliv žáků).
asi roku 1918 – hned po válce, starostou obce Josef Horáček. Následně pak od. r. 1923
starostou Jan Pavlů. Ten byl 31.1.1925 suspendován pro nedodržování úředních nařízení.
Novým starostou byl od 7.2.1925 Antonín Komárek.Od 30.10.1927 pak Jan Souček až do
14.4.1931, kdy byl suspendován. Úřad převzal náměstek Ant. Komárek st. 31.1.1931. Dne
7.7.1931 se konala volba starosty, starostou se stal Josef Hlaváček. 9.1.1932 zvolen starostou
Jan Souček. Dne 10.7.1938 volba starosty a obecní rady, starostou Ludvík Škaroupka.
1920 – ve škole proběhly důkladné opravy (zejm. exteriéru).
roku 1922 – byla v obci provedena elektrifikace. Proud obec odebírala ze Salmovy elektrárny
v Dolní Lhotě. Do té doby se svítilo petrolejovými lampami a svíčkami. Noční služby v obci
měl vždy ponocný, který musel každou hodinu pískat nebo troubit. Jako posledního
ponocného obce jmenuje p. L. Cihlář č.p.57 p. Kouřila.
12.1. 1925– ustanoven 1. kronikář obce Spešova Antonín Tichý
1925 – 1939 – obecní kroniku píše Josef Pelikán
17.1. 1927 byla zrušena služba ve strážním domku č.p. 145. Závory u okresní silnice a u
přechodu na Bahnech se zavírají z ústřední vyhybkárny v nádraží Rájec.
1.5. 1927 převzala obec nově koupený kočár od p. Stejskala sedláře v Blansku. Stál 2 660 Kč.
Občanům se bude půjčovat za mírný poplatek, v případech nutných jako např. jet pro lékaře či
kněze, pak zdarma.
zima 1927/1928 – výjimečně krutá zima (velké mrazy)
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v letech 1928 a 1929 – se přehnala nad obcí dvakrát prudká ničivá bouře s vichřicí, která
napáchala velké škody na budovách i zahradách v obci.
8.6. 1931 se započalo se vykopávkami na regulaci potoka přes vesnici. V listopadu byly práce
ukončeny a současně tak odvodněny louky v tratích na Bahnech- Nové, Prostřední a Horní.
25.10. 1932 pak bylo kolem potoka vysázeno 170 třešňových stromů. Kolaudace regulace
potoka se konala 21.11. 1932.
4.5.1932 bylo započato s přípravou na zachycení pramenů pro stavbu obecního vodovodu.
22.8. se pak započalo s hledáním pramenů pod Závrtky a Padělky, a u studánky na Prdlavé.
Dne 15.12. 1932 byly práce dokončeny. Prameny vydávají 0,7 litru vody za sek. Dne 10.10.
1934 se započalo s vykopávkou pro stavbu pramenné tříkomorové jímky.. Dne 7.12. 1934 se
konalo vodoprávní řízení.
v letech 1932 – 1933 – postihla celou Evropu hospodářská krize, kt. se dotýká také obyv.
obce.
Dne 1.3. 1937, následkem rychlého tání sněhu, vystoupila řeka Svitava ze svého koryta a
zaplavila všechny pozemky a louky od Šamotové továrny v Rájci až k Dolní Lhotě. Velká
škoda na polích.
Dne 19.12. 1937 - konána dražba obecní honitby. Vydražil ji za 2 700Kč, p. Hrazdíra
z Blanska, doposud byl 42 r. nájemcem Fr. Trávníček č.p.12.
Dne 26.8.1938 následkem několikadenních dešťů vystoupila řeka Svitava ze svého koryta.
Zatopila veškeré pozemky od Šamotové továrny v Rájci až po Dolní Lhotu. Dne 2.9. pak opět
zatopeny pozemky v lukách. Tato záplava zcela dovršila zkázu úrody brambor, jetele a otavy.
Dne 27.8. 1938 zřízena v hostinci Ant. Pokoje veřejná telefonní hovorovna. Pořízení stálo
2 475 Kč.
Dne 25.9. 1938 vyhlásil prez.republiky mobilizaci všech ročníků zálohy do 40ti roků, z obce
Spešov narukovalo 42 mužů.
V březnu roku 1939 obsadila německá vojska ČR a následně se Čechy a Morava dostávají do
protektorátu Německé říše. Dne 2.10. 1939 byly vydány první lístky na potraviny (cukr 400 g,
sádlo 70 g, 1 vejce týdně na osobu, mouka, chléb a maso).
Dne 6.11. 1939 započata stavba radnice a domu pro chudé.
Následně se kronikář obce Josef Pelikán odmlčel se svými zápisy. Obec plně zasáhly
válečné události 2.světové války.
Dobu okupační a poválečnou, zejm. roky 1945-1947, popisuje pak zpětně velmi
zevrubně kronikář Ant. Křen a následně J. Kunc.
Ve dnech 24. a 25. 4. 1945 byla obec bombardována.
Ve dnech 8. – 9. 4. 1945 pak byla obec osvobozena Rudou armádou. ¨
Koncem roku 1945 a v roce 1946 probíhaly v obci úpravy návsi a domů po leteckých
náletech.
Dne 8. 6. 1947 se konala pietní vzpomínka a vsazení pamětní desky (zejm. padlému
občanu R. Škvařilovi) na pomník padlých občanů 1. svět. války.
Dne 1. 10. 1947 byla zřízena Mateřská škola (v budově tehdejší základní školy).
V roce 1960 píše obecní kroniku Václav Křen, cca 1963 - 1980 pak Josef Kunc.
Roku 1948 byl obci zřízen místní rozhlas a rozvěšeny ampliony. V prosinci téhož
roku byl postaven před domem L. Cihláře č.p. 57 vánoční strom republiky.
Od počátku roku 1949 byl boskovický okres rozdělen na dva okresy: na blanenský a
boskovický.
Dne 1. 9. 1949 byla dokončena 1. etapa položení chodníkových obrub v obci. Druhá etapa
byla dokončena v následujícím roce.
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Roku 1949 byla pořízena dřevěná lávka přes řeku Svitavu směrem k Ráječku.
Dne 23. 3. 1949 byla založena prodejna Včela, která byla roku 1950 přejmenována na
Jednotu. Následně tak byly v obci zrušeny ostatní prodejny potravin, u L. Cihláře a J. Chlupa.
V roce 1950 byla zrušena místní pekárna u Aloise Sáby.
V roce 1951 byly prováděny průzkumné vrty pro vodovod města Blanska (v „Řádném“ a v
„Ořešníkách“) a zřízen dozor k zavírání závor na vlakovém přejezdu železniční dráhy (budka
s telefonem pro žel. zřízence byla vystavěna až v pozdějších letech).
Roku 1952 byl vyčištěn rybník na Bahnech, bylo započato s vykopávkami pro vedení
vodovodního potrubí přes obec, stavbou vodojemu pro Spešov a Blansko (za obcí směrem k
„Řádnému“) a stojanů pro vodu na návsi pro občany.
Roku 1953 proběhla měnová reforma a byl zrušen lístkový systém na potraviny a textil (od
1.6.1953 se tak staly volně dostupné).
V září 1953 bylo přikročeno k rozsáhlé (téměř kompletní) rekonstrukci původní školní
budovy. Dne 15.5.1955 se konalo slavností předání nově zrekonstruované budovy veřejnosti
za přítomnosti hostí.
Roku 1954 se opět pokračovalo v obci na pokládce chodníkových obrub.
V roce 1955 byl zřízen před domem L. Cihláře č.p.57 parčík. V témže roce byla dobrovolnou
sbírkou mezi občany opravena místní kaple.
Roku 1956 proběhla kompletní rekonstrukce elektrické sítě v obci.
Roku 1957 byl zřízen v obci vodovod pro MNV a stanice 1. pomoci (každou středu zde
ordinoval Dr. Schuch, pro nemocné a přestárlé občany). V témže roce bylo zřízeno u
sokolského cvičiště kluziště pro mládež a dospělé.
Roku 1958 byl v obci zřízen vepřín a vystavěna drůbežárna, vystavěn obecní vodovod a
domovní přípojky (srpen 1958), a zřízeny v obci lavičky.
Ve dnech 28. 6. a 4. 7. 1959 byl zavezen rybník na Bahnech.
Roku 1963 bylo zavedeno signalizační zařízení a automatické zavírání u přejezdu přes
železniční trať, byl otevřen nový pískový lom na „Ostré“ a upraveny cesty v obci.
Roku 1964 byla provedena částečná kanalizace v obci (v ulici Úvoz) a postaven most přes
řeku Svitavu, směrem k Ráječku (starý dřevěný byl odstraněn).
Roku 1965 byl zřízen na Bahnech park (v místech bývalého rybníka) a pokračovala se
stavbou kanalizace.
Roku 1966 bylo instalováno naproti obchodu Jednota výbojkové osvětlení.
Dne 19. 4. 1967 bylo započato se stavbou kravína, zejm. terénní úpravy a stavba správní
budovy. V roce 1969 pak započato s projekcí. V roce 1970 byly postaveny stáje a výmlatiště.
V témže roce na podzim pak byly v novém kravíně ustájeny dojnice.
Dne 6. 10. 1968 se konala v obci 1. pouť (na návsi kolotoče, houpačky a střelnice).
V říjnu 1970 proběhla kolaudace koupaliště v „Ořešníkách“. V roce 1972 zde pak
byly postaveny šatny. V roce 1973 pak proběhla na pozemku koupaliště výsadba růží, cca 240
ks. V roce 1974 pak bylo celé koupaliště oploceno drátěným plotem.
V roce 1973 byl obchod Jednota přestěhován do sálu A. Pokoje, č. p. 75, z důvodu
rekonstrukce budovy. V následujícím roce byly položeny základy pro stavbu nové budovy
Jednoty. Dne 17. 9. 1977 byla nově postavená prodejna Jednota otevřena.
Dne 18. 5. 1975 se na sokolském hřišti na Bahnech konala místní spartakiáda.
Ve dnech 23. 8. 1975 a 25. 8. 1975 se přehnala nad obcí bouře s obrovským deštěm.
Napáchala rozsáhlé škody na majetku obci i občanů.
V roce 1976 proběhla generální oprava elektrického vedení v obci.
Ve dnech 16. 1. 1977 a 23. 1. 1977 se konaly na Srdíčku sáňkařské a lyžařské závody.
Roku 1977 proběhla oprava a vydláždění koryta potoka.
Dne 15. 5. 1977 proběhlo 1. vítání občánků.
V roce 1978 bylo započato se stavbou kluboven na sokolském hřišti.
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Dne 27. 4. 1978 se přehnala nad obcí průtrž mračen s povodní.
Dne 21. 1. 1979 se konal na Srdíčku karneval na sněhu. Dne 3. 6. 1979 pak Putování
za Rumcajsem do tajemného lesa Řáholce,opět na Srdíčku. A dne 24. 6. 1979 na jezírku pod
Kešůvkou 2. ročník Neckyády.
V roce 1979 byly vykáceny na hřišti všechny topoly, kolem potoka byly vysazeny
okrasné dřeviny (jehličnany) a v březnu se změnil prodej masa (přestal jezdit pojízdná
prodejna masa a maso se začalo prodávat v Jednotě).
V roce 1980 byla postavena autobusová čekárna, proběhla generální úprava
komunikací v obci a v obci se objevily tři požáry.
Dne 1. 7. 1980 byla obec Spešov připojena k městu Blansko, stala se jeho městskou
částí.
Více viz. o historii v příloze kroniky: Historie obce Spešov
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Statistika obce Spešova
(léta 1846-1981)

rok
1846
1881

poč.obyvatel poč.domů
306
53
492
60

naroz.dětí
-

zemřelo
-

pozn.
-

1890
1900
1910
1920
1922
1930
1939
1963

445
445
473
465
471
530
570

61
66
78
90
105
123
147

6

2

-

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

567
566
563
565
563
563
578
580
577
589
596
608
609
610
609

-

6
7
6
8
6
5
15
8
16
10
10
8
16
14
16
8
10
10

9
8
9
6
8
5
13
7
7
8
5
4
7
4
7
9
11

-

Zdroje:
Památní kniha 1880-1939: Novotný M., Kuchař F. aj.
Pamětní kniha obce Spešova, 1924-1939: Tichý A., Pelikán J.
Kronika obce ve Spešově 1945-1981: Křen V., Kunc J.
Vlastivěda Moravská: Knies, J.,1902
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-r. 1880 se hlásili obyv.
k národnosti českoslovanské
- r. 1881, až na 5 Židů, bylo
veškeré obyv. v obci
katolického vyznání

- 2.12.1930 sčítání lidu
- údaj k 31.12.1939
- údaj k 31.12.1963, 182
domácností

- údaj k 31.12.1974

-

Historie spešovské školy

Dříve chodily děti do školy buď do Bořitova nebo do Blanska. V roce 1790 byla však
v obci zřízena expozitura bořitovské farní triviální školy, o kterou zažádali tehdejší obyvatelé
Spešova (z důvodu velké vzdálenosti a neschůdné cesty mezi těmito obcemi). Obec tedy
zažádala o vlastního učitele a zavázala se, že bude školu „vydržovat na náklady obce“. Škola
však zatím neměla svoji vlastní budovu, takže se vyučovalo podomácku nebo v pronajatých
místnostech a to po dobu 16ti roků, tzn. do roku 1806. Prvním učitelem, tzn.r.1790,zde byl
Florián Müller z Černé Hory.
Budova školy byla pak postavena v r. 1806 (v domě č. p. 49, dnes silnice ke hřbitovu),
na náklady obce.V r. 1844 byla rozšířena o další místnost (byla zvětšena školní světnice o
světnici učitelovu, z chléva zřízen byt pro učitele).
V letech 1853 – 1914 byla ke Spešovu přiškolena Dolní Lhota.
J. Pilnáček píše ve svých Pamětech města Blanska (r. 1927, str. 374):“...kolem r. 1862
chodívali někteří blanenští školáci na lepší učení a na německou hodinu do Spešova, kde
nacházela se škola v posledním stavení vpravo u cesty, vedoucí do Jestřebí...“
Roku 1878 byly položeny základy k nové, zatím jednotřídní, jednopatrové budově,
v místech, kde dříve stál domek Filipíny Pavlů, č.p.3 (na místě vedle kapličky), který obec za
500 zl. odkoupila. Tento celodřevěný domek byl rozbořen a na jaře 1879 se pokračovalo ve
stavbě. Na podzim téhož roku byla stavba hotova, stála 11 600 zl. Dne 12.10.1879 byla škola
vysvěcena. Stará škola č.p.49 byla prodána.
V r. 1881 byla místní škola z kapacitních důvodů rozšířena na dvoutřídní.
Na žádost škol. rady (obce Dolní Lhota a Spešov) byly ve škole dne 3.6.1884 zavedeny
všeobecné úlevy, tzn.že žáci ve věku 12-14 let nemuseli od 1.4. do 31.10. každého roku chodit
do školy. Tyto úlevy však byly ke dni 30.5.1910 zrušeny.
Roku 1904 byly provedeny tyto opravy: znova upraveny záchody pro žáky, rozšířena
žumpa, zřízena ventilační okna v obou třídách, správci školy postaven v zahradě chlév pro
dobytek a dřevník. Roku 1906 pak zřízena studna na zahradě a postavena pumpa (čerpadlo od
r. 1910).
Až do roku 1909 bývaly hlavní prázdniny na spešovské škole rozděleny na dvě části.
První část trvala zpravidla od 16.7. do 15.8. a druhá pak od 1.10. do 31.10.Toto rozdělení
však dle názoru vyučujících „prospěchu u vyučování nesloužilo“.
Roku 1909 pak rozšířena na trojtřídní, ale doposud jen zřízením „prozatímní učebny“,
která vznikla zřízením z bytu druhého učitele.Současně s touto opravou byl v přízemí rozšířen
záchod pro dívky. V nové, prozatímní třídě se začalo vyučovat zač. škol. roku 1909-10.
V únoru a březnu 1909 založila obec ve školní zahradě rybník, pro účely zajištění
vody pro SDH Spešov. V březnu 1910 byly provedeny četné opravy v bytě správce. V dubnu
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1910 byl postaven nový plot u zahrady na straně severní a jižní, a kolem rybníka. V říjnu pak
postaven na škol. budovu hromosvod.
Dnem 16.9.1910 se začalo oficiálně ve škole vyučovat jako ve škole trojtřídní.
V zásadě už škola byla rozšířena dříve, ale definitivně byla 3.třída otevřena s ustanovením
dalšího učitele, tzn. 16.9.1911.
Pobočka třetí třídy (škole se tak stala neoficiálně školou čtyřtřídní) byla zřízena
21.10.1910 a od 1.11.1910 se vyučovalo v pronajaté místnosti u Pokojů č.p.9 (bývalá
hospoda).
V této době se tedy vyučovalo ve Spešově jako ve škole čtyřtřídní až do r. 15.7.1914,
tedy 4 léta. V roce 1914 si však postavila obec Dolní Lhota vlastní školu.
Dnem 16.9. 1914 se tak opět stala spešovská škola dvoutřídní. Následně proběhly ve
škole drobné úpravy.
Roku 1920 převzal správu školy říd.uč.A.Tichý a podnikl ve škole důkladné opravy
(výměna oken, budova zvenčí opravena a obílena, střecha na budově přeložena, dřevník
znova pokryt). Roku 1924 natřeny na budově veškeré dveře a okna.
V listopadu 1925 na náklady obce pořízen transformátor a vedení ke zvonku.
V prosinci 1925 pak zakoupila místní školní rada elektrické světlo.
V letech 1926 – 1927 proběhla rekonstrukce školní zahrady. Roku 1928 pak byla
zahrada nově osázena.
R. 1929 dána nová podlaha v předsíni před třídami, nový nátěr všech oken a dveří,
pořízen rigol ze dvora. Dne 15.9.1929 pořádány slavnosti 50ti letého trvání zdejší obecné
školy.
Roku 1935 provedena rekonstrukce bytu správce.Ve školní zahradě pořízen u
rybníčku betonový můstek.
Dne 2.2.1936 zakoupen Místní školní radou radiový přijímač pro školský rozhlas.
Roku 1936 zakoupena skříňka na přezouvání žáků. Součastně také odvodněna celá
školní zahrada. V předsíni u vchodu zřízena u jednotlivých tříd umývárna s nádrží na vodu
(obsah asi 1 hl). Do 1. třídy zakoupena jedna tabule a do 2.třídy zakoupeny tabule dvě. Nově
omítnuty jsou chodby a rezervní kabinet. Dne 29.7.1936 ve školní zahradě postavena nová
betonová nádrž s novým odpadem.
Roku 1937 zakoupen na chodbu kokosový koberec (10 m dlouhý, 200 Kč). Na jaře byl
dřevěný plot na dvoře vyměněn za drátěný plot s betonovými soklíky. O prázdninách nově
nalíčena celá školní budova, natřeny všechny okapové roury, dveře u vchodu do škol. budovy
a vrata. Na podzim pak proběhla výměna dřevěného plotu za betonový kolem školní zahrady.
Roku 1938 na jaře pořízeno 14 ks květinových bedniček před okna školní budovy.
Podlaha ve 2. třídě byla vyměněna za podlahu novou – loďkovou. Opravena též omítka ve
2.tř. a umístěny zde nová kamna. Do 1.třídy byla zakoupena nová listová tabule.
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Od 1.9.1946 spešovská škola organizována jako jednotřídní.
Dne 1.10.1947 byla v tehdejší základní škole (v místech bývalé obecní knihovny)
zřízena Mateřská škola. Dne 18.5. 1952 bylo MŠ předáno hřiště, které bylo zřízeno
v bývalém lomě Aloise Chlupa. Na hřišti byl postaven pěkný altánek a otáčecí kolo se
sedátky.
V září 1953 bylo přikročeno k rozsáhlé (téměř kompletní) rekonstrukci původní
školní budovy. Byla vybudována kotelna, postaven nový přístavek, přestavěny umyvárny a
toalety.
V březnu 1954 se opět pokračovalo na stav. a instalačních pracích v přestavbě školní
budovy. Provedeno kompletní omítnutí chodeb a místností, zavedeno ústřední topení,
vyměněna všechna okna, na podlahy položeny parkety a dlaždičky, zaveden vodovod. Dne
25.11.1954 navštívil částečně zrekonstruovanou budovu min. vnitra Rudolf Barák.
Dne 19.3. 1955 se započalo opět s pracemi (otloukání zdi na škol. budově, okna
natřena bílou barvou, pořízeny skříně do zdí, rozbourána kůlna se stodolou a chlévy, cesta
kolem školy vyštěrkována, natřeny radiátory a trubky ústř. topení, odstraněna a zazděna vrata
při vjezdu na dvůr, postaven nový dřevník, provedena březolitová omítka celé škol. budovy,
spod.část budovy obložena červenými obkladačkami, dlážděn chodník před budovou školy,
dvůr upraven na cvičiště, třídy a chodby vyzdobeny květinami). Dne 15.5.1955 se konalo
slavností předání nově zrekonstruované budovy veřejnosti za přítomnosti hostí. Dne
18.5.1955 si prohlédl nově rek. budovu ministr vnitra R. Barák a pochvalně se vyjádřil.
Roku 1956 byly ještě provedeny úpravy exteriéru školy (postaven drátěný plot kolem
vod. nádržky, odvodnění okapové rýny, pořízena brána při vjezdu do škol. dvora).
Při veškerých opravách prováděných ve škole nebylo vyučování přerušeno.
V nadcházejících letech nedochází k žádným výrazným změnám v působení školy.
Léta 1982 – 1999 pak nejsou nikde zdokumentována. Škola však v této době plnila
funkci malotřídní školy s ročníky 1.-4., MŠ byla během těchto let zrušena.
Dne 26.1. 1999 rozhodla Rada města Blanska o okamžitém uzavření objektu školy ve
Spešově z havarijních důvodů a výhledovému nenaplnění kapacity budovy žáky. Výuka byla
s okamžitou platností převedena do školy v Dolní Lhotě. Občané obce však s ukvapeným
rozhodnutím Rady, neodpovídající závěru odborného posudku stavu školní budovy,
nesouhlasili. Svůj nesouhlas dali najevo sepsáním protestní petice a četnými jednáními
s vedením města Blanska, za hojné přítomnosti veškerých sdělovacích prostředků (tj. tisku,
televize a rozhlasu). Velké množství jednání však stejně nevedlo ke změně rozhodnutí Rady,
ba naopak se stupňovaly výtky adresované na vedení MěÚ Blansko. Tyto okolnosti vedly
občany obce k požadavku osamostatnění Spešova od města Blanska. Na základě místního
referenda se od 1. 1. 2000 stal Spešov samostatnou obcí.
Budova školy tak zůstala od roku 1999 opuštěna, o jejím dalším osudu se vedou
jednání, jež jsou v kompetenci obce Spešov.
Více viz. o spešovské škole příloha kroniky: Historie spešovské školy
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Hornictví v obci
Nejstarší zpráva o dolování v oblasti u Spešova (a také Dolní Lhoty) je z roku 1720.
Vznik hornictví bývá spojován v souvislosti s vývojem blanenského železářství. Těžba lehce
tavitelné železné rudy limonitu (hnědel) zde probíhala převážně povrchově či mělkými
šachticemi a horníci byli většinou místní obyvatelé. K obratu těžby došlo až v době, kdy se
řízení blanenských železáren ujal starohrabě Hugo František Salm – Reifferscheidt. Rostoucí
nároky na množství rudy si vynutily zavedení výkonnějšímu způsobu těžby, který spočíval
v ražení horizontálních nebo mírně ukloněných štol. Těžba v katastru obou obcí (ve Spešově
pak hlavně na „Ostré“, „Ohrádkách“ a „Kešůvce“) vrcholila v pol. 19.stol a zanikla v 70.
letech téhož roku. Poznáním hlubinných hornických děl u Spešova se zabýval tým speleologů,
který v katastru obce prozkoumal čtyři a katastru Dolní Lhoty devět štol. Štoly jsou dodnes
ještě patrny.
V okolí obce (v „Kešůvce“, na „Ostré“), kolem r. 1912, se také těžil
slévárenský písek, zelené barvy. Prvními dodavateli byli p. Fiala z Dolní Lhoty. Po první svět.
válce pak byli dodavateli fa Vetzer, Breitschnaider, Stloukal z Blanska a Horáček ze Spešova.
Malé množství písku vozil i p. Jan Krejčí ,č.p.11 vlastním vozem s koňmi do fa ČKD
Blansko. Těžba písků byla po znárodnění začleněna pod n.p.Moravské keramické závody
v Rájci.
Na pozemcích Vápna se nachází lasturový vápenec, který pochází z doby třetihorní a
obsahuje řadu zkamenělin.

Pozn. více o těžbě rud možné nalézt ve Sborníku města Blanska pro rok 1981 – 1982, na str. 24 – 39, viz. také
příloha kroniky: Hornictví
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Názvy pomístní, luk a tratí
Obyvatelé Spešova dodnes nazývají části obce (pouze však ústním podáním): Malá
strana, Velká strana, Úvoz, Srdíčko, Ve Zmolce a Bahna (Na poč. 20.stol zde bývaly pouze hromady
hlíny, kompostu, každého zemědělce. Také tu byl rybník, který sloužil jak ke koupání, tak plavení koní, hus a
kachen. V září roku 1927 byl rybník opraven a vyčištěn, dáno na něj a terasy svářené zábradlí. Ve dnech 28. 6. a
4. 7. 1959 byl pak zavezen. Roku 1965 pak byl v místech bývalého rybníka zřízen park.
Asi v r. 1930 zde vzniklo po úpravě hřiště, v místech, kde dříve bývalo pole, které užíval p. Škvařil
zato, že přeříkával v kostele modlitby. Hřiště bylo 30.3. 1934 osázeno stromovím. Vysazeno 21 lip a 50 topolů.).

Jen zřídka jsou však dodnes užívány názvy pozemků jako: Ostrá, Ohrazdy, Závrtky,
Poloudělí, Ořešníky (r. 1914 zde založen ovocný sad, v r. 1979 pak veřejné koupaliště), Niva
(Nivy), Zlámaniny, Vápno, Vápínko, Čtvrtě, Přendíly, Skřivaně, Skalky, Zelné, Kroužky,
Boudy, Hluchov, Boudky, Jurečkovo boří, Stádlisko.
Názvy luk jsou známy: Nová, Prostřední a Horní (uprostřed luk, na Bahnech, se
nacházelo jezírko s dosti velkým pramenem. Dle starých pověstí se zde utopil kočár s lidmi.
Po provedení odvodnění obce v r. 1930 se voda odvedla).
Název tratě polí „Na mlýnské“, u řeky Svitavy, je pravděpodobně odvozen od faktu, že
v těchto místech dříve stával mlýn.
Názvy studánek jsou známy: Nad koupalištěm u lesa je studánka „U prdlavé“. Název
vznikl asi dle toho, že zde tekla velmi studená voda, ze které lidé po požití dostávali průjem.
Ve 30.letech byla nad pramenem vystavěna betonová šachta s vývodem trubky.
Rovněž naproti koupaliště, vpravo u cesty ve směru „Poloudělí“, byla studánka,
kterou lidé v době tepla (žní) používali k pití.
Další studánka byla u bývalé cesty ve směru do „Řádného“ (naproti včelstvu p.
Kupky dole pod mezí). Vedle (po pravé straně nynějšího sadu u dřívější studánky), se v letech
1870 – 80 kopala cihlářská hlína a pálily se tam cihly).

Další: Název „U rechtáře“ vznikl asi r. 1845, kdy byl v obci poslední rychtář. Ten
byl však velmi zadlužen a následkem velké tíhy břemene se oběsil. Podle nynějších zvyků byl
pochován v lese na hranicích katastru.
Dále pak „Pokojova zmola“ („Na srdíčku“) vznikla dle pověsti, kdy jel sedlák z lesa
a udělal vozem rýhu do země. Ta se postupně vodou prohlubovala, až vznikla uvedená zmola.
„Kešůvka“ v historických pramenech se hovoří o tom, že zde vznikla původní obec
Spešov. V „Kešůvce“ se pálívalo dřevěné uhlí (také na konci „Jezevčí zmoly“, tj. nad
„Skalou“ apod.).
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Veřejné budovy v obci
Hostinec – byl na současném „Pavlů“ a druhý na č.p. 9 „U Pokojů“. V r. 1912 byl postaven
hostinec u „Antonína Pokoje“ u žel. dráhy.
Cihelna- byla na horním konci obce, asi r. 1885, majitelem byl Jan Chlup č.p. 68. Cihly se
zde pálily asi 20 roků.
Obchody – první obchod byl u Pavlů na č.p. 36, později byl obchod na č.p. 28 Horáček (do r.
1932) a č.p. 9 Chlup (1919-1946), a také obchod na č.p. 9 Matal. Později kolem roku 1930
vznikl obchod na nynějším místě prodejny (Jednota). Dále byl obchod na č.p. 57, p. Bílek, asi
8 roků do roku 1946.
Řeznictví – u Hlavičků v roce 1895, stará dřevěná budova a nynějším místě domu. Od
Škaroupky později pak Hlavička koupil domek č.p. 29, od J. Krejčího č.p. 18 a řeznictví
provozoval tam do r. 1945.
Jiná řemesla:
Kovárna – na č.p. 36, kovář Ševčík, naproti kostelu cca v letech 1910 – 1958.
Kolářství – p. Nečas, do r. 1915, později Řehořek č.p. 31.
Obuvník – na č.p. 1, p. Papež do roku 1920 a dále Klusák do r. 1957.
Holičství – od r. 1930 bylo holičství na č.p. 31 a později na č.p. 9 holič Svoboda.
Krupařství – bylo otevřeno v srpnu 1925, majitel p. Čeněk Říha.
Známa je i existence pekařství u Aloise Sáby (zrušeno v roce 1950).
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Nářečí
Obec Spešov náleží do nářečí typu horského. Toto nářečí se řadí mluvou k nářečí
skupiny západní, která je podřazena hanáckému nářečí. Vyznačuje se systémem pěti
krátkých samohlásek (a, e, i, o , u). Za nejmarkantnější znak tohoto nářečí lze považovat
rozsáhlou, téměř úplnou, změnu o v u (a méně početnou změnu e v i), dloužení v příponě –el
(u substantiv a v příčestí minulém).
Od konce 18.stol. nastává postupný rozpad nářečí, zpočátku zejména ve velkých
průmyslových centrech. Nejdříve podlehlo nivelizačnímu procesu město Blansko (vlivem
města Brna), velmi záhy pak obec Spešov, která se nachází v poměrně těsné vzdálenosti od
Blanska.
Existence nářečí je spjata se společensko-ekonomickými podmínkami života feudální
společnosti. S postupným přechodem od feudalismu ke kapitalismu dochází také
k pozvolnému rozkladu tradičních dialektů. Tento proces úzce souvisí se zvýšeným pohybem
obyvatelstva, růstem vzdělanosti a dynamickým nástupem hromadných sdělovacích
prostředků. Dnes už tedy můžeme tento typ nářečí v obci slyšet jen v malých náznacích od
starších vrstev obyvatelstva.

Ukázka nářečí z obce Spešova
(rozprava o poli, setí a počasí)

„…Na Vápnech deš vúře, musí dávat dubré puzur. Tam só takuví nápadní kameňe,
a deš nedrží dubře ruchadlo, tak mo veskučí z brázde anebo za ňe chytne, a deš kuňe
nepuvulijó, puláme se rochadlu. Nehde tu z dubečkem tak šklóbne, že be se muhl
strhat. Tém se kuňe mu - cochajó; musí bet vupatrné…“
„…Na Vápnech když ořeš, musíš dávat dobrý pozor. Tam jsou takové kameny, a když
neudržíš dobře ruchadlo, tak ono vyskočí z brázdy anebo za ně zachytí, a když koně nepovolí,
poláme se ruchadlo. Někdy to s orajícím tak trhne, že by se mohl strhat (únavou). Komu se
koně vzpříčí, musí být opatrný…“
„…Nevím jag bode s tém seťím. Je sochu, pula só jak mlat, néňi se mužná du ňích
dustat s plohem. Pu vrcho puškrábat, tu be šlu, ale na seťí tu nestačí; deš se vúře
jednó, tak se musí vurat hlób, habe se dubře zavurala tráva. No šak néňi tak puzďe;
za štrnázdňí je také duš – časo. Deš se sije mudz brzu, také pu tem ňič néňi. Ale melu
be napršet haspuň na tři na štiri prste a bet nejaké čásek pjekňe. Tu je radost na tem
pulo bet…“
„…Nevím jak to bude s tím setím. Je sucho, pole jsou jako mlat (tvrdé a suché), není možné
se do nich dostat s pluhem. Po vrchu poškrábat, to by šlo, ale na setí to nestačí. Když ořeš
jednou, tak se musí orat hlouběji, aby se dobře zaorala tráva. No však není tak pozdě, za
čtrnáct dní je také dost času. Když seješ moc brzy, také po tom nic není. Ale mělo by napršet
alespoň na tři prsty a být nějaký čas pěkně. To je radost na tom poli být…“
(Dědina, V.: Českomoravská vlastivěda. 1934. s. 161)
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Další:
„cu bodeš dělat“ – co budeš dělat, “kam deš“ – kam jdeš,“du deci“-jdu přece (L.Cihlář
č.p.57, Spešov)
„vuče“ -oči, „na nuze“- „na noze“ (A. Tichý, kronikář obce Spešov)
„putvura člověk“ – potvora člověk = šelma, „tu belo k dutrhání“ – bylo to k smíchu, „hanu,
cube“ – ano, coby (J.Knies,Vlastivěda Moravská. 1902.)

Viz. více: Příloha kroniky: Nářečí na Blanensku
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Historie spešovských kronik
Obec Spešov (OÚ) vlastní v současné době (tj. v roce 2007) čtyři kroniky, tj.
Památní knihu (Památní kniha 1880-1939: Novotný M., Kuchař F. aj., xeroxová kopie –
vyvázané v kůži, očíslováno 459 str.),Pamětní knihu obce Spešova (Pamětní kniha obce
Spešova, 1924-1939: Tichý A., Pelikán J., originál, očíslováno 71 str.), Kroniku obce ve
Spešově (Kronika obce ve Spešově 1945-1981: Křen V., xeroxová kopie-kroužková vazba,
očíslováno 168 str., str. 59-70 chybí) a Kroniku (Kronika 1999- současnost, originál). Osudy
jednotlivých kronik si můžete přečíst na následujících řádcích.

První kniha, v níž se setkáváme s historií obce Spešova, se jmenuje Památní kniha.
Založil ji pravděpodobně v letech 1860 – 1863 , uč. Mikuláš Novotný, působící v té době na
místní škole (založení památních knih ještě nebylo ustanoveno školním zákonem a spisy pak
uspořádal a doplnil kapitolami dle vlastního uvážení (uspořádání zápisů předchozího
zapisovatele shledal jako nevhodné) a vyvázal ji jako Památní knihu. Tato kniha tak
zachycuje události v obci Spešov, zejm. však ze „školního hlediska“, protože se jedná o
zápisy ze školní kroniky. Jelikož se v knize objevuje několik druhů písma, předpokládám, že
na zápisech do „školní kroniky“ pracovali i jiní, tzn. vyučující v daných letech škol.roku.
Památní kniha zachycuje dění v obci v letech 1880 – 1939, autory jsou Mikuláš Novotný,
František Kuchař aj. (předpokládáme-li výše zmíněné za zakladatele). Xeroxová kopie knihy
(originál uložen v Okresním archivu Blansko) je očíslována po stranu 459, je vyvázaná
v kůži a uložena na OÚ Spešov.
Do roku 1924 nebyla v obci žádná další pamětní kniha. Teprve na základě zákona ze
dne 30.1.1920 bylo obecní představenstvo nuceno ustanovit někoho, kdo by místní paměti do
kroniky zapsal.
Prvním kronikářem obce tak byl ustanoven usnesením obecního zastupitelstva ze dne
12.1.1924 Antonín Tichý. Ten se ale 7.9. 1925 odstěhoval do Jundrova. Na místo kronikáře
byl dosazen Josef Pelikán, který začal psát kroniku od r. 1925 do r. 1939. Originální spis
kroniky obsahuje 71 očíslovaných stran a je uložen na OÚ Spešov.
V letech 1940 – 1945 byla obecní kronika odevzdána na okresním úřadě
v Boskovicích. V roce 1945, po osvobození obce Spešova Rudou armádou, byla neporušena
vrácena zpět. Následně však do ní nebyly prováděny žádné zápisy.
Provedení zápisů bylo vykonáno až počátkem roku 1959, kronikářem Václavem
Křenem. Ten dopsal retrospektivně zápisy z let 1945 (konec roku) - 1958, tzn. více jak 13
let. Zpětný zápis provedl dle zápisů z výborových a členských schůzí KSČ, členských schůzí
MNV, ze soukromých zápisků Arnošta Řičánka a dle ústního podání místních občanů.
(všechny události v obci pochopitelně nebylo možné vzhledem k dlouhé pauze dopsat
podrobně se všemi daty). Roky 1960 -1962 nejsou zdokumentovány (v kronice chybějí listy).
Od roku 1963 do roku 1981 jsou zápisy prováděny již pravidelně. Tyto zápisy pak již
pravděpodobně prováděl kronikář Josef Kunc. Xeroxová kopie kroniky (originál uložen
v OA Blansko) vyvázaná v kroužkové vazbě, očíslována po stranu 168 (strany 59-70 chybí),
je dnes uložena na OÚ Spešov.
V letech 1982 – 2006 nebyly prováděny do kroniky žádné další zápisy.
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Čtvrtá kronika byla založena 1.1.2007, OZ ustanovilo kronikářkou Barboru
Havlíčkovou. Ta zapsala retrospektivně zápisy z let minulých, zejména pak podrobněji roky
1999 – 2006. Materiály ke zpětnému zápisu byly získány z archivu OÚ Spešov, vlastních
materiálů občanů Spešova (zejm. p. Holomkové a p.Meluzínové) a ústního podání místních
obyvatel. Od roku 2007 provádí zápisy do kroniky s roční pravidelností. Originální spis
kroniky je uložen na OÚ Spešov.

Kronikáři
Mikuláš Novotný z Němčic – říd. uč. na obecní škole ve Spešově
František Kuchař z Ostrova – říd. uč. na obecní škole ve Spešově.
Antonín Tichý ( nar. 25.6.1868 Okrouhlá, okr. Boskovice), učitel, kroniku psal od 1.2.1924 do
31.2.1924.
Josef Pelikán (nar. 6.12.1886 Spešov, okr. Blansko), dílovedoucí, č.p. 80 obec Spešov,
kroniku psal v letech 1925 - 1939.
Václav Křen (nar. 10.8. 1894 Vanovice, okr. Boskovice), učitel, kroniku psal pouze v roce
1956.
Josef Kunc (spešovský rodák, kroniku psal asi v letech 1963 – 1981)
Barbora Havlíčková (nar. 5.7.1982 Boskovice, okr. Blansko), učitelka, č.p. 80 obec Spešov,
kroniku začala psát roku 2007.

Použitá literatura
O historii, zajímavostech obce a jejího blízkého okolí je možné se více dohledat:
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- webové stránky (www.spesov.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz, www.portal.gov.cz,
www.mesta.obce.cz, www.wikipedia.org, www.statnisprava.cz , www.blansko.com,
www.cavemk.cz,
www.bkinfo.cz,
www.mujweb.cz/chkmorkras,
www.kras.unas.cz,
www.muzeum.bk.cz, www.sweb.cz/novy-hrad/ aj.)
- informační středisko města Blanska BLANKA, které ve spolupráci s Muzeem Blansko a
Moravským zemským muzeem v Brně, Správou CHKO Moravského krasu, Městskou
knihovnou v Blansku, apod. vydává v poslední době četné množství tematicky zaměřených
publikacích věnující se okresu Blansko, jeho obcím, přírodnímu i průmyslovému bohatství
apod. Autory jsou Baumannová D., Grunda B., Polák V., Grolich V., Kladivo B. Opatřil,
Balák I. a kol. (ze starších autorů , publikace kolem roku 1900, Čech, J. , Černý, F. Váša,
Dědina V. , Říkovský F., Skutil J., Svěrák F., Wankel J.). Většinu publikací je možné
shlédnout a popř. zapůjčit v Městské knihovně Blansko.
- Zpravodaj města Blanska (zejm. do roku 2000), týdeník Týden u nás (příloha deníku
Rovnost), Monitor, Regionální sborníky okresu Blansko vydané Okresní muzeum Blanska aj.

Další:
- Staletím podél řeky Svitavy- Brodedesser, S. , Brno 2005
- Vlastivěda Moravská (II. místopis, Blanský okres) – Knies, J. , Brno 1902
- Bartoš, F. : Dialektologie moravská II, Ph 1895,
- Bělič, J. Přehled nářečí českého jazyka, Ph 1976
-Archív obce v roce 1958 převzat do okresního archivu v Blansku, kde byl zainventarizován.
Fond obsahuje knihy (protokoly ze schůzí obecní rady, zastupitelstva, finanční a stavební
komise, rady MNV 1935-1954 (4x), knihy evidence obyvatel včetně domovských listů a
cizích příslušníků 1900-1949 (5x), hospodářský program lesů 1933-1952 (2x), spisy:
korespondence 1903 – 1945 (1.kart.), mj.stavba radnice 1932-1942, nouzové práce 1940,
účty: hlavní knihy a knihy příjmů a vydání 1851 – 1945 (24x), účetní deníky a záznamy 19231949 (5x).
- Pilnáček, J. Paměti města Blanska a okolních hradů, Blansko 1927
- Pilnáček, J. Paměti městyse Černé Hory, ČH 1926
- Hosák: Místní dějiny ve VM II, Blanský okres, str. 184-185
- Kužel, J.: Atletika na Blanensku – Boskovicku (ve století české atletiky), OS ČSTJ
v Blansku, 2003
- Kužel, J.: Povídání o spešovské atletice, 2004
aj.
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ROK 1999
Do roku 1979 byl Spešov samostatnou obcí. Od následujícího roku do 31. prosince
1999 byl Spešov městskou (integrovanou) částí města Blanska, poté se na základě výsledků
místního referenda od 1. ledna 2000 osamostatnil a stal se tak samostatnou obcí. Že se však
nejednalo o jednoduchý proces, dokládá aktivní činnost obyvatel obce a následující události.

Události, které předcházely osamostatnění obce Spešov
26. 1. 1999 – rozhodla Rada města Blanska o okamžitém uzavření objektu školy v obci
z havarijních důvodů (porušení statiky budovy) a výhledovému nenaplnění kapacity objektu
žáky. Výuka má být s okamžitou platností k 2. 2. 1999 převedena do ZŠ Dolní Lhota.
Budova spešovské školy je odloučeným pracovištěm Základní školy Blansko – Dolní Lhota. Doposud sem
docházelo 21 dětí (z toho 8 d. z DL, 13 d. ze Spešova) do spojené třídy 1. a 4. roč. Jednu třídu pak tvořily děti 3.
roč. ZŠ Erbenova v Blansku. Žáci 2. a 3. roč. ze Spešova pak dojížděli do školy do DL. Dětem ze ZŠ Erbenova
byly nalezeny jiné, náhradní prostory k vyučování na ZŠ Dvorská. Dětem ze Spešova, pak prostory v ZŠ DL.

28. 1. 1999, 17.00 hod. – v budově školy sdělila Dr. Králová, Mgr. Jančík a řed. školy Mgr.
Burgetová, oficiální rozhodnutí Rady občanům a rodičům dětí navštěvujících obecní ZŠ
(zejm.1. a 4. třídu).
Hlavní argumentací byl odborný stavební posudek objektu školy (vypracoval Ing.
Navara a Geotest Brno), jež hovořil o havarijním stavu budovy (Přitom tiskový mluvčí MěÚ
Bl. Tomáš Písař ujišťoval dne 26. 5. 1998 občany na veřejném setkání o tom, že tamní škola
se ručit nebude. V současné době však potřebné 3 mil. Kč v městském rozpočtu chybí.).
S tímto faktem však občané nesouhlasili. Byli přesvědčeni, že uzavření školy má jiný důvod,
a to ten, že město Bl. by budovu využilo k podnikatelským účelům či prodeji (vyjádřila se
v tisku nepřímo starostka města Bl. V. Vachová). Na místě tak občané sepsali protestní petici
(viz. Příloha), kterou následujícího dne ráno, tj. 29. 1. 1999, odevzdali na MěÚ a OÚ Blansko.
Náplní petice bylo ujednocení občanů, že budou i nadále posílat svoje děti do školy ve
Spešově. Pokud však MěÚ Bl. objekt zavře a Školský úřad nezajistí výuku a kvalifikovaný
pedagogický dozor tak, jako doposud, odvedou si rodiče děti nazpět domů. Současně
Občanská aktivita (dále jen OA) žádá o zpracování harmonogramu rekonstrukčních
stavebních prací budovy školy, včetně finančního rozpočtu (Fakt „stavu“ budovy je MěÚ Bl.
znám již několik roků, upozorňovala na něj Občanská aktivita obce Spešov.)
29. 1. 1999, 17.00 hod.- se konala schůzka občanů obce v budově školy. Vedení MěÚ
Blansko bylo také přizváno. Nedostavil se však nikdo.
30. 1. 1999 – žádal písemně Ing. Petr Kavan, člen městského zastupitelstva a občan obce
Spešova č. p. 71, přednostu OÚ Blansko pana Ing. Jiřího Crhy, o přehodnocení silně
kontroverzního rozhodnutí vedení města Blanska a zjednání nápravy. Tuto písemnou stížnost
obdržela také poslankyně Parlamentu ČR JUDr. Zuzka Rujbrová, se žádostí o projednání na
půdě Poslanecké sněmovny v Praze.
2. 2. 1999 – budova školy ve Spešově uzavřena.
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2. 2. 1999, 8.00 – 9.00 hod. – skupina rodičů dětí (cca 20 osob) dosud navštěvující školu ve
Spešově stávkovala před budovou ZŠ Spešov. Přítomni byli i Mgr. Alexa (zástupce řed. ŠÚ
Bl.) a Mgr. Hlaváčová (řed. ŠÚ Bl.). Mezi přítomnými došlo k ostrému slovníku konfliktu.
Tato „akce“ se již neobešla bez přítomnosti médií, zejm. pak tisku (MF Dnes,
Moravské noviny Rovnost, Týdeník okresu Blansko - Týden u nás, nezávislé noviny
PRÁVO) a televize (TV Nova – region.vysílání Atlas, ČTV). OA obce Spešov uvažuje o
záměru obnovit svoji dřívější samostatnost, tzn. zbavit se závislosti na městu Blansku.
Děti školou povinné (cca 20 dětí) přišly k budově školy. Radnice m. Bl. jim přislíbila
školní autobus, který by je do ZŠ odvezl (žádný běžný spoj nebyl vyhovující a vzdálenost
mezi obcemi není možné překonávat pěšky, z důvodu vzdálenosti a bezpečnosti). Autobus
však nepřijel. V rámci protestu a „vyhlášené občanské neposlušnosti“ pak zavedli rodiče děti
domů (místo aby je poslali do ZŠ v DL).
2. 2. 1999, 17.00 – 20.30 hod. – se konala v kabinách na hřišti na Bahnech veřejná schůze
občanů, kde se projednával návrh na referendum o případném odtržení do Blanska. Přítomni
byli i Mgr. Jančík (škol. odbor MěÚ Bl.), Ing. Králová (zást.starostky MěÚ Bl.), Mgr. Alexa
(zást.ředit. ŠÚ Bl.) aj. Kromě již výše zmíněných důvodů pro referendum, hovořili obyvatelé
o násilném připojení k Blansku na základě centrálních orgánů, kritice vysokých městských
daních, omezené městské dopravě do a z obce, přezírání ze strany blanenské radnice –
příklad koupaliště, kulturního sálu i školy, vysoké ceně za vodu, diametrálně odlišných zájmů
vedení města od zájmů obce aj.
3. 2., 4. 2., 5. 2. 1999 – v těchto dnech rodiče opět nepřivedli svoje děti do sousední ZŠ DL,
opět je poslali před uzavřenou školní budovu ve Spešově (vždy od 8.00 do 9.00 hod).
Pokračují tak v občanské neposlušnosti a odmítají se podřídit rozhodnutí radnice m. Bl.
JUDr. Hana Poláková pak následně hovoří v tisku o porušení školského zákona rodiči (paragraf 36).
Zákonní zástupci dítěte jsou totiž povinni dbát na to, aby jejich „dítě docházelo do školy pravidelně a včas“.
Jestliže by pak tento neobvyklý způsob formy občanského protestu trval týden a více, musí dotyčná škola dát
impuls orgánům péče o dítě. Zanedbání školní docházky by se pak následně charakterizoval jako trestný čin.
Místostarostka města Bl. J. Králová, pak zase hovoří „o používání dětí jako rukojmí“. (Právo, 4.4.1999, Jan
Trojan)
Způsob, jakým reagovala na havarijní stav škol. budovy Městská rada v Bl., zaskočil i pracovníky ŠÚ
v Bl. Sami pak upozorňovali na to, že náhradní prostory v Dolní Lhotě jsou pro výuku dětí téměř nevyhovující a
nedostatečně připravené – nedostatek toalet a umývadel, absence tabule aj. (Rovnost, 5. 2. 1999, Antonín
Vévoda)

5. 2. 1999, 17.00 – 18. 30 hod. – se konala v budově MNV Spešov schůze OA Spešov. Byla
sepsána žádost, v níž se hovořilo o tom, aby město Blansko nedisponovalo obcí Spešov.
5. 2. 1999 – vystoupila ohledně kauzy „zavřená škola“ v Poslanecké sněmovně poslankyně
Alena Svobodová (KSČM), která zastoupila služebně nepřítomnou Z. Rujbrovou. Ještě
předtím však obeznámila se situací „zavřené školy“ ministra školství Eduarda Zemana
(ČSSD), který ihned přislíbil finanční pomoc. Zatím však neupřesnil jeho výši ani datum
jejího přísunu.
7. 2. 1999, 17.00 hod.- si prohlédli občané Spešova (P. Kavan, manželé L. a A. Meluzínovi,
M. Chlupová, H. Chlupová) sondy v podlahách ve třídách školy.
Byly vyhodnoceny podpisové archy, které zjišťovaly předběžný zájem občanů od
odtržení obce od Blanska. Domácnosti obešla p. M. Chlupová. Obec má v současnosti 585
obyvatel, z toho 451 voličů. Svým podpisem stvrdilo souhlas k odloučení obce od města Bl.
asi 301 občanů.
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Podrobnější průzkum stropů v budově školy provedl statik Luděk Navara. Dle jeho mínění, lze budovu
školy bez nebezpečí ještě do podzimu 1999 užívat k výuce. Příští školní rok by byla však oprava budovy již
nutná (stropní trámy a ostatní dřevěné části školní místnosti jsou napadeny hnilobou).

8. 2. 1999 – ukončili občané obce protest a své děti začali posílat do školy v Dolní Lhotě.
Důvodem k příměří byl příslib min.škol. E. Zemana ohledně finanční pomoci. Přerušení
protestu však občasné podmínili: pokud nebude škola do příštího týdne v provozu, rodiče opět
přestanou své děti posílat do školy.
10. 2. 1999, 18.00 hod.- se konala veřejná schůze v kabinách na hřišti na Bahnech. Občané
byli seznámeni s postupy OA Spešov a zájmem občanů o vyhlášení referenda.
15. 2. 1999 – opětovná stávka rodičů dětí navštěvující 1. a 4. roč. ZŠ ve Spešově. Přítomni
byli jak rodiče a jejich děti, tak regionální tisk (Monitor, Regionální noviny Boskovicka).
Z vedení města Bl. se nikdo nedostavil. Po ukončení stávky byly děti poslány do školy do
Dolní Lhoty.
16. 2. 1999 – v Blansku se konalo mimořádné zasedání Zastupitelstva MěÚ Bl. Přítomni byli
mimo jiné občané Spešova a člen zast. P. Kavan. Návrhy týkající se „zavřené školy“ byly
zamítnuty. Starostka Bl. V. Vachová uvedla, že rozhodnutí Rady je nevratné. Jako
přesvědčující důkaz předložila novinářům kus ztrouchnivělého stropního trámu z budovy
školy. Dále pak navrhla z důvodu váznutí komunikace se speš. občany setkání s občany a to
dne 17. 2. 1999 ve Spešově.
Následně bylo Radou města Bl. panu P. Kavanovi doporučeno, aby nadále nepoškozoval jméno a
zájmy města Blanska (Mimo jiné i z důvodu podání trestního oznámení na starostku m. Bl. ,zneužití pravomoci
veřejného činitele, ohledně majetkových vztahů k lanové dráze v Moravském krasu. Toto trest. oznámení bylo
v březnu 1999 šetřením proneseno za neodůvodněné a kauza byla odložena.). Jeden z kolegů zastupitelstva jej
dokonce nazval „blanenským škůdcem“.

17. 2. 1999, 18.00 – 20.30 hod. – setkání s občany v kabinách na hřišti na Bahnech. Přítomna
byla Mgr. V. Vachová (starostka m.Bl.), p. Plisková (MěÚ Bl., odd. práce s OA), tisk (MF
Dnes, Týden u nás, Regionální noviny Boskovicka, Rovnost, Právo) a občané obce.
Starostka uvedla, že uzavření školy je neodvolatelné (Současně se však omluvila za
časovou tíseň, v níž bylo o škole rozhodnuto. Viníkem je prý úředník MěÚ Bl., u nějž se
rozhodující dokument asi měsíc pozdržel.), seznámila s rozpočtem a hospodařením části
Spešov v roce 1998, zejm. pak. vyřešení otázky spešovského koupaliště, které je zatíženo
půlmilionovým dluhem u IPB, a.s.
18. 2. 1999, 18.00 hod.- v budově NV Spešov se sešla OA. Byl napsán průvodní dopis
k žádosti o referendum a žádost o provedení statiky budovy ZŠ v Dolní Lhotě.
Důvod k referendu: nespokojenost občanů s nízkou úrovní řízení a nedbalý výkon správy veřejného
majetku. Od případného osamostatnění si občané slibují zejména zásadní změnu v nakládání s obecním
majetkem.
Navrhovatelé referenda: Ing. Petr Kavan, náhradníci Ludmila Meluzínová a Josef Rosendorf.

19. 2. 1999 – předal P. Kavan na blanenskou radnici návrh na uspořádání referenda na
podporu samostatnosti Spešova. Případné referendum by se mělo konat v sobotu 24. 4. 1999.
1. 3. 1999 – Rada m. Bl. projednala návrh na konání místního referenda. Vrací jej však
navrhovateli z důvodu doplnění ekonomického rozboru, který určí náklady na vykonávání
rozhodnutí referenda a určí jejich zdroje.
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23. 3. 1999 – obdržela starostka m. Bl. osobní dopis do ministra školství Eduarda Zemana,
ohledně problematiky spešovské školy. Z dopisu vyplývá, že informace od p. Kavana a pí.
Rujbrové, ohledně poskytnuté finanční podpoře ministerstva speš. škole, si nezakládaly až tak
na pravdě. Následně pak koncem měsíce dubna komentuje tento dopis poslankyně Z.
Rujbrová. Z jejích slov a doznání vyplývá, že občanům nebyl zveřejněn celý obsah dopisu.
Podaný obraz situace byl tak velmi zkreslený a směřován ku prospěch vedení m. Bl.
17. 3. 1999 – obdržela starostka m. Bl. V. Vachová otevřený dopis MěV KSČM v Blansku,
s požadavkem, aby zvážila své další setrvání ve funkci, z důvodu jejího podílu na rozbouřené
politické situaci v Bl., podílu na kauzách škola Spešov, Lanovka aj. Starostka vyjádření
KSČM důrazně odmítla.
21. 3. 1999 – městská rada v Bl. vyhlásila místní referendum v obci Spešov, a to na 24. 4.
1999. Podklady již obsahovaly i ekonomický rozbor měst. části Spešov.
6. 4. 1999 – zaslala starostka m. Bl. občanům obce Sp. dopis, který byl spíše charakteru „k
zamyšlení“.
24. 4. 1999 – se konalo referendum (8.00 hod.- 20.00 hod) v obci Spešov. Voliči v něm
odpovídali na otázku: „souhlasím s odloučením místní části Spešov do Blanska a
s osamostatněním obce Spešov s vlastní samosprávou“. Z celkového počtu 455 oprávněných
voličů jich do volební místnosti přišlo 370 (účastnilo se 81,3 % obyv.). Deset hlasů bylo
neplatných. Ze 360 platných hlasů jich kladně odpovědělo 300 (81,1 %) a zbývajících 60
(16,2 %) bylo pak proti osamostatnění.
Výsledky referenda byly v 20.45 hod vyhlášeny relací místního rozhlasu. Místní
obyvatelé vyjádřili svou radost na výsledky referenda ohňostroji a petardami, vlastně takovou
malou oslavou.
Samostatnost nabude platnosti od 1. 1. 2000, pokud se však obec Spešov a město Bl.
vzájemně dohodnou na majetkovém vyrovnání. Termín voleb do obecního zastupitelstva
stanoví ministerstvo vnitra.
květen 1999 – dle zákona, kdy vzniknou do 1. 1. 2000 dvě nové obce: Spešov a Blansko,
ministerstvo vnitra tak musí vypsat nové volby do zastupitel v obou obcích.
Dne 4. 3. 2000 pak proběhly první komunální volby nového obecního zastupitelstva, následně
pak volba starosty obce. Více viz. rok 2000.

SHRNUTÍ
Dne 26.1. 1999 rozhodla Rada města Blanska o okamžitém uzavření objektu školy ve
Spešově z havarijních důvodů a výhledovému nenaplnění kapacity budovy žáky. Výuka byla
s okamžitou platností převedena do školy v Dolní Lhotě. Občané obce však s ukvapeným
rozhodnutím Rady, neodpovídající závěru odborného posudku stavu školní budovy,
nesouhlasili. Svůj nesouhlas dali najevo sepsáním protestní petice a četnými jednáními
s vedením města Blanska, za hojné přítomnosti veškerých sdělovacích prostředků (tj. tisku,
televize a rozhlasu). Velké množství jednání však stejně nevedlo ke změně rozhodnutí Rady,
ba naopak se stupňovaly výtky adresované na vedení MěÚ Blansko. Tyto a další okolnosti
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vedly občany obce k požadavku osamostatnění Spešova od města Blanska. Na základě
místního referenda se od 1. 1. 2000 stal Spešov samostatnou obcí.
Budova školy tak zůstala od roku 1999 opuštěna, o jejím dalším osudu se vedou
jednání, jež jsou v kompetenci obce Spešov.

Jak byly všechny tyto události předcházející osamostatnění obce komentovány v tisku
(Monitor, Blesk, MF Dnes, Moravské noviny Rovnost, Týdeník okresu Blansko - Týden u nás,
nezávislé noviny PRÁVO, Regionální noviny Boskovicka, Učitelské noviny, Zemské noviny), si
můžete přečíst v Příloze kroniky.

Přílohy
Události obce Spešov v tisku – rok 1999
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2000
retrospektiva
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Rok 2000
Důležité události v České republice
Nejdůležitější události předcházejících let
Dne 1. 1. 1993 vznikla odtržením od Slovenské republiky samostatná Česká
republika, následně pak prvním českým prezidentem je zvolen Václav Havel. 19. 1. 1993 se
stává ČR 180. členem OSN.
Od 1. 1. 1994 začíná vysílat první soukromá celoplošná televizní stanice Nova. Dne 9.
2. 1994 pak schvaluje česká vláda účast republiky v programu NATO – Partnerství pro mír.
Dne 1. 2. 1995 se stává ČR přidruženým členem Evropské unie (EU).
Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 1996 se konají první české parlamentní volby (u vlády zůstává
koalice pravého středu v čele s Václavem Klausem, nemá ovšem většinovou podporu), ve
dnech 15. – 16. 11. 1996 se konají historicky první volby do Senátu ČR (volební účast kolem
30%).
Ve dnech 5. – 16. 7. 1997 postihly Moravu velmi rozsáhlé záplavy, které se staly
součástí katastrofy evropských rozměrů (povodňová vlna pokračovala dále na území Polska,
Rakouska, Německa a Slovenska); na území ČR bylo postiženo 536 obcí, zemřelo 49 lidí,
celkové škody dosáhly 63 miliard korun. Dne 23. 10. 1997 schválil Parlament nové
administrativní členění země na 14 samosprávných celků, dne 30. 11. téhož roku padla
menšinová vláda ODS (na místo funkce předsedy vlády V. Klause nastupuje J. Tošovský) a
13. 12. 1997 se ČR stává jednou z deseti kandidátských zemí oficiálního vstupu do EU.
Dne 20. 1. 1998 je V. Havel opětovně zvolen prezidentem ČR. Dne 22. 2. 1998 získává
tým českých hokejových reprezentantů zlatou medaili na 17. zimních olympijských hrách
v japonském Naganu (po návratu do Prahy je vítá 150tis. dav na Staroměstském náměstí). Ve
dnech 19. – 20. 6. 1998 se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny (zvítězila ČSSD
nad ODS, vláda M. Zemana). Dnem 29. 10. 1998 započato 1. kolo jednání mezi ČR a EU o
podmínkách vstupu ČR do EU. Dne 12. 3. 1999 vstupuje ČR (spolu s Maďarskem a Polskem)
do NATO.

Rok 2000
Prezident ČR V. Havel hovoří ve svém novoročním projevu o hrozbě světové
globalizace, reklamním konzumu a medializaci, počítačovém pirátství, o možnosti zneužití
genetického inženýrství a celkovém „antihumanismu“ mezi obyvateli.
Roku 2000 se stává Praha jedním z devíti Evropských měst kultury pro letošní rok.
Dne 14. 1. 2000 se území ČR rozdělilo na 14 krajů. Ve dnech 19. – 28. 9. 2000 se koná
v Praze výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, jednání je
věnováno pokračování reforem obou organizací. Zasedání doprovázejí obrovské demonstrace
antiglobalistů, dochází ke střetům demonstrantů s policií.

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Martin Jarůšek
Tomáš Bradáč
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Jiří Formánek
Úmrtí
Josef Langer
Jan Krejčí
Alois Zemánek
Marie Komárková
Sňatky
Oksana Tymkivna Kučerová & Jan Kafka
Jana Machanová & Robert Matuška
Markéta Gottvaldová & Mgr. Aleš Nečas
Stanislava Joksová & Antonín Kočka
Jana Mlýnková & Martin Trávníček
Odhlášení trvalého pobytu
Robert Matuška
Anna Šurá
Markéta Nečasová
Jaroslav Škaroupka
Eva Škaroupková
Přihlášení trvalého pobytu
David Kyzlink
Hana Mátlová

Stav obyvatel k 1. 4. 2000
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. 2000

579
+2
-5
+3
-4
575

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
7.3. 2000 – 1. veřejné zasedání OZ (ustanovující schůze, volba uvolněného starosty a
neuvolněného zástupce starosty). Usnesení: zajistit obnovu vyučování v místní škole do září
2001, vymezení KÚ obce, zrušeny vyhlášky města Bl., založení s r.o., zabezpečit fungování
koupaliště Spešov, vstup obce do Energetického sdružení obcí jižní Moravy, přijat dar
hasičského auta pro SDH Sp. (20 000 Kč), nákup výpoč. techniky pro OÚ Sp. (cca 40 000
Kč).
31. 3. 2000 – 2. schůze OZ (jmenování finanční a kontrolní komise). Usnesení: uzavřena
smlouva mezi obcí a fa Aquatic o správě a provozování vodovodu a kanalizace, schváleno
rozpočtové provizorium, schválen návrh praporu dle návrhu Dr. Jiřího Bílého ze dne 3. 12.
1999, schválen příspěvek na žáky navštěvující ZŠ v okolních obcích, schváleno, aby občanům
při dovršení věku 70, 75, 80, 85, 90 a každý další rok byl při gratulaci předán dárek v hodnotě
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do 200 KčOZ schvaluje, aby občanům při dovršení věku 70, 75, 80, 85, 90
a každý další rok byl při gratulaci předán dárek v hodnotě do 200,- Kč, zhotovení návěstní
tabule „Obecní úřad Spešov“ na budovu radnice (cca 2000 Kč).
27. 4. 2000 – 3. schůze OZ (navržen a schválen rozpočet obce pro rok 2000: příjmová část –
1 262 000 Kč, výdajová část – 1 524 100 Kč, více viz. Příloha). Usnesení: knihovnicí Obecní
knihovny Spešov ustanovena Markéta Pokojová, p.č. 158, možnost odkupu nemovitosti sálu
„U Chlupů“ č.p. 34, možnost získání pozemku hřiště na Bahnech od OkÚ Bl. atd. Aj.:
projednána možnost postavení lavičky u obchodu Jednota, stížnost občanů na vysokou
rychlost jízd automobilů v obci, sociální problém občana A. Trávníčka.
28. 6. 2000 – 4. schůze OZ . Usnesení: výzva občanům o odstranění černých skládek odpadu
na svých pozemcích aj.
26. 9. 2000 – 5. schůze OZ. (seznámení s hospodařením za 1. pololetí roku 2000, seznámení
s hospodařením koupaliště pro letošní rok aj.). Usnesení: schválena změna navrhovaného fin.
rozpočtu obce aj.
19. 10. 2000 – 6. schůze OZ (pozemek školní zahrady dočasně pronajat za účelem výběhu pro
koně pí. Iloně Pavlů. Usnesení: schválen návrh M. Mana na výstavbu řadových garáží v části
Bahna, schválen příspěvek 5 Kč na jeden oběd od pečovatelské služby pro občany obce aj.
14. 12. 2000 – 7. schůze OZ (předložen návrh znaku obce). Usnesení: obec nesouhlasí
s proplacení 1. splátky městu Blansku 189 563 Kč z celkových 804 301 Kč z důvodu chybné
kalkulace ze strany MěÚ Bl., zřízen finanční a kontrolní výbor, svoz odpadů 14ti denního
cyklu zajišťuje fa Služby K. K. Š Boskovice: 1 popelnice, 1 dům, 1 platba = 750 Kč za rok,
uzavřena dohoda obce s městem Bl. o MHD Spešov (nový jízdní řád, obec se bude podílet na
MHD částkou 80 tis. za rok), schválen rozpočet pro I. čtvrtletí 2001 (příjem – 210 000 Kč,
výdaje 203 000 Kč).
Zpráva o hospodaření obce za rok 2000 ze dne 31. 12. 2000: příjmy – 2 201 000 Kč, výdaje –
1 656 000 Kč, zůstatek na účtu obce 545 000 Kč (celá zpráva viz. Příloha).

Nejdůležitější události v obci
leden 2000 – přestože OÚ ve Spešově ještě neexistuje, má už obec svoji první úřednici, paní
Naďu Semotamovou (vybrána na základně výběrového řízení). Ta se seznamuje s agendou
obce Spešov, zařizuje vybavení prostoru, v němž bude OÚ sídlit (budova, v níž se doposud
scházel OA, byla Obecní knihovna a kadeřnictví). Dokud nebude zvolen starosta obce, bude
úřednice spadat pod tajemníka MěÚ v Bl.
4. 3. 2000 – proběhly první volby do obecního zastupitelstva, které bude mít 9 členů. Voliči si
mohli vybrat ze tří kandidátek: KSČM a dvou nezávislých kandidátů, na nichž se o přízeň
občanů ucházelo 27 občanů. Po sčítání hlasů získala KSČM 696 hlasů, Sdružení nezávislých
kandidátů Spešov 1464 hlasů a druhé Sdružení nezávislých (složené zejm. z ČSŽ Sp. a SDH
Sp.) 830 hlasů.
Nově zvolené zastupitelstvo tak je složeno ze čtyř křesel ze Sdružení nezávislých
kandidátů Spešov, ze tří Sdružení nezávislých a dvou členů KSČM (pět mužů a čtyři ženy).
Složení OZ: Pernica Miloš, Skoták Miroslav, Kavan Petr Ing., Meluzínová Ludmila,
Rosendorf Josef, Man Miroslav, Chlupová Helena, Holomková Ivana Mgr., Holková Marie
Mgr.
Ze 460 voličů volilo 350 osob (tj. přes 75 %). Nejvíce hlasů (288) získal Ing. Petr
Kavan ze Sdružení nezávislých kandidátů Spešov.
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7. 3. 2000, 16.00 hod. (společenská místnost na Bahnech) – se konalo první veřejné zasedání
OZ s volbou starosty, kterým byl dle nejvyššího počtu hlasů ve volbách zvolen Ing. Petr
Kavan. Dle hlasování OZ: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti a zdržel se 1 hlas.
Zástupcem starosty byl zvolen Josef Rosendorf, který byl ze stejné kandidátní listiny
jako Kavan. Dle hlasování OZ: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti a zdržely se 3 hlasy.
31. 3. 2000 – schválen na zasedání OZ návrh vlajky obce Spešova. Návrh zpracoval Dr. Jiří
Bílý (člen heraldické komise Parlamentu ČR), v Brně dne 3. 12. 1999.
Návrh vlajky obce Spešov
Popis vlajky: List má nahoře a dole žlutý pruh, který tvoří ¼ šířky listu, potom
následující dva červené pruhy spojené třetím kosmým červeným pruhem o 1/8 šířky listu,
vytvořené klíny jsou taktéž žluté barvy.
Symbolika vlajky: Vlajka Spešova je novotvarem, který nenavazuje na historické
obecní symboly. Vlajka vychází z geometrické podoby písmene „S“. Barvy vlajky ve žluté
barvě charakterizují zlaté klasy, tj. zemědělský charakter obce a červená barva vyjadřuje
původní příslušnost k černohorskému panství. Kombinace obou barev vychází z moravské
bikolory.

OBRÁZEK VLAJKY

konec května – oprava komunikace v obci na ulici u Matalů (Úvoz) a u Blažků (Bahna).
od července 2000 – může OÚ Spešov ověřovat shodu opisu nebo kopie s listinou a ověřovat
pravost podpisu. Dále může občan prostřednictvím OÚ zažádat o výpis z rejstříku trestů.
září 2000 – úprava parčíků za železniční tratí u křižovatky silnic směr Rájec a Ráječko.
prosinec 2000 – předložen návrh znaku obce Spešova. Opět jej vypracoval Dr. J. Bílý., dne
10. 12. 2000 v Brně.
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Návrh znaku obce Spešov
Popis znaku: v černém štítu vystupující býčí hlava
Symbolika znaku: Dosavadní vývoj spešovského znamení není objasněn. Údajně měl
být Spešov podle místního učitele Fr. Kuchaře kozlík na řezání dřeva a legenda pečeti zněla:
DIEDINA SPESSOW (uváděno ve Vlastivědě moravské z roku 1902, od Kniese). Tato pečeť
však nikdy nebyla publikována v odborné literatuře. Zatím se nepodařilo tuto pečeť objevit a
podle zcela neobvyklého znamení není vůbec jisté, zda bylo znamení v pečeti dobře
rozpoznáno. Je zřejmé, že kontinuita užívání pečetního znamení je přerušena.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k návrhu nového znaku. Za základ bylo vzato
heraldické znamení vladyckého rodu ze Spešova. Jedná se o starobylý moravský rod, jehož
nejstarším předkem byl v roce 1288 Heřman z Lelekovic. Z rájecké větve pocházeli
vladykové Všebor a Heřman, kteří vybudovali ve vesnici Spešov tvrz, o níž je zmínka v letech
1390 a 1451. Jako jediný rod přijal do svého přídomku název vesnice a psal se ze Spešova.
Tím tento rod od 14. století připomínal vesnici Spešov.
Tinktury znaku vladyků ze Spešova nejsou známy. Jako barva štítu byla určena
předpokládaná barva červená a pro znamení barvy zlatá. Červená barva připomíná také
příslušnost vesnice k černohorskému panství. Tuto barvu také používal panský rod pánů
Černohorských z Boskovic. Zlatá barva připomíná obilí a zemědělský charakter obce. Obě
barvy, které jsou také zemské barvy, připomínají příslušnost obce k Moravě.
Znamení býka symbolizuje vitalitu a sílu. Vyjadřuje snahu obce o svůj vzestup a
připomíná její zemědělskou minulost a přítomnost.

OBRÁZEK ZNAKU

Činnost neziskových organizací v obci
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Český svaz žen
11.2. - se konala v Klubovně na Bahnech (dále jen KNB) Výroční členská schůze. Členky
sdružení zde zhodnotily uplynulý rok, schválily plán akcí na rok letošní.
19.2. – pořádal svaz (společně s SDH) v KNB dětský karneval. Karnevalu se zúčastnilo
celkem 57 dětí, jednalo se tedy o hojnou účast.
4.3. – pořádal svaz (společně s SDH) taneční ostatkovou zábavu v KNB.
5.3. – se podílel svaz (společně s SDH) na průvodu masek obcí. Počasí průvodu přálo, neboť
bylo téměř „letní“, tzn. bez sněhové nadílky a jasného svitu slunce.
7.3. – zakončilo sdružení (společně s SDH) ostatkové veselí tradiční taneční zábavou
s půlnočním pochováváním basy v KNB.
22.4. – pořádalo sdružení pomlázkovou zábavu v KNB. Tato akce se bohužel setkala s velmi
slabou účastí z řad občanů.
29.4. – uspořádalo sdružení autobusový zájezd do města Olomouce, na tradiční floristickou
výstavu květin FLORA. Součástí prohlídky výstavy, byla i prohlídka historického jádra
centra města.
12.5. – se konala v KNB schůze sdružení, spojená s oslavou Dne matek.
3.6. – pořádalo sdružení (společně s SDH) na hřišti na Bahnech tradiční dětský den. Dne
plného soutěživých her a závodů se zúčastnilo cca 60 dětí. Akce byla zakončena opékáním
špekáčků.
21.11. – uspořádalo sdružení úklidovou brigádu v KNB na pořádání Mikulášské besídky.
Současně byl projednán plán práce na rok 2001 a zhodnocen rok dosavadní.
3.12. – pořádal svaz (společně s SDH) v KNB Mikulášskou besídku pro děti.
Po skončení besídky se děti a jejich rodiče, společně se zbývajícími občany obce odebrali k 1.
slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu obce (v prostoru na návsi obce, před domem
Prokopových).

Sbor dobrovolných hasičů
30.1. – se konala v KNB Valná hromada. Byl na ní zvolen nový výbor – v čele vedení sboru
spočinul Ondřej Běluša.
23.2. – provedli členové opravu a nátěr držáků na vlajky na budově Obecního úřadu.
19.2. – pořádal sbor (společně s ČSŽ) dětský karneval v KNB.
4.3. – pořádal sbor (společně s ČSŽ) taneční ostatkovou zábavu v KNB. Dne 5.3. se pak
členové podíleli na průvodu masek obcí. Dne 7.3. pak zakončili (společně s ČSŽ) tradiční
ostatkové veselí taneční zábavou s půlnočním pochováváním basy v KNB.
15.4. – uspořádali členové po obci sběr železného šrotu.
20.5. - připravili členové hřiště (úklid, lajnování hřiště) na akci ku příležitosti dětského dne.
25. 5. – pořádanou brigádou proběhl úklid prostoru u hasičky a zkouška čerpadla PS – 8.
3.6. – se podíleli (společně s ČSŽ) na pořádání dětského dne na hřišti na Bahnech.
2.6. – proběhl cvičný poplach (zabezpečení požáru na místním koupališti).
11.6.- se zúčastnili členové Okrskové soutěže na Těchově. Družstvo žen obsadilo 2.místo,
muži ml. pak místo 3. a muži st. 4. místo.
8.6. – pořádali členové turnaj v nohejbale. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev.
5.7. – se zúčastnili hasičské soutěže v Ráječku(družstvo mužů obsadilo 21. místo z 24
soutěžních družstev, družstvo žen pak 4. místo ze 6 druž.).
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11. – 15.7. – v těchto dnech provedli členové demontáž baru a regálů v KNB, následně
vyrobili bar nový, stejně tak regály na sklenice. Provedli opravu elektroinstalace, stěny
klubovny opatřili novou výmalbou. Práce zakončili úklidem. Dne 28.9. pak ještě provedli
montáž zrcadel a osvětlení na chodbě.
2.9 – se zúčastnili hasič. soutěže v Dolní Lhotě, družstvo mužů se umístilo na 4. místě z 8
zúčastněných.
Září – propukl požár v domě u Trávníčků, sbor zabezpečil místo požáru.
29.9. – pořádali 23. ročník pouťového fotbalu (ku příležitosti tradiční spešovské poutě konané
vždy 1. neděli v měsíci říjnu). Soutěžila mezi sebou dvě mužská družstva složená ze
spešovských občanů, různé věkové kategorie. Vítězství patřilo družstvu „mladších“ (poprvé
od roku 1981), které porazilo družstvo „starších“ 1:2.
30.9. – uspořádali v KNB pouťový večírek.
28.10. - připravili a uložili členové dřevo určené k topení na zimní sezonu do KNB, proběhla
také likvidace starého sušáku na hadice u hasičky.
30.10 .- zasahoval sbor u požáru osobního automobilu značky Lada na Bahnech.
4.11. - pořádali členové branný závod a následně pak dětskou diskotéku v KNB.
29.11. a 1.12. – v těchto dnech zhotovili členové nové zábradlí na schodech vedoucí na terasu
KNB:
2.12. – proběhla brigáda úklidu sálu KNB a následná výzdoba na Mikulášskou besídku.
3.12. – pořádali (společně s ČSŽ) Mikulášskou besídku pro děti v KNB.
3.12. – se členové zúčastnili 1. rozsvícení vánočního stromu obce. Na výzdobě vánočního
stromu se podílelo mnoho členů juniorů ze sboru.
8.12. – pořádali v KNB dětskou diskotéku.
9. 12. a 16.12. – dovezli členové zásoby uhlí na OÚ Spešov.
19.12. – provedli zazimování čerpadel.
31.12. – uspořádali silvestrovský večírek v KNB.

Zhodnocení uplynulého roku
Tento rok byl v obci ve znamení budování, tvoření a nastavování pravidel, jistě
poznamenán i četnými jednáními doprovázející zejm. finanční vypořádávání s městem
Blanskem a postupnému se „postavení obce na vlastní nohy“. Nicméně je nutné konstatovat,
že první rok samostatnosti obce proběhl úspěšně.

Přílohy
Události obce Spešov v tisku - rok 2000
Rozpočet obce Spešov na rok 2000
Zpráva o hospodaření obce Spešov za rok 2000
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2001
retrospektiva
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Rok 2001
Důležité události v České republice
Prezident ČR V. Havel hovoří ve svém novoročním projevu o současnosti jako
o nepřehledném, trochu drsném a trochu bláznivém světě, o celkové demoralizaci
obyvatelstva.
Dne 12. 1. byli Ivan Pilip a Jan Bubeník na Kubě po setkání s kubánskými disidenty
obviněni z podvratné činnosti a přípravy povstání (po 3 týdnech vězení byli propuštěni na
svobodu). Ve dnech 28. 2. – 1. 3. proběhlo v ČR sčítání lidu (dle něj v ČR žije 10 230 060
obyvatel). Dne 5. 6. byl v obci Dušejov (okres Jihlava) potvrzen 1. výskyt BSE u hovězího
dobytka na území ČR. Dnem 18. 7. zavedla Velká Británie na letištích imigrační kontroly
poté, co došlo ke zvýšení počtu žadatelů o azyl z ČR (zejm.žadatelů romského původu).

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Antonín Kočka
Ondřej Trávníček
Jaroslav Chaloupek
Marek Samec
Tereza Zvejšková
Libor Vrzal
Adam Sloboda
Lukáš Šindelář
Úmrtí
Oldřich Klimeš
Jaroslav Chaloupek
Stanislav Kouřil
Jindřich Blažek
Antonín Řehořek
František Kolář
Sňatky
Veronika Mášová & Vladimír Dvořák
Hana Meluzínová & Libor Švéda
Jarmila Kyzliková & Petr Sloboda
Odhlášení trvalého pobytu
Jiří Javorský
Ing. Hana Račková
Veronika Dvořáková
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Hana Švédová
David Kyzlink
Přihlášení trvalého pobytu
Sabina Bedanová
Petr Bedan
Šimon Bedan
Jana Trávníčková
Zdenka Staňková
David Staněk
Tomáš Staněk
Jaroslav Škaroupka
Eva Škaroupková
Michal Bušek
Pavlína Honzírková
Natálie Honzírková
Patricie Divácká
Vavřinec Divácký
Vavřinec Divácký ml.
Petr Sloboda
Daniel Pernica
Iveta Pernicová
Jitka Krejčí
Libor Krejčí
Tereza Krejčí
Oldřiška Bendová
Lucie Bendová
Stanislav Machan
Jan Machan
Helena Machanová
Kateřina Machanová
Libor Tesař
Vladana Tesařová
Jana Tesařová

Stav obyvatel k 1. 1.2001
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. 2001

574
+ 30
-5
+8
-6
601

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
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7. 3. 2001 – 8. schůze OZ (schválení nájemní smlouvy se Službou škole v objektu obce č.p.
134 – částka 130 000 Kč za rok a kadeřnictví – V. Beránková na radnici; schválení smlouvy
o poskytnutí pečovatelské služby občanům za dovážku obědů; podání informací o zajištění
opravy školy; stav předání majetku a finanční vyrovnání Blansko – Spešov – řešení právní
cestou; vyhodnocení hosp. za rok 2000 – přebytek 545 000 Kč; návrh a schválení rozpočtu
obce na r. 2001 – 3 288 451 Kč; návrh na schválení znaku obce Spešov usnesením opětovně
nepřijat).
Usnesení: starosta informoval o zajištění opravy ZŠ- projekt je již zpracován, připravuje se
povolovací řízení k zahájení opravy. Údržbu zeleně v obci nutné rozšířit i o údržbu prostory
hřiště na Bahnech. Souhlas s umístění a provozováním dětského stanového tábora SDH
Spešov v místech za spešovským koupalištěm aj.
3. 5. 2001 – 9. schůze OZ (schválena nová nájemní smlouva na kadeřnictví v domě č.p.22 –
pí. Jana Blažková z Ráječka bude provozovat dámské, pánské a dětské kadeřnictví; podána
informace o historickém nálezu smotku v láhvi při rekonstrukci radnice; starosta informoval o
předání majetku městem Blanskem – kanalizace, ČOV a obecní pozemky; odsouhlaseno
obnovení dopravních značek v obci, vč. Instalace parabolického zrcadla na křižovatce o OÚ;
obec obdržela fotokopii kroniky obce z Okresního archivu v Blansku aj.)
Usnesení: opětovně neschválen znak obce Spešov (Návrh vzhledu znaku: v červeném štítu
vystupující zlatá býčí hlava dle návrhu heraldika dr. Bílého. OZ požaduje prověření historie
obce v návaznosti na Černohorské panství p. Odehnalem z Černé Hory.)
19.6. 2001 – 10. schůze OZ (Ing. arch. Rosecký z fy SUDOP Brno seznámil s připravovanými
protihlukovými opatřeními podél železniční tratě Brno – Česká Třebová; Ing. Martének z fy
Low a spol. informoval o chystaném projektu cyklotras v regionu Blansko, Spešov, RájecJestřebí, Doubravice, Černá Hora, Lysice, Mylonice, Závist, Lipůvka, Svinošice, Šebrov –
Kateřina; podána žádost fy KOMBO Svitavy o povolení provozu hracího automatu
v restauraci „U meče“ ve Spešově; opravy chodníku u parčíku ve spodní části obce v blízkosti
železničního přejezdu zajistí J. Rosendorf; vznesen návrh, aby se členové OZ více
zúčastňovali veřejných akcí v obci, souhlas OZ se zakoupením pěti odpočinkových laviček
pro obec;
zadání projednání s firmou Služby K. K. Š. Boskovice vyprazdňování
odpadkových košů v obci a najít řešen pro lepší umístění kontejnerů na sklo a plast
v prostranství obce aj.)
Usnesení: odsouhlasena instalace předložených dřevěných protihlukových bariér podél žel.
trati Brno – ČT., 1. etapa aj. finanční záležitosti obce.
13. 9. 2001 – 11. schůze OZ (seznámení s rozpočtovým hospodařením za I. pol. r. 2001,
starosta obce seznámil OZ s dopisem starostovi Blanska ohledně věci nulové varianty
finančního vyrovnání s městem Blanskem k 31.3. 2000; P. Odehnalovi z Černé Hory zadáno
zpracování vlastivědy a historie obce Spešov; dohodnuty s p. Doležalem pouťové atrakce na
„spešovskou pouť“; úprava hlavní cesty na hřbitově /zajistí J. Beran a O. Kopecký/, úprava
prostranství u líp na návsi včetně zákazu plakátování na stromech, vyrovnání a natření
zábradlí u mostků přes potok; v obci instalováno 5 laviček; plánování opravy komunikace
směrem k obci Ráječko; zajištění kontejneru na odpad; kronikářkou obce ustanovena Mgr. J.
Gottwaldová.)
Usnesení: opětovně neschválen znak starosty obce; schváleno užití a nájem místnosti „Sklad
CO“ na radnici obce č.p. 22, za účelem rozšíření služeb občanům – kosmetika, nájemkyně p.
Oldřiška Bendová; souhlas s vyčištěním a úpravou horní víceúčelové protipožární nádrže
v obci.
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15.11. 2001 – 12. schůze OZ (přeloženo rozpočtové opatření pro r. 2001 a provizorium pro I.
čtvrtletí r. 2002 – následně schváleno příjmová část: 630 000Kč, výdajová část: 300 000Kč;
seznámeno se změnou plateb za odvoz TDO: 240 Kč na osobu za rok – osvobozeni od
poplatku osoby vykonávající voj.zákl.službu, osoby studující mimo obec, osoby starší 80ti let
– maximální platba na rodinný dům činí pak 1 000Kč na rok; výběr stočného za vodu;
konstatování informací ohledně předání majetku od obce městu Blansku – řešení
prostřednictvím Advokátní kanceláře kancléře JUDr. Rujbra; schválen finanční příspěvek pro
novorozené občany obce ve výši 2000 Kč; zahájení stavby fy PYROTEK CZ s.r o. v katastru
obce; podána dotace na vyčištění nádrže nad koupalištěm, započato čištění spešovského
potoka).
13. 12. 2001 - 13. schůze OZ (obec obdržela registrační číslo k žádosti o podporu ze Státního
fondu životního prostředí ČR na akci „Regenerace významného krajinného prvku – rybníku
Spešov“ v místech nad koupalištěm; přípravné jednání ohledně stavby silnice Rájec –
Blansko; město Blansko zastupuje ohledně finančního vyrovnání Advokátní kancelář JUDr.
Koudelky v Brně; žádost o získání státního grantu na zřízení internetu v místní knihovně).
Usnesení: odsouhlaseno rozpočtové opatření na daný rok, schválen příspěvek obce ve výši 5
Kč na osobu pro občany obce – důchodového věku v roce 2002.

Nejdůležitější události v obci
Březen 2001 – v roce 2001 bude čističku odpadních vod provozovat obec Spešov. Dle nového
zákona má každý občan povinnost doložit způsob likvidace odpadních vod (faktura za
„stočné“). V pololetí se bude hradit finanční záloha a koncem roku vyúčtování za „stočné“
ČOV Spešov.
Květen – při rekonstrukci radnice (prováděla firma Rosendorf) byla nalezena ve zdech
objektu skleněná láhev, v níž byly uloženy smotky: „Pamětní listina z 5.11. 1936“ –
k posouzení ceny základních potravin a „Vzorky potravinových lístků“. OZ rozhodlo, že
historické dokumenty budou uloženy v Okresním archivu Blansku. OA pořídil pro obec
Spešov dvě kopie na ručním papíru.
Výňatek slov z Pamětní listiny:
„…Ve Spešově dne 5. listopadu 1939…Se stavbou této radnice bylo započato dne 6.
listopadu 1939 na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 7. října 1939, jehož členy
jsou následující: Škaroupka Ludvík, starosta…Trávníček Josef, I náměstek…Souček Jan, II
náměstek…Kužel
František,
radní…Krejčí
Jan,
radní…Křen
Václav,
člen
ob.zastup…Komárek Stan. aj. …Stavbu tuto provádí zedn. A test. Mistr Josef Binka, Jestřebí,
z obapolně ujednaný obnos K 142.500..- včetně obecního domu pro chudé, stavěný taktéž
v tomto roce…Stavba se provádí za podmínek pro národ český velmi příznivých, věříme však,
že naši potomci, již jako národ svobodný, budou užívati tuto stavbu k účelům, pro které byla
postavena…
…ceny potravin v roce 1939: - maso hovězí…..16,- á 1 kg
- maso vepřové přední…..18,- á 1 kg
- mléko po domácku prodávané…..1.40,- á 1 L
- cukr…..6,- á 1 kg
- máslo…..22,- á 1 kg
- sádlo…..20,- á 1 kg
aj.
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Všechny tyto potraviny jsou vydávány na odběrní potravinové lístky, dávka tuku na
osobu týdně obnáší 7 dkg a je naprosto nepostačující…“
Celé znění a kopie Pamětní listiny viz. příloha kroniky.

Květen a září 2001 – v tisku, „Týden u nás“ – Rovnost, se objevily články Ivy Šebkové
ohledně finančního vyrovnání obce a města Blanska. Viz. příloha kroniky.
Listopad 2001 – v týdeníku Rovnost – „Týden u nás“ zdařilý článek spešovského občana
Miroslava Kyselky komentující společenský večírek v klubovně na Bahnech. K tanci a
poslechu hrál soubor Radost z Městského klubu důchodců v Blansku. Více viz. příloha
kroniky.

Celorepublikové sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001
(výsledky obce Spešov)
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného
stavu

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem

584

Obyvatelstvo celkem

584

0-4

19

z toho ženy

304

5-14

72

svobodní

116

15-19

46

ženatí

139

20-29

101

30-39

90

Muži

Ženy

rozvedení

11

ovdovělí

12

v tom ve věku

40-49

75

nezjištěno

2

50-59

82

svobodné

110

60-64

20

vdané

141

65-74

45

75+nezj.

34

rozvedené

10

ovdovělé

42

nezjištěno

1

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší
bez vzdělání
základní vč. neukončeného

4. Obyvatelstvo podle národnosti
493
1
105

v tom
vyučení a stř. odborné bez mat. 213
podle
125
stupně úplné střední s maturitou
15
vzdělání vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání

Obyvatelstvo celkem

z toho
národnost

30
4

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

584

česká

405

moravská

114

slezská

0

slovenská

5

romská

1

polská

0

německá

0

ukrajinská

0

vietnamská

0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
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Obyvatelstvo celkem

584

Obyvatelstvo celkem

584

Věřící

196

Ekonomicky aktivní celkem

296

církev římskokatolická

166

církev českosl. husitská

1

z toho českobratrská církev evangel.

1

pravoslavná církev

0

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi

0

Bez vyznání

269

Nezjištěné vyznání

119

zaměstnaní
v tom

z toho

285

pracuj. důchodci

2

ženy na mat. dov.

2

nezaměstnaní

11

Ekonomicky neaktivní celkem
z toho

nepracuj. důchodci

125

žáci, studenti, učni

122

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

284

4

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol

Obyvatelstvo celkem

584

Vyjíždějící do zaměstnání

253

Ekonomicky aktivní celkem

296

v rámci obce

8

zemědělství, lesnictví, rybolov
průmysl
stavebnictví
z toho obchod,opravy motor. vozidel
podle doprava, pošty a
odvětví telekomunikace

11
138
24

15

školství, zdravot., veter. a soc.
činn.

33

s 1 HD

Žáci vyjíždějící denně mimo obec

117

10. Domovní fond

195

Domy úhrnem

185

177

z toho domy obydlené

160

Hospodařící domácnosti

216

bytové domy

s 1 CD

214
2

Cenzové domácnosti

219

úplné rodiny

142

v tom

3
230

rodinné domy

se 2+ CD

27

vyjíždějící do zam. denně mimo obec

18

v tom

se 2+ HD

do jiného kraje

214

11

9. Počty domácností podle typu domácnosti

v tom

v rámci kraje

34

veřejná správa, obrana, soc.
zabez.

Bytové domácnosti

v rámci okresu

z toho

z toho se závisl. dětmi

73

neúplné rodiny

160
0

soukromých osob 157
domy
podle
obce, státu
0
z úhrnu
obydlených vlastnictví SBD
0
domů
do 1919
15
25

27

1920-1945
domy
postavené 1946-1980

z toho se závisl. dětmi

14

1981-2001

50

nerodinné domácnosti

5

domácnosti jednotlivců

45

11. Domy podle počtu podlaží a technického
vybavení

70

12. Bytový fond
Byty úhrnem

55

224

Domy úhrnem
z toho
podle
podlaží

1-2

159

3-4

1

5+

0

přípojkou na kanalizační síť
počet
vodovodem
domů
vybavených plynem
ústředním topením

134

v
tom

141

195
v rodin. domech

195

v bytov. domech

0

byty neobydlené v obydl. domech

4

byty neobydlené v
neobydl.domech
z toho
podle důvodu

140

25

obydl. přechodně
slouží k rekreaci

3
9

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně
bydlení

Obydlené byty úhrnem

195

z toho
podle
právního
důvodu
užívání

160

ve vlastním domě

z toho

160

13. Obydlené byty podle právního důvodu
užívání a velikosti bytu

z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností

byty obydlené

160

Obydlené byty úhrnem

195

plyn v bytě

171

v osobním vlastnictví

0

vodovod v bytě

195

nájemní

2

181

člena bytového družstva

0

1 místnost

8

vlastní splachov.záchod
byty
podle
vlastní koupelna, sprchový
vybavení kout

2 místnosti

41

ústřední topení

171

3 místnosti

59

etážové topení

10

4 místnosti

54

osob na byt

5+ místností

33

osob na obytnou místnost
2
průměrný 8+m
počet
obytné plochy na byt

184

2,99
0,89
64,18

obytné plochy na osobu

21,43

obytných místn. na byt

3,37

Činnost neziskových organizací v obci
Český svaz žen
25.1. – pořádal svaz zájezd do Kotvrdovic, do hudebního klubu SURF. K tanci a poslechu
zpívalo i hrálo duo Evy a Vaška.
24.2. - pořádal svaz (společně s SDH) taneční ostatkovou zábavu v KNB.
25.2. -– se podílel svaz (společně s SDH) na průvodu masek obcí.
27.2. – zakončilo sdružení (společně s SDH) ostatkové veselí tradiční taneční zábavou
s půlnočním pochováváním basy v KNB.
10.3. – pořádal svaz (společně s SDH) v KNB dětský karneval.
16.3. – pořádal svaz (společně s SDH) v KNB společenský večer s programem. Pohoštění
připravily členky svazu, slova se ujal starosta obce p. Kavan. Příjemný večer byl plný muziky,
písní a tanců.

56

11.5. – uspořádalo sdružení oslavu Dne matek. Oslavu příjemně doplnily pásmem básní a
hrou na flétnu děti ze školní družiny Základní školy v Dolní Lhotě. Členky se také zaobíraly
plány sdružení do budoucna.
9.6. – pořádal svaz Dětský den na hřišti na Bahnech. Zúčastněné děti soutěžily
v lehkoatletických disciplínách. Členové SDH Spešov pak předvedli něco málo z hasičských
dovedností, např. „útok z auta“ aj. Děti si pak pod jejich vedením vyzkoušely zacházení
s proudnicí.
4.8. – pořádal svaz I. Neckyádu na koupališti.
19.10. – tento den si členky aj. občané obce zpříjemnili den Posezením při harmonice,
v KNB. K poslechu zněly elektrické klávesy, doprovázeny zpěvem. Občerstvení zajistily
členky z vlastních zdrojů.
24.11. – pořádaly členky autobusový zájezd do Mahenova divadla v Brně, na činoherní
představení „Manzelle Nitouche“. Autorem hry je Hervé.
2.12. - pořádal svaz (společně s SDH) v KNB Mikulášskou besídku pro děti. Součástí
programu byla nadílka, tombola, předtančení a diskotéka. Po skončení besídky se zúčastnění
spolu s ostatními občany obce sešli u slavnostního rozsvícení vánočního stromu.

Sbor dobrovolných hasičů
Konec ledna – se konala v KNB Valná hromada. Setkání bylo provázeno bouřlivou diskuzí
ohledně nového barového pultu, občerstvení aj. v KNB.
24.2. - pořádal sbor (společně s ČSŽ) taneční ostatkovou zábavu v KNB.
25.2. -– se podílel sbor (společně s ČSŽ) na průvodu masek obcí.
27.2. – zakončil sbor (společně s ČSŽ) ostatkové veselí tradiční taneční zábavou s půlnočním
pochováváním basy v KNB.
Na okrskové schůzi SDH v Horní Lhotě byl zvolen velitelem okrsku Jaroslav Procházka l.,
což je pro spešovský sbor velkou poctou.
Březen – Obecní zastupitelstvo schválilo nákup nových hadic.
Na schůzi SDH byl podán návrh Romana Komárka a Jaroslava Procházky o zorganizování
letního hasičského tábora pro děti. Místo tábořiště, tj. pozemek louky za koupalištěm ve
Spešově, bylo se souhlasem majitelů pozemků zajištěno. Krátce na to, proběhla na budoucím
tábořišti brigáda, které se zúčastnilo 18 členů SDH. Nutné byly zejména úpravy terénů –
srovnání svažitého terénu, vysekání křovin aj. Celkem bylo odpracováno 180 hodin
brigádnických prací.
10.3. – pořádal sbor Dětský karneval v KNB (ve spolupráci s ČSŽ).
Konec března – rozsáhlá brigáda v parku na Bahnech a v okolí KNB (sběr odpadků,
vyhrabování jehličí, úprava stromových porostů).
Duben – pořádán sběr železného šrotu, výdělek 4 000Kč. V tomto měsíci se započalo
s vytvořením dětského koutku na hřišti na Bahnech, v místech u potoka – byly zasazeny
kovové průlezky a houpačky.
Květen – sbor zorganizoval táborový oheň na hřišti na Bahnech.
9.6. – pořádal sbor (společně s ČSŽ) dětský den na hřišti na Bahnech.
Červen – postaven nový sušák na hadice u hasičské zbrojnice v obci.
Červen - Dokončeno srovnání povrchu tábořiště za pomoci těžké techniky. Následně byla po
celé ploše tábořiště zaseta nová tráva. V následujících dnech proběhly rozsáhlé přípravy na
blížící se premiérové konání 1. tábora SDH Spešov, tzn. byl pořízen velký vojenský stan,
kamna, suché toalety, lavičky k ohništi s logem SDH Spešov, zajištěno stravování a hygiena a
v neposlední řadě sestaven táborový program
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Červenec – první prázdninový týden se konal 1. dětský tábor SDH Spešov. Tábor trval 7 dní a
zúčastnilo se jej celkem 13 dětí z obce Spešov, města Blanska a Brna. Více je možné se o
táboru dočíst v Kronice SDH na straně 13.
Říjen – se konal 2. ročník branného závodu pro děti. Do organizace závodu se zapojilo 25
členů SDH. Závodu se účastnilo 23 dětí, jejich úkolem bylo projít svědomitě 8 stanovišť a zde
splnit danou disciplínu. Po skončení akce byla pro děti pořádána diskotéka v KNB.
Říjen – pořádána pouťová zábava v KNB, která se však setkala s velmi malou účastí z řad
občanů.
Listopad – proběhly pokračovací práce na zvelebení KNB (výmalba stěn, nátěry zárubní dveří
a podlahy, dány nové kliky na dveře a zakoupeny dekorační váze na stoly).
2.12. – pořádána v KNB Mikulášská besídka (spolupořadatelé ČSŽ), po jejím skončení
slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci.

Zhodnocení uplynulého roku
Uplynulý rok je jako rok předešlý dle mého názoru ve znamení „znovuzrození“.
Pracuje se úspěšně na celkovém zvelebení obce, obnovení kulturní a sportovní činnosti obce.

Přílohy
Spešov v tisku (finanční vypořádání obce a města Blanska, společenský večer v klubu na
Bahnech)
Pamětní listina a potravinové lístky z roku 1939
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retrospektiva
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Rok 2002
Důležité události v České republice
Ve dnech 14. – 15. 6. se konají parlamentní volby, jejich výsledkem je křehká koalice
ČSSD s US a KDU-ČSL, předsedou vlády se stává Vladimír Špidla. Ve dnech 7. – 17. 8.
postihly ČR nejničivější povodně v novodobých dějinách na řece Vltavě a následně na Labi.
Celkové národohospodářské škody dosáhly 70 miliard korun, z toho na území Prahy 24
miliard korun. Při povodních přišlo o život 17 lidí. 21. – 22. 11. se koná v Praze summit
NATO (Severoatlantické aliance) za účasti 49 premiérů a nejvyšších představitelů evropských
zemí a USA, ke vstupu do aliance je pozváno 7 států včetně Slovenska.
Prezident ČR V. Havel hovoří ve svém novoročním projevu o letošním roku, jako
roku přelomovém, zejména z pohledu politického.

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Leoš Jurák
Štěpán Kala
Žaneta Krejčí
Patrik Divácký
Pavlína Kupková
Lukáš Komárek
Aneta Formánková
Dominika Chaloupková
Úmrtí
Marie Pokojová
Josef Krejčí
František Trávníček
Miroslav Kunc
Miroslav Hrachovina
Sňatky
Erika Šurá + David Formánek
Soňa Doležalová + Vladimír Starý
Adam Cihlář + Marcela Kratochvílová
Odhlášení trvalého pobytu
Irena Vladíková
Michal Vladík
Šárka Chlupová
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Soňa Stará
Lucie Mášová
Božena Jančovská
Lenka Prokopová
Iveta Dvořáčková
Eva Dvořáčková
Přihlášení trvalého pobytu
Antonín Hradecký
Lenka Hradecká
Antonín Hradecký ml.
Jiří Beran
Libor Tesař
Vladana Tesařová
Jana Tesařová
Marcela Cihlářová
Jitka Nehybová
Zdeněk Nehyba
Alois Kejík
Květoslava Kejíková
David Veselý

Stav obyvatel k 1. 1. 2002
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12.2002

601
+ 13
-9
+8
-5
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Ze zasedání Obecního zastupitelstva
14. 2. 2002 – 14. schůze OZ (projednán rozpočet na rok 2002- příjmová část 4 327 555Kč,
výdajová část 4 327 555Kč; projednání výsledků inventarizace majetku obce za rok 2001;
projednána oprava kaple, která bude stát 200 000Kč, polovinu financí uhradí farníci; starosta
obce Ing. Petr Kavan informoval OZ o činnosti s.r.o. Spešovská voda; dále pak informoval o
průběhu příprav stavby silnice Boskovice - Blansko aj.)
Usnesení: schválení smlouvy obce s městem Blansko o zajišťování a poskytování
pečovatelské služby občanům Spešova – cena 12Kč za jeden oběd /hradí obec/; starosta
pověřen uzavřením smlouvy na právní služby na r. 2002 s advokátní kanceláří JUDr. Karla
Rujbra v Blansku – finanční náklady nepřevýší 30 000Kč za rok; schváleno vydávání
zpravodaje o dění v obci ve dvouměsíčních intervalech.
7.3. 2002 – 15. schůze OZ (objednána doména obce pro internet; seznámení s výsledky
jednání ze dne 7.3. ohledně Spešovské vody s.r.o.; předány pamětní listy při vítání nově
narozených občánků; ČSAD Blansko předalo vyúčtování autobusových linek – obec doplácí
cca 10 000Kč aj.)
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Usnesení: dne 7.3 2000, v den narození 1. prezidenta a zakladatele republiky T. G. Masaryka
se uskutečnilo první zasedání OZ, ve znovuustavené samosprávné obce Spešov – tímto
usnesením zakládá obec Spešov tradici, že v tento významný den bude i nadále zastupitelstvo
obce vždy zasedat.
16.5. 2002 – 16. schůze OZ (projednána výstavba chodníku na tzv. „Velké straně“- v současné
době zpracován firmou „AZ projekt“ projekt stavby, následně bude obec žádat o stavební
povolení; příprava klubovny na Bahnech, kde bude ve dnech 14.a 15.6. zřízena volební
místnost z důvodu parlamentních voleb; návrh pí. Chlupové ohledně vypuštění znaku starosty
z pamětního listu pro občánky – usnesením OZ odstraněn, návrh pí. Chlupové o odstranění
návrhu znaku obce z internetových stránek obce – usnesením OZ odstraněn, návrh pí.
Holomkové o odstranění slova
MORAVA z adresy obecního úřadu – usnesením OZ
odstraněn – starosta proti vzneseným návrhům protestuje a odvolává se na Ústavní pořádek
ČR; pí. Holomková poukázala na špatné vztahy obce se sousedními obcemi – starosta však
sdělil, že vztahy jsou na dobré úrovni /dle mínění starosty jsou: vztahy s obcemi Ráječko a
Rájec –Jestřebí na velmi dobré úrovni, vztahy s Blanskem jsou poznamenány nedořešenými
majetkoprávními vztahy pro odloučení Spešova od Blanska/; plánované vybudování
parkoviště u OÚ ve Sp. – parková lavička a stojan na kola zakoupen, daný pozemek zakoupen
od pí. Niklové za 20 770Kč; věci opatření OkÚ Blansko na exekuci 804 316Kč zamítl OkÚ
odvoláním obce /Dne 14.5. 2002 pak byla proti tomuto opatření podána ústavní stížnost pro
porušení ústavních práv obce s tím, aby Ústavní soud uložil OkÚ v Blansku nepokračovat
v zásahu a vydat nález, kterým se opatření ze 6.3.2002 ruší./; České dráhy připravují a
financují projekt na zvukovou izolaci oken a domů stojících v blízkosti ČD aj.)
Usnesení: schváleno rozpočtové opatření na rekonstrukci a opravu chodníku na „Velké
straně“ v obci – 700 000Kč.
17.6. 2002 – 17.schůze OZ (obec získala dotaci ve výši 40 000Kč na prvotní připojení
internetu v obec.knihovně – jedná se o 70% uplatňované částky aj.)
Usnesení: schválena přijatá finanční dotace ze SFŽP ve výši 766 846 Kč na akci Regenerace
významného krajinného prvku – rybníku Spešov za koupalištěm.
Opětovně podán návrh na odstranění neschváleného znaku a nápisu “Morava“
z web.str. obce – starosta tak neučinil, přestože se ke změně zavázal na minulém jednání OZ.
Starosta komentuje tuto záležitost výňatkem z Ústavy ČR – Listinou práv a svobod, Hlava
první, čl.3, od.2., která je dle něj v rozporu s nařízením OZ („…každý má právo svobodně
rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoliv ovlivňování tohoto rozhodování a
všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování…“. V důsledku podobných nátlakových
akcí v průběhu let 1991 až 2001 klesl počet občanů moravské národnosti v naší obci z 289, tj.
50% na 116 , tj. 20%. – toto usnesení je neplatné.)
10.7. 2002 – 18. schůze OZ (projednány připomínky ohledně plánované komunikace silnice
II/374 Rájec – Blansko- připravena objízdná trasa Spešov – hřbitov – nadjezd Jestřebí
/současná polní cesta „Vápna“/, zachování komunikačního propojení mezi Spešovem a
Ráječkem pro cyklisty a pěší + protichůdné stanovisko k plánované komunikaci P. Ed.
Kyzlinka, jehož pozemek je přímo dotčen plánovanou silnicí. Projednány stížnosti občanů k
ulici k Ráječku – možnost kvalitnějšího a bezpečného průjezdu ulicí bude zabezpečeno
parkováním vozidel pouze na pravé straně komunikace. Provedeny dva nadčasové odstřely
v lomu Spešov – při trhacích pracích nedošlo k žádným mimořádným událostem.
Usnesení: OZ nesouhlasí se současným návrhem projektu komunikace Blansko- Rájec –
Boskovice v úseku Spešov – ČOV – Ráječko, požaduje vhodnější variantu projektu pro
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obyvatele místní obce.) OZ opětovně pověřuje starostu provést změnu na internetových
stránkách obce Spešov. A to odstranění neschváleného znaku obce a úpravu adresy OÚ.
Schválena vyhláška č.1/2002 – Řád veřejného pohřebiště pro území obce Spešov /pořádek na
pohřebišti, provozování, přístup, povinnost a činnost provozovatele, ukládání lidských
pozůstatků a zpopelněných ostatků, tlecí doba, propůjčení místa pro hroby či urnu, způsoby
ukládání ostatků, stavby aj./
11.9.2002 – 19.schůze OZ (projednáno ošetření památkově chráněné lípy u prodejny Jednota
– pokládka obrubníků v průměru cca 1,5metru od paty kmeny, prostor zkypřen, zavezen
kvalitní zeminou s příměsí živin, vyčištění dutin, zákaz parkování jakýchkoliv vozidel
v blízkosti stromu aj.; stanoven každoroční termín Vítání občánků, tj. každý 38.týden v roce
aj.)
Usnesení: zástupce starosty pověřen změnami na internetových stránkách obce Spešov, které
opětovně neprovedl starosta; schválena smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Regenerace významného krajinného prvku –rybníku
Spešov“- kolaudace dne 5.12.2002; členové OZ vyjadřují nespokojenost s činností pana
starosty v posledním období aj.
15.11.2002 – 20.schůze OZ (provedena volba volební a návrhové komise, finančního a
kontrolního výboru, volba neuvolněného starosty – zvolena Mgr. Ivana Holomková a volba
uvolněného místostarosty – zvolen Ing. Jan Grim; odvolán současný jednatel Ing. P. Kavan
z funkce jednatele společnosti Spešovská voda s.r.o. a do funkce nastoupil p. Josef Rosendorf
aj.)
3.12.2002 – 21.schůze OZ (nabídka Ing.Kavana ohledně zastoupení obce Spešova při úkonech
zajišťující opravu a rekonstrukci Základní školy ve Spešově – nabídka je velice obsáhlá, a
proto je doporučena OZ konzultace výše uvedené problematiky s právníky- ti následně
rozhodují záporně pro navrhovatele; zveřejněna pohledávka město Blansko-obec Spešov:
jedná se o částku 347 959 87Kč o úhrady prováděné městem Blansko v období leden – březen
2000 za obec Spešov, tj. do doby, než začaly fungovat orgány obce a dále dotace na provoz
03/2000; Ing. Grim přečetl žádost o souhlas se členstvím v honebním společenstvu Spešov;
znovuzavedení MHD Blansko do obce Spešov z důvodu zlepšení autobusové dopravy;
schváleno rozpočtové provizorium obce aj.)
Usnesení: OZ uznává pohledávku města Blanska ve výši 388 839 87Kč, její splatnost bude
v 17 splátkách; odsouhlasen příspěvek 5Kč na oběd pro občany obce důchodového věku,
schváleny odměny pro neuvolněnou starostku a uvolněného starosty v plné výši dle nařízení
vlády č. 358/2000Sb; odměna pro členy OZ je 190Kč měsíčně aj.

Nejdůležitější události v obci
Březen – duben – vydáno první číslo SPEŠOVSKÉHO ZPRAVODAJE (informace a zprávy
pro naše spoluobčany), který bude vycházet 1x za dva měsíce. Jeho cílem je informovat
občany Spešova o dění a událostech v obci, které se staly, právě se dějí nebo se v budoucnu
připravují. Obsah: „Úvodní sdělení“, „Zprávy z radnice“, „Upozornění“, „Stalo se ve
Spešově“, „ČSŽ“, SDH“, „Příloha“ aj. Redakcí zpravodaje je pověřena pí. I. Holomková.
Zástupci ČSŽ a SDH jí poskytnou potřebné informace. Garantem zpravodaje je OÚ.
Květen – vytvořeny a zprovozněny oficiální webové stránky obce. Adresa: www.spesov.cz.
Na hlavní straně portálu je umístněna panoramatická fotografie obce, společně
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s neschváleným znakem obce. Návštěvník si může vybrat ze sekcí: „O obci“, „Historie“,
Statistika“, „Zastupitelstvo“, „Fotogalerie“, „Kontakt“. Desing stránek - Ondřej Daněk,
webmaster - Tomáš Pernica.

1.a 2. listopad 2002 – v historii
zastupitelstva.

Spešova konány druhé komunální volby do obecního

Výsledky komunálních voleb
Komunálních voleb se zúčastnilo 364 voličů.
Počet hlasů pro jednotlivé strany:
1.
2.
3.
4.
5.

Komunistická strana Čech a Moravy 613 hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů – ČSŽ 923 hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů – pro obec Spešov 963 hlasů
Samostatný Spešov 335 hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů SDH Spešov 272 hlasů

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
KSČM
1. Miroslav Skoták 126
2. Petr Cihlář 76
3. Marie Vrzalová 43
4. Miloš Pernica 173
5. Petra Nečasová 22
6. Vlastimil Kolář 65
7. Antonín Vladík 25
8. Ladislav Šváb 33
9. Jana Juráková 50
Sdružení nezávislých kandidátů – ČSŽ
1. Helena Chlupová 145
2. Ivana Holomková 200
3. Jan Grim 166
4. Ivo Jabůrek 185
5. Miroslav Hlaváček 55
6. Ladislav Zvejška 50
7. Ondřej Běluša 64
8. Renata Bradáčová 32
9. Dagmar Formánková 26
Sdružení nezávislých kandidátů – pro obec Spešov
1. Josef Rosendorf 198
2. Ludmila Meluzínová 175
3. Josef Pavlů 114
4. Miroslav Man 161
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5.
6.
7.
8.
9.

Zdeněk Pikálek 94
Jiří Havránek 49
Zdeněk Halas 86
Pavel Kolínek 35
Alois Blažek 51

Samostatný Spešov
1. Ing. Petr Kavan 90
2. Radek Pokorný 30
3. Oldřich Kopecký 82
4. Vilém Šenk 38
5. Jiří Beran 36
6. Alžběta Prokopová 17
7. Arnošt Kupka 18
8. Hana Hendrichová 10
9. Antonín Hradecký 14
Sdružení nezávislých kandidátů SDH Spešov
1. Roman Komárek 39
2. Jaroslav Procházka 31
3. Marie Holková 87
4. Zdeněk Beran 30
5. Petr Meluzín 31
6. Jana Hendrichová 8
7. Monika Poděbradská 14
8. František Komárek 16
9. Pavel Škaroupka 16
Do OZ byli občany obce zvoleny následující osoby:
Pí. Mgr. Ivana Holomková, Pí. Ludmila Meluzínová, p. Miloš Pernica, p. Miroslav Man, , p.
Ivo Jabůrek, p. Ing. Jan Grim, p. Ing. Petr Kavan, p. Josef Rosendorf, p. Miroslav Skoták. OZ
vzápětí zvolilo do funkce neuvolněného starosty paní Mgr. Ivanu Holomkovou /zvolena
7hlasy z 9 hlasů/ a do funkce uvolněného místostarosty pana Ing. Jana Grima /zvolen 6hlasy
z 9 hlasů/.
Obecní zastupitelstvo, v počtu 9 členů, se prokázalo osvědčením a složený slib
potvrdilo dne 15.11.2002 na 20.schůzi OZ vlastnoručním podpisem.
Na závěr této schůze pronesl již bývalý starosta obce Ing. P. Kavan rekapitulační řeč
svého působení v čele obce. Zmínil, výši účtu obce cca 1,5milionu Kč, fungující obecní úřad,
převzatý a jiný svěřený majetek v účetní hodnotě cca 33milionu Kč, opravu budovy obecního
úřadu, zajištění sečení a úklid trávy v obci, odvoz TDO, skla a PVC za ceny nižší než
v Blansku, správu lesa p. I. Jabůrkem, založení s.r.o. Spešovská voda (jejímž 100%majitelem
je obec Spešov, jednatelem byl doposud řečník, funkci dle vlastních slov vykonával zdarma),
zajištění vyčištění retenční protipožární nádrže, vypracování a zafinancování projektů na
úpravu silnice a chodníků na „Velké straně“, následně pak úpravu okolí OÚ a parkoviště, a
rekonstrukci ZŠ. Podání žaloby na stát u KS pro nezákonnou exekuci 800 000Kč, nezákonné
zmenšení k.ú. Spešov o 25ha u KS a určení vlastnictví dle Rozhodnutí MV ČR u OS. Pro
cesty na úřední jednání využíval vlastní auto, cestovní doklady účtoval obci dle platné
vyhlášky /bez diet/, ostatní cesty financoval z vlastních zdrojů. Nezvolením do OZ letošními
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volbami mu bylo znemožněno dokončit zajištění státních finančních prostředků v roce 2003
pro opravu spešovské školy. Svoji řeč ukončil slovy:“Vyhlášené volební úkoly jsem plnil a na
plat starosty jsem si vydělal. Nejsem Spešovu nic dlužen. Dal jsem k dispozici svoje vzdělání,
svoje zkušenosti, svoje znalosti, svoje osobní kontakty a nebyl jsem oceněn...“. Poděkováním
za pozornost se bývalý starosta obce s přítomnými rozloučil.

Činnost neziskových organizací v obci
Český svaz žen
19. 1. – I. sousedský bál (společně pořádán s SDH, OÚ Sp.) ve 20 hod v klubovně na
Bahnech. K tanci a poslechu hrála živá hudba, nechyběla bohatá tombola a překvapení
v podobě módní přehlídky, kterou připravily p. J. Kolínková a p. J. Halasová, a další,
v podobě předtančení, které nacvičily s dětmi p. I. Holomková a p. J. Cihlářová.
9.2. – tradiční taneční ostatková zábava (pořádáno společně s SDH)
10.2. – tradiční průvod masek obcí. Letošní účast „masek“ byla vskutku rekordní (pořádáno
společně s SDH).
12.2. – tradiční taneční zábava Pochovávání basy v KNB, k tanci a poslechu hrála živá hudba
(pořádáno společně s SDH).
10.3. – Dětský karneval v KNB, nechyběl zaplněný taneční parket malými tanečníky a
zajímavé soutěže, aktivně se zúčastnilo 20 masek a celým programem provázela postavička
„prasátko“ (pořádáno společně s SDH).
12.4. – Společenský večer v KNB (živá hudba, tanec, zpěv, občerstvení zajistily členky).
10.5. – oslava Dne matek, společně s členskou schůzí (hodnocení dosavadní činnosti, plány
do budoucna). Sváteční atmosféru doplnily svým vystoupením děti ze ZŠ Dolní Lhota.
Doprovodným programem byla též výstava ručních prací členek svazu.
25.5. – zájezd na divadelní představení v Mahenově divadle v Brně: Wiliam Schakespeare –
Veselé paničky windsorské.
1.6. – pořádán dětský den na hřišti na Bahnech s olympiádou (disciplíny: běh, skok do dálky,
hod míčkem aj.). Pořádáno společně s SDH. Členové sboru zajistili ukázku práce a techniky
profesionálních hasičů z města Blanska. Ti s sebou přivezli zásobový džíp a cisternu s novou
pojízdnou plošinou. Největší atrakcí pro děti byla možnost svezení se na plošině cisterny a o
stříkání z vodního děla.
29.6. –ve spolupráci s majitelem místního koupaliště, p. Halasem, konán v prostorách
koupaliště, volejbalový turnaj. Zúčastnilo se jej 60 osob v 10ti družstvech. Vzájemně se utkali
jak občané místní , tak i hosté z blízké Dolní Lhoty a Jestřebí.
28.7. – pořádána II. Neckyáda na koupališti. Přestože počasí bylo krásné, slunečné, k poslechu
hrála příjemná hudba, měla akce malinkatou chybičku. Zúčastnilo se jí pouze 8 plavidel.
31.8. – v závěru školních letních prázdnin pořádáno na koupališti: Rozloučení s prázdninami.
Náplní byl jak volejbalový turnaj, tak soutěže pro děti.
14.9. – uspořádalo sdružení autobusový zájezd do kraje Jižní Moravy plného vinic – do
Lednice (prohlídka zámeckého parku, prohlídka zám. Skleníku, návštěva Minaretu, projížďka
na lodičkách či v koňském povoze k Janovu hradu – ten však byl z provozních důvodu
uzavřen) a Valtic (prohlídka zámku a návštěva kinotéky s ochutnávkou vína ze zdejších
všudypřítomných vinic).
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25.10. – v KNB pořádán 4. společenský večer. Novinkou pro letošní rok byla soutěž: „O
nejlepší spešovský štrúdl“. Soutěže se zúčastnilo 12 soutěžících, výherkyní se stala paní
Niklová.
1.a 2. 11. – pořádány volby do OZ, za ČSŽ kandidovalo 9 osob, které společně získaly 923
hlasů. Do OZ následně pak postoupili: p. I. Holomková – fce. neuvolněná starostka, p. J.
Grim – fce. uvolněný místostarosta, p. I. Jabůrek.
16.11. – autobusový zájezd do Aquaparku ve Vyškově. Zúčastnilo se jej 39 osob.
30.11. – konána 1. vánoční výstava v prostorách KNB. Obsahovala výstavu ručních prací aj.
vánočních atributů, vztahujících se k adventnímu času. Vystavovateli byli občané obce. Po
ukončení výstavy se odehrálo „3. rozsvícení vánočního stromu“.
7.12. - zájezd do brněnského divadla Polárka, na dět. divadelní představení „Pohádky
vánočního zvonku“ od autorů P. Michálka a F. Kožíka.
15.12. – zájezd do brněn. Mahenova divadla na přestavení Aloise Jiráska: Lucerna.
.

Svaz dobrovolných hasičů
19.1. – pořádán I. sousedský bál, ve spolupráci s ČSŽ.
Únor – Valná hromada v KNB, spojená s volbou starosty (zvolen jím Roman Komárek).
- v KNB pořádána diskotéka pro děti
- zakoupeny dvě proudnice, sací koš, odlehčená savice, 4 ks hadic typu „B“ a „C“.
9.2. – tradiční taneční ostatková zábava (pořádáno společně s ČSŽ)
10.2. – tradiční průvod masek obcí (pořádáno společně s ČSŽ).
12.2. – tradiční taneční zábava Pochovávání basy v KNB (pořádáno společně s ČSŽ).
10.3. - Dětský karneval (pořádáno společně s ČSŽ).
16.3.- Sběr železného šrotu. Utrženo celkem 3 670,- Kč.
Březen- bourání staré kůlny a oplocení pozemku za OÚ. Použitelný odpadní materiál z
„bouračky“ následně využit na stavbu dřevěné chaty na tábořišti za koupalištěm.
Duben – započaty práce na stavbě chaty na tábořišti (užití chaty jako sklad věcí a ubytovna
táborových vedoucích). Opětovně časová prodleva ohledně terénních úprav na tábořišti
(hlavní aktéři – stavebníci tábořiště , věnovali stavbě veškerý svůj volný čas). Tyto úpravy
dokončeny v polovině měsíce června.
Květen – pořádán táborový oheň na hřišti na Bahnech.
Červen – družstva se zúčastnila hasičské soutěže v požárním sportu v obci Klepačov.
Družstvo mužů se umístilo na 3.místě, družstvo žen pak na místě druhém.
- Koncem měsíce proběhla veřejná kolaudace tábořiště. Pořadatele však zklamala
velmi malá účast z řad speš. občanů.
1.6. – pořádán Dětský den na Bahnech, ve spolupráci s ČSŽ.
Červenec – pořádán 2. dětský letní tábor. Tentokráte bylo 10 táborových dnů věnováno
indiánské tématice. Táboru se zúčastnilo 16 dětí. Cena tábora je 1 000Kč za dítě.
16.7. – tento den si vyžádal rychlý zásah místní jednotky, v oblasti obecní čističky vod, kde
se po velmi silném dešti zvedla hladina vody a bylo nutné odčerpání vody z jímky. Na zásahu
se aktivně podílelo 10 členů SDH.
Srpen – konána taneční zábava na hřišti. K tanci a poslechu hrála skupina Akcent. Tuto akci
si velmi pochvalovala zejména místní mládež. „Zábava“ se tak stala vítanou každoroční
tradicí.
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Říjen – 27.10. – v obci se konala „1. hasičská soutěž o pohár starostky obce“. Mužské
družstvo se umístilo na pěkném 2. místě (z 5ti družstev), ženské pak na místě prvním (ovšem
z jednoho družstva).
- Námětové cvičení v nedaleké obci Dolní Lhota
Prosinec – o „rozruch“ v obci se v tomto měsíci postarala skupinka místních mladíků, která
zapálila svoji dřevěnou chatu v lese nad Skalou. K likvidaci požáru byla kromě místní
zásahové jednotky povolána jednota HZS Blansko. Po uhašení požáru pak bylo nutné držet
po zbytek noci a následující den dozorovou službu nad požářištěm. Škoda požáru: shořela
celá chata, lesní porost nebyl nijak poškozen.

Různé
KOUPALIŠTĚ Spešov
-

-

-

-

Provoz spešovského koupaliště má i letos na starosti nájemce, spešovský občan, pan
Halas. Otevírací doba je v letních měsících denně od 10 do 19hod. Vstupné: dospělí
20Kč, děti do 12ti let 15Kč. Od 16hod je vstupné sníženo: dospělí na 15Kč a děti na
10Kč.
29.6.2002 proběhl v areálu volejbalový turnaj. Zúčastnilo se jej 60 osob, rozdělených
do 10družstev. Se spešovskými sportovci se utkali i hosté z Jestřebí a Dolní Lhoty.
Hrálo se stylem „každý s každým“. Vítězným družstvem se stalo mužstvo FANDA
TEAM ze Spešova. Vítězové byli obdarováni pohárem, lahví šampaňského,
upomínkovými dárky a diplomy. V turnaji se neztratily ani spešovské ženy (ČSŽ),
které obsadily krásné 9.místo. Akce se těšila hojné účasti.
28.7. 2002 pořádána Neckyáda. Za krásného počasí a příjemné hudby se soutěžilo
v závodu vlastnoručně vyrobených plavidel. Na hladinu bazénu vyplulo 6 plavidel, ve
dvou kategoriích: dospělí a děti. V dospělé kategorii zvítězilo plavidlo TROCKY
(pasažéry dědeček Vrzal s vnučkou Elenkou) a TROSEČNÍK II. (pasažéry Karel
Chlup st. a Mirek Hlaváček). V kategorii dětí bylo pořadí následující: 1. místo
OMEGA (Lenka Růžičková), 2.místo RYCHLÁ ROTA, 3.místo SPLAŠENÉ SÁNĚ
a 4.místo TROSEČNÍK I.
Účastníci byli odměněni pamětními listy a výhrami.
31.8.2002 – se konal v areálu dětský den spojený s ukončením prázdnin a volejbalový
turnaj (vítězové „mladí Spešáci“). Akce se bohužel netěšila velkému zájmu občanů.
Organizaci akcí zajistil p. Halas a ČSŽ.

Zajímavost
Podrobnější statistika obce k 1.3.2002
Kraj

Jihomoravský

Okres

Blansko

Domy

185
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Trvale obydlené

160

Neobydlené

25

Rozloha

330 ha

Počet obyvatel

621 (k 1. 1. 2007)

0 - 14 let

95

15 - 59 let

417

60 a více let

109

Pracující obyvatelé 281 (tj. 48,1%)
Národnosti
česká

402

moravská

116

slovenská

5

rómská

1

ostatní

60

Náboženské vyznání
bez vyznání

272 (46,6%)

věřící

195 (33,4%)

Kanalizace

ano

Plyn

ano

Vodovod

ano

Zhodnocení uplynulého roku
Rok uplynulý byl opět ve znamení změn, tentokráte ve vedení obce, kde byla zvolena
starostkou paní Mgr.Ivana Holomková a místostarostou pan Ing. Jan Grim. Došlo k uzavření
majetkoprávního vyrovnání s městem Blanskem. Občané obce dostávají do rukou pravidelně
nový SPEŠOVSKÝ ZPRAVODAJ a o činnosti a fungování naší obce se díky novému
webovému serveru obce může dozvědět mnohem širší okolí.

Přílohy
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Spešov v tisku – MF Dnes (Jižní Morava), 19.11. 2002: Bývalý poslanec Kavan neobhájil post
starosty
Časový harmonogram Voleb do zastupitelstva + Hlasovací lístek
Ukázka 1.čísla SPEŠOVSKÉHO ZPRAVODAJE
Ukázka prezentace webových stránek obce Spešov
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2003
retrospektiva
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Rok 2003
Důležité události v České republice
Dne 13. 1. odsouhlasila vláda ČR (vč. prez. V. Havla) s podporou Spojených států ve
válce proti iráckému režimu Saddáma Husajna (jako podmínku si ovšem stanovuje souhlas
OSN). Důrazně proti zůstávají komunisté, část ČSSD a KDU-ČSL, a i budoucí prezident
Václav Klaus. Dne 28. 2. byl zvolen novým prezidentem ČR Václav Klaus. Ve dnech 13. – 14.
5. se konalo referendum, při kterém bylo 77,33% hlasy (při 55,21% účasti) rozhodnuto o
vstupu ČR do EU. Dne 28. 2. byla vypuštěna na oběžnou dráhu z ruského kosmodromu
Pleseck česká vědecká družice Mimosa. Dnem 1. 11. přestaly platit deseti a dvacetihalířové
mince. V prosinci dosáhla nezaměstnanost v ČR rekordních 10% (práci hledalo přes půl
milionu lidí).
Prezident ČR V. Havel se ve svém novoročním projevu zamýšlí nad uplynulými 10ti
lety samostatnosti ČR ( Svět nevidí ČR jako „zbytek zrušeného státu“, ale jako důvěryhodnou
a respektovanou evropskou demokracii. Jsme státem pevně bezpečnostně zakotveným – česká
armáda díky zahraničním misím má mezi spojenci věhlasné jméno, vstup do NATO. Rozvoj
mladé tržní ekonomiky státu. Růst nové generace lidí, kteří nabývali rozum už ve svobodě, a
nejsou tudíž zdeformováni životem v komunismu aj.).

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Václav Kočka
Kateřina Stohlová
Michal Cihlář
Zuzana Jarůšková
Jan Vrba
Daniel Šindelář
Matěj Semeniuk
Petr Kupka
Jakub Tesař
Matyáš Musil
Úmrtí
Marie Kavanová
Arnošt Kupka
Radomír Kouřil
Oldřich Smejkal
Miroslav Skoták
Sňatky
Petr Pernica + Dana Slabá
Edita Kyzlinková + Marek Skoupý
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Jaroslav Musil + Marika Komárková
Barbora Semotamová + Martin Hudec
David Joura + Martina Petlachová
David Kyzlink + Veronika Petlachová
Odhlášení trvalého pobytu
Petr Pernica
Ivana Zemánková
Přihlášení trvalého pobytu
Jaroslav Musil
Martina Jourová
David Kyzlink
Marcela Kupková
Stanislav Odehnal
Aleš Vrba
David Joura
Alena Celá
Stanislav Odehnal
Marek Skoupý
Jiří Švec
Milan Krejčí

Stav obyvatel k 1. 1. 2003
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. 2003

608
+ 12
-2
+ 10
-5
622

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
12.2. 2003 – 22. schůze OZ (seznámení s koncepcí rozvoje obce v roce 2003 – částečná
rekonstrukce budovy ZŠ, chodníky na „Velké straně“, údržba komunikací v obci, dotace
koupaliště, plynofikace Klubu na Bahnech, příspěvek SDH, zprůchodnění kanálu povrchové
vody na Bahnech, úprava a sečení parků, nákup lavic a stolků do KNB, oprava okapů a svodů
vody na kapličce, oprava čekárny ČSAD u radnice a jejího okolí, zbudování osvětlení u cesty
ke KNB, zbudování zábradlí u terasy v KNB, oprava sklepní místnosti OÚ pro umístění
materiálu CO, údržba veřejného rozhlasu aj.; návrh k vypracování nového „Provozního řádu
KNB“- jedná se zejména o přesnou definici podmínek pronájmu prostor aj.)
Usnesení: odsouhlasena dotace na koupaliště 150 000Kč a opravu a údržbu zeleně
110 000Kč; odsouhlaseno zrušení Usnesení č.1 z 15.schůze OZ, kdy měla být dle návrhu
starosty vždy 7.3. konána schůze OZ, na počest dne narození 1.prezidenta ČR T.G.Masaryka.
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3.3. 2003 – proběhlo v KNB seznámení občanů a majitelů pozemků s variantami vybudování
nové silnice vč. zachování ČOV. V současné době se zvažuje situace pro obec nejvýhodnější,
tj. včetně vybudování protipovodňových valů. Následně pak probíhají navazující jednání mezi
zástupci obce Spešov, investorem, projektantem, VAS Boskovice, Svazku vodovodů a
kanalizací, AQUA PROCON a.s.r. a Stavebního úřadu MěÚ Blansko.
27.3. 2003 – 23. schůze OZ (schválen převod KNB – správcem budovy se stává OÚ a
„Provozní řád
Klubovny na Bahnech“; zbudování sociálního zařízení a oprava
elektroinstalace budovy „Váha“- majitel obec; převod elektroměru a vodoměru budovy
„Váha“ na SDH – nájemci budovy; na základě stížností občanů byly zaslány dopisy s žádostí
o sjednání nápravy občanům, kteří parkují svoje vozidla na chodnících, skladují materiál na
chodníku či dřevo na obecním pozemku aj.)
Usnesení: uzavřena „Dohoda o provedení práce“ mezi občany p. Gustavem Blažkem a p.
Aloisem Kejíkem, kteří se budou podílet na prospěšných pracích pro zvelebení obce.
23.4. 2003 – 24. schůze OZ (přečtena rezignace na funkci člena OZ Ing. P. Kavana – jeho
nástupcem ve funkci člena OZ se stává dle volebního zákona p. Oldřich Kopecký
z kandidátky „Samostatný Spešov“; podány informace o výsledcích jednání s rodiči dětí
pořádaného dne 27.5.2003 v KNB, které by mohly vzhledem ke svému věku v letech 2005 –
2006 navštěvovat MŠ a ZŠ v zrekonstruované budově školy v obci. Rodiče dospěli k závěru,
že je zbytečné za současného nízkého počtu dětí a nedostatečným finančním možnostem obce
budovu opravovat, vítají pomoc při dopravě dětí do MŠ a ZŠ v přilehlé obci Dolní Lhota.
Současně podány návrhy, k jakým účelům by mohla budova sloužit – př. garáž, jídelna,
kavárna, čajovna, klub pro seniory, kulturní využití pro občany aj.)
3.7.2003 – 25. schůze OZ (odsouhlaseno prověření možnosti výstavby rodinných domů na
k.ú. Spešov v lokalitě na pravé straně silnice vedoucí ke koupališti a navazující na poslední
RD na této straně; seznámeno s návrhem dohody o užívání komunikace fy TOMI – REMONT
v souvislosti s výstavbou protihlukové stěny u železniční dráhy aj.)
Usnesení: odsouhlaseno rozpočtové opatření pro rok 2003, odsouhlasen příspěvek na dovážku
obědů pro občany ve výši 5 Kč; odsouhlasen správce KNB p. Alois Kejík; odsouhlaseno
zpracování projektu na protipovodňové hráze na severní a jižní straně k.ú. Spešov v oblasi
výstavby komunikace II/374; odsouhlasena úprava sklepa a oprava soklu u terasy v KNB; na
základě odborných posudků odsouhlasena trasa plánované komunikace II/374 ve směru
Blansko-Rájec-Jestřebí vedoucí přes stávající čističku odpadních vod Spešov – ČOV bude
asanována za splnění podmínek uložených pro investora, tj. likvidace ČOV na vlastní
náklady, vybudování nové funkční čerpací jímky a výtlakové kanalizace, okamžité přepojení
po vybudování nové odbočky splaškového potrubí do nového potrubí Ráječko – Blansko bez
přerušení toku aj.
25.9. 2003 – 26.schůze OZ (jednání s p. Šmerdou – poskytovatel zahradnických služeb o
posouzení stavu a možných úpravách zeleně v obci; dojednána finanční dotace na dresy hráčů
malé kopané pro nově založené sportovní sdružení FC Spešov aj.)
Usnesení: požadavek k přihlášení obce a zpracování potřebných materiálů do celostátního
projektu „Program obnovy venkova“; seznámení s nabídkami projektu protipovodňových
hrází v obci aj.
6.11. 2003 – mimořádná schůze OZ (Projednání problematiky vstupu obce Spešov do
„Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“.OZ seznámilo přítomné s výsledky jednání OZ a
členy „Svazku“, s výsledkem prověrky stavu splaškové kanalizace, funkce ČOV a
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předloženou cenovou nabídkou na čištění kanalizace a opravu ČOV s cílem jejího plně
funkčního zprovoznění. Na základě těchto informací se o termínu přihlášky ke vstupu do
„Svazku“ rozhodne v průběhu roku 2004. )
Vzpomínka na zesnulého zastupitele p. M. Skotáka, novým zastupitelem se stává p. Petr
Cihlář (KSČM).
18.12.2003 – 27.schůze OZ (podána zpráva finančního výboru kontroly pokladní knihy a
dokladů na OÚ a vyúčtování dotace na koupaliště, které předložil provozovatel p. Z. Halas;
zpráva kontrolního výboru účelového plnění úkolů vyplývajících z koncepce pro rozvoj obce
2002 - 2003; informace o nákladech na odvoz tuhých domovních odpadů v následujícím roce
1 občan za odvoz TDO ve výši 350Kč/rok a celkový maximální poplatek za číslo popisné ve
výši 1 500Kč/rok; rezignace jednatele s.r.o. Spešovská voda pana J. Rosendorfa na svoji
funkci- novým jednatelem společnosti schválen p. Petr Cihlář; seznámení s návrhem
Koncepce rozvoje obce pro rok 2004 aj.)
Usnesení: schváleno rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí r. 2004- příjmová část 580 000Kč,
výdajová část 580 000Kč.
.

Činnost neziskových organizací v obci
Český svaz žen
25.1. – II. sousedský bál (pořádán v KNB), ve spolupráci s OÚ Spešov. K tanci i poslechu
hrála kapela Pohoda, příjemné předtančení pak zajistila spešovská mládež.
1.3.- tradiční taneční ostatková zábava. Opět nechybělo krásné předtančení, vynikající bylo
však taneční vystoupení „Labutí jezero“ v podání spešovských občanů. K dobré náladě také
přispěla bohatá tombola. Akce byla pořádána ve spolupráci s SDH.
2.3. – tradiční průvod masek (ve spolupráci s SDH).
4.3. – tradiční pochovávání basy (ve spolupráci s SDH).
22.3. – Dětský karneval v KNB. Děti si nejen zatančily, ale také zasoutěžily.
12.4. – 1. velikonoční výstavka v KNB. K vidění byly atributy s velikonoční tématikou z dílny
spešovských občanů aj.
2.5. – výroční členská schůze (doprovodné taneční vystoupení zajistili školáci z ZŠ Dolní
Lhota pod vedením pí. Heleny Chlupové) – zhodnocení minulého roku + nastíněny plány do
budoucna.
24.5.- zájezd na divadelní představení – opereta, do Mahenova divadla v Brně „Pařížský
život“ od J. Offenbacha.
1.6.- Dětský den na hřišti na Bahnech (soutěže pro děti, ukázka výcviku záchranářských psů,
děti se mohli svést na poníkovi, ale také i na „velkém“ koni)
5.7.- Volejbalový turnaj na koupališti /ve spolupráci s majitelem areálu p. Z. Halasem/
27.7. – III.Neckyáda na koupališti (V kategorii dětí se dostavilo 5 plavidel, v dospělácké pak
pouze 3 plavidla. Program závodu s kompletní přehlídkou plavidel zakončila zdařilá pivní
plavecká štafeta.Slunné počasí i vtipný program přilákal mnoho návštěvníků.)
6.9.-zájezd do ZOO do Dvora Králového.
13.9.-zájezd na zámek do Buchlovic + prohlídka zámeckého parku. Následně pak prohlídka
města Luhačovice a návštěva právě probíhajícího Evropského festivalu dechové hudby
mládeže.
31.10.-Společenský večírek v KNB, k tanci i poslechu hrála skupina Pohoda.
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16.11.-divadelní muzikálové představení v Mahenově divadle v Brně- „Sugar – Někdo to rád
horké“ od J. Styne a P. Stone.
29.11.- 2. vánoční výstavka v KNB. Tentokráte se sešel ještě větší počet vánočních ozdob a
cukroví než v roce předešlém. Prohlídku návštěvníkovi zpestřovala ukázka malování na sklo,
drátkování, zdobení perníčků a výroba adventních věnců.
29.11.- 4. rozsvícení vánočního stromu (pásmo písní a koled připravily děti ze ZŠ Dolní
Lhota). Akce se tradičně konala před domem Prokopových, v místech u obecní lípy a
obchodu Jednota.
7.12.-Mikulášská besídka v KNB (soutěže, dět. diskotéka a mikulášská nadílka).
9.12.-prodejní módní přehlídka v KNB (k vidění sportovní oblečení, pletené oděvy a kožené
oblečení).

Svaz dobrovolných hasičů
Leden – Valná hromada
Únor – vyhlášena v obci povodňová pohotovost. Nebezpečí však pominulo bez nutnosti
zásahu.
Březen – 1.3.- Ostatková zábava
2.3.- Průvod masek
4.3.-Pochování basy (akce pořádány ve spolupráci s ČSŽ)
Při rozdělování vydělaných peněz na „ostatkových akcích“ došlo k ostrému slovnímu
konfliktu mezi členy SDH a ČSŽ. Z tohoto důvodu, míní kronikář SDH p. Komárek, obě
organizace přerušily vzájemnou spolupráci. Následně pak byla SDH odejmuta KNB /SDH
bylo doposud pověřeno správcovstvím budovy/.Po napjatých jednáních s OÚ byla SDH
vyplacena finanční částka jako odstupné za vybavení KNB a následně byla SDH nabídnuta
k užívání budova umístěná u hasičské zbrojnice v místech nad speš. potokem. Tak je však dle
slov kronikáře SDH ve značně zchátralém stavu a vyžaduje si rozsáhlou rekonstrukci a
představuje vysokou finanční i časovou zátěž. Více pak o této problematice v Kronice SDH
na str. 26-27.
Duben – Sběr železného šrotu
23.4.-zásah SDH Spešov a HZS Blansko na domě č.p. 92 v obci. Díky včasnému zásahu byly
škody na majetku malé.
V tomto měsíci byly započaty práce na rekonstrukci nové klubovny (zbourány zděné příčky –
zvětšen tak prostor, zazděna dvě okna a jedny vchodové, nevyužívané dveře).
Květen – táborový oheň na hřišti na Bahnech. K tanci a poslechu pak hrála trampská kapela.
26.5.- zásah jednotky při povodni v sousední obci Ráječko (zatopena byla část firmy Celestika
a její okolí, zejména pak zaplaveny sklepy restaurace „Černý orel“).
Červen – 1.kolo požárního sportu na Obůrce (družstvo žen postoupilo do okresního kola
soutěže)
- Materiální a finanční výpomoc SDH při pořádání pochodu Pohádkovým lesem.
(Pochod pořádal ČSŽ, blanenská farnost a blanenští skauti), který se konal zejména na
pozemku tábořiště patřící SDH.
Červenec – 3.hasičský letní tábor pro děti. O spešovském táboře se dozvědělo evidentně širší
okolí, protože tábor navštívila redaktorka týdenníku Rovnost „Týden u nás“, Marta
Antonínová, která s přítomnými vedoucími a táborníky vedla rozhovor. Ten pak i
s fotodokumentací zveřejnila v týdeníku vycházejícího dne 16.7.2003.
- Taneční zábava na hřišti na Bahnech, k tanci a poslechu hrála skupina Akcent.
Srpen – ještě jedna taneční zábava, opětovně na spešovském hřišti se skupinou Akcent.
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Říjen – 2. Ročník soutěže o Putovní pohár starosty obce Spešov (Spešovští požárníci
v mužském obsazení obsadili 2.místo, ženy pak místo první).
Listopad – dokončeny interiérové úpravy rekonstrukce nové klubovny (nová elektroinstalace,
rozvody vody, vnitřní nátěry stěn, oken, dveří, položen koberec).
29.11.- „Den otevřených dveří“ v nové klubovně. Rekonstrukce budovy byla financována
z obecní pokladny částkou 45 000Kč, z pokladny SDH pak částkou cca 30 000Kč. Na
rekonstrukci pracovali členové sboru ve svém volném čase.

Různé
Poprvé v historii ČR dostali občané šanci v tzv. všelidovém hlasování – referendu.
Jedná se o přistoupení či nepřistoupení státu k Evropské unii.
Výsledky referenda v obci:
- Referenda se zúčastnilo v obci 297 voličů z 484 registrovaných, což je 61,3%
- Pro přistoupení k EU hlasovalo 208 voličů (71,2%), proti EU hlasovalo 84 voličů
(28,8%), 5 hlasů pak bylo neplatných.
- (pro srovnání – celá ČR vyjádřila souhlas se vstupem do EU 77%, volební účast
dosáhla 56%)

V tomto roce se i nadále v obci obnovovala spolková činnost. Zdevastovaný sportovní
areál na Bahnech se snahou vedení obce a brigádnickou činností občanů obnovil. Tyto příčiny
daly zavděk vzniku (4.12.2003 potvrzeny ministerstvem vnitra stanovy klubu a současně ve
stejný den registraci potvrdil OV ČSTV v Blansku) založení Sportovního klubu Bahna
Spešov (orientace na rekreační sport), jehož předsedou je Ing. Ota Semotam. Na počátku
svého založení pak klub čítá 33 členů. Klub pod sebou sdružuje tyto sportovní oddíly: malá
kopaná (v jejímž čele se nachází Ing. David Svoboda), volejbal, nohejbal, cvičení žen a
cvičení dětí. Celoročně pak pořádá řadu akcí, z nichž např. jmenuji tradiční volejbalové
turnaje, turnaje v malé kopané, nohejbalové soutěže, turnaj ve stolním tenisu, sportovní den
pro děti a mládež, turistické vycházky a pochody, společenské akce ve spolupráci s ostatními
spolky v obci.

Shrnutí činnosti obce v roce 2003:
Práce v obci
- Kaplička (opravena střecha vč.klempířských prací, odstraněna stará omítka,
realizována první etapa opravy, tj. ve spolupráci s církví a za pomoci brigádníků)
- Sportovní areál na Bahnech (opravena terasa a instalováno nové zábradlí,
plynofikována klubovna, zbudován dětský koutek s pískovištěm, vše opatřeno novými
nátěry, opravena vstupní brána a osvětlena příjezdová cesta a kluziště)
- Budova školy (odvodněna školní budova, vybudována jímka a zpracován aktuální stav
statiky budovy)
- „Velká strana“ – ulice (vybudovány nové vodovodní přípojky, které byly podmínkou
k položení chodníků. Zdárně tak ukončena I.etapa rekonstrukce Velké strany.)
- Úprava zeleně a parků v obci
- Vyčištění místního potoka
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-

Odvodnění a povrchové úpravy komunikací u koupaliště (I.etapa)
Hřbitov (postavena nový zeď, celkovou rekonstrukcí prošla vstupní brána do areálu,
upravena zeleň)
Budova „Váhy“ (budova byla zrekonstruována ve spolupráci obce a místního SDH, tj.
nová vodoinstalace a elektroinstalace)
Vyčištění kanalizace a opravy splaškové a povrchové kanalizace
Opravy chodníků (zejména u zastávky ČAD a přejezdu ČD)
Dovybavení obce lavičkami a odpadkovými koši
Výstavba protihlukové stěny

Projekty a programy
- Byly zpracovány projekty a následné žádosti o dotace: „Program obnovy venkova“,
„Veřejné osvětlení“, „Oprava pomníku“.
Jednání
- Proběhla velká řada důležitých jednání a schůzek, o nichž byli občané vždy včas a
řádně informováni. Jako nejdůležitější z nich bych jmenovala jednání ohledně
výstavby silnice trasa Blansko – Boskovice, čistírny odpadních vod a kanalizace,
výstavby protipovodňových valů, vytipování stavebních lokalit v obci a využití
budovy školy v budoucnu.
Písemnosti
- Byly dopracovány všechny chybějící materiály a písemnosti, zpracován Povodňový
plán obce, Jednací řád a Provozní řád klubovny. Dány do pořádku katastrální mapy
obecních pozemků, zmapovány lesy a jejich evidence a pojištění majetku obce.

Zhodnocení uplynulého roku
V uplynulém roce je vidět za novým vedením obce velký kus práce. Koncepce rozvoje
obce je velice obsáhlá a také pro občany velmi příznivá. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla místní
kaple a hřbitov, částečně byla zrekonstruována Klubovna na Bahnech, postaveny
protihlukové zábrany kolem železniční tratě a místní děti dostaly dárek v podobně nově
zbudovaného dětského koutku v těsné blízkosti obecního hřiště. Je zde znát i snaha obce o
stmelení občanů pořádáním více společenských akcí, zaangažovanosti a možnosti rozhodnout
se a vyjádřit ke stávajícím a plánovaným projektům v obci. Jen tak dále!

Přílohy
Obec Spešov v tisku 5x
Fotodokumentace (protihluková stěna, dětský koutek na hřišti na Bahnech, oprava hřbitova,
oprava kaple)
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retrospektiva
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Rok 2004
Důležité události v České republice
Prezident ČR V. Klaus hovořil ve svém novoročním projevu o uplynulém roce i roce
současném jako o „roku přiměřeně úspěšném“, dále pak seznámil výhledově občany
s nadcházejícími událostmi nového roku.
Dne 1. 5. vstupuje oficiálně ČR do EU. V květnu proběhlo v nově postavené Sazka aréně
v Praze Mistrovství světa v ledním hokeji (češ. hokejisté se probojovali bez ztráty bodu až do
čtvrtfinále kde bohužel utrpěli porážku od Američanů 3:2). Dne 14. 6. odsouhlasila česká
vláda největší zbrojní obchod posledních let, a to 10ti letý pronájem 14ti britsko-švédských
stíhaček Jas-39 Gripen. Ve dnech 11. – 12.6. se konaly 1. volby do Evropského parlamentu
(zvítězila ODS – 9 mandátů, dále pak KSČM – 6 mandátů a ČSSD – 2 mandáty.).
Dne 1. 7. rezignoval na funkci premiéra i předsedy sociální demokraci Vladimír Špidla. Dne
1. 8. jmenoval prezident republiky novou vládu Stanislava Grosse. V srpnu se konaly letní
olympijské hry v řeckých Athénách. Čeští sportovci vybojovali 1 zlatou (Roman Šebrledesetiboj), 3 stříbrné (Lenka Šmídová-plachtění, Lenka Hyková-střelba, a David Kopřiva,
Jakub Hanák, Tomáš Karas, David Jirka-čtyřveslice) a 4 bronzové medaile (Jaroslav Bábaatletika, Kateřina Kůrková-střelba, Libor Capalini-moderní pětiboj, Jaroslav Volf, Ondřej
Štěpánek-dvojkanoe). Dne 22. 12. byla po 140ti letech zrušena základní vojenská služba
(Armáda
ČR
se
nyní
skládá
pouze
z
profesionálních
vojáků).

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Karolína Dvořáková
Sarah Bedanová
Julie Hradecká
Nikol R“osslerová
Jan Tobiáš
Lucie Tobiášová
Robin Hudec
Úmrtí
Jarmila Kolářová
Richard Komárek
Marie Kovářová
Marie Krejčí
Miroslava Doležalová
Sňatky
Petra Kouřilová + Ondřej Hudec
Ladislav Blažek + …
Lenka Ševčíková, roz. Bušová + …
Jiří Stloukal + …
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Kamila Boušková, roz. Kovářová + …
Soňa Nečasová + Petr St“oger
Jan Martinek + …
Odhlášení trvalého pobytu
Jiří Svoboda
Michaela Šenková
Lucie Bendová
Oldřiška Bendová
Jana Trávníčková
Kamila Boušková
Ondřej Trávníček
Milan Klíma
Stanislav Odehnal
Přihlášení trvalého pobytu
Jiří Svoboda
Ondřej Hudec
Peter St“oger
Soňa Nečasová

Stav obyvatel k 1. 1. 2004
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. 2004

622
+4
-9
+7
-5
619

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
11.3. 2004 – mimořádná schůze OZ (jediným bodem schůze je schválení Zřizovací listiny
jednotky SDH obce Spešov – důvodem pro schválení dosud chybějící listiny jednotky SDH je
skutečnost, že stávající Registrační list, kterým je doposud SDH registrováno jako organizační
jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, není požadovaným dokumentem pro
„Žádost o dotaci na jednotku SDH“, kterou požaduje KÚ JmK Brno pro udělení dotace.
Zřizovací listina byla OZ schválena.)
4.4. 2004 – 28.schůze OZ (seznámení se „Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce za rok 2003“ – auditorkou JmK Brno nebyly zjištěny nedostatky/příjmová část
4 102 225,39Kč; výdajová část je totožná/; podána koncepce rozvoje obce v r. 2004
/rekonstrukce ZŠ+ místních komunikací, přeložka vedení nízkého napětí do země na Velké
straně, veřejné osvětlení na Velké straně, osvětlení cesty ke hřbitovu, osvětlení hřbitova,
přívod NN ke hřbitovu, úprava cest+vody+odtoku na hřbitově, oprava kaple- fasáda+izolace
základů+nátěry
ryn+odpady,
oprava
autobusové
čekárny
u
OÚ+chodníků+obrubníků+parkoviště, generální oprava pomníku padlých, oprava komunikací
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po zimě + kanálu u koupaliště + protipožární nádrže, výsadba parků, oplocení pískoviště +
fotbalového hřiště, úprava fotbalového hřiště + osvětlení kluziště + dotace na provoz, oprava
terasy KNB nebo úprava pozemku pro košíkovou/; zpracován a odsouhlasen zástupci Povodí
Moravy Povodňový plán obce – návrh konstrukčního řešení hrází aj.)
Usnesení: předán rozpočet na rok 2004: příjmová i výdajová část je vyrovnána, činí shodně
6 281 200Kč.
29.4. 2004 – mimořádná schůze OZ (informace obce o přidělené dotaci ve výši 120 tis. – I.
etapa rekonstrukce komunikací bude realizována v části obce na Bahnech; možnost
přihlášení obce do Mikroregionu Spolek pro Moravský kras; seznámeno s dodatkem
k nájemní smlouvě na pronájem areálu koupaliště Spešov – uzavřené mezi pronajímatelem
obcí Spešov a nájemcem Zdeňkem Halasem, schválena dotace obce na opravu a provoz
koupaliště ve výši 150 000Kč aj.)
1.7. 2004 – 29.schůze OZ (vznesen požadavek na zakoupení cisterny pro SDH, ten byl ale
zamítnut – navržené řešení: oprava nádrže u prodejny Jednota+dovybavení výstroje členům
SDH dle platných směrnic, vše na náklady obce; podány informace o chodu společnosti
Spešovská voda – jelikož se objevilo vícero problémů, pověřuje OZ finanční a kontrolní
komisi provedením prověrky hospodaření společnosti; podána informace o úspěšné opravě
kapličky; proběhla část rekonstrukce veřejného osvětlení v obci na Velké straně; s opravou
veřejné komunikace stávajících obrubníků a provedeno osazení novými obrubníky;
zakoupení skluzavky na dětské hřiště na Bahnech; u ČD podána žádost o souhlas s oplocením
pískoviště a instalací vjezdové brány do prostoru hřiště aj.
Usnesení: odsouhlasena rekonstrukce veřejného osvětlení v parku před prodejnou Jednota aj.
30.9. 2004 – 30.schůze OZ (seznámení se stanovisky DOOS k uvažované lokalitě výstavby
RD směrem ke koupališti – negativní vyjádření pouze od firmy VAS Boskovice ohledně
nízkého tlaku ve vodovodním řádu v této lokalitě, možné však řešit instalací „hydrovaru“OZ odsouhlasilo tuto možnost; starostka informovala o výsledcích jednání se zástupci firmy
AZAP týkající se možnosti rekonstrukce ZŠ na Dům s pečovatelskou službou nebo „chráněné
bydlení“ pro sociálně slabé, osamělé občany a seniory; vyřizována žádost o bezúplatný
převod sportovního hřiště č.p. 205/2 o ploše 3 853m² na Bahnech z majetku státu do majetku
obce; zpracován projekt na Protipovodňové hráze s vedením „Povodí Moravy“; přidělení
dotace JmK ve výši 150 000kč na rekonstrukci veřejného osvětlení; aj.)
Usnesení: pověření vedení obce zajištěním odborného posudku statika, který zhodnotí
současný stav budovy ZŠ; OZ nesouhlasí s investicí finančních prostředků do inženýrských
sítích v lokalitě na Bahnech – výstavba cca 6ti rodinných domů; aj.
30.11. 2004 – mimořádná schůze OZ (projednána a schválena „Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu JmK“ na úpravu veřejného osvětlení ve výši 150 000Kč)
14.12.2004 – 31.schůze OZ (seznámení s rozpočtovým opatřením na I. čtvrtletí roku 2005 –
451 000Kč; odsouhlasena koncepce rozvoje obce pro rok 2005; podán návrh na zvýšení
stočného pro občany obce z 19,30kč v roce 2004 na výši 21 Kč/m³ vč. DPH v roce 2005 –
nárůst o 8,7%- OZ schválilo; podána informace o konkursním procesu do nějž bylo dáno
koupaliště obce Spešov – majiteli obec Spešov; podána informace o plánované sbírce na
opravu kapličky – 23.12.2004 7-19hod aj.)
Usnesení: OZ deleguje pravomoc starostce a místostarostovi obce schvalovat rozpočtová
opatření v nichž jednotlivé částky nepřesáhnou výši 100 000Kč; schválen vstup obce do
svazku obcí a měst „Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras“ aj.
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Činnost neziskových organizací v obci
Český svaz žen
31.1.-III.sousedský bál (v KNB), předtančení zajistily místní děti či mládež pod vedením pí. J.
Cihlářové a pí. I. Holomkové. K tanci a poslechu pak hrála skupina Pohoda.
21.2.- tradiční taneční ostatková zábava (pořádána poprvé bez pomoci SDH) v KNB. O velké
pobavení publika se opět zapříčinili spešovští občané – nejlepším vystoupením bylo nazváno
„Labutí jezero“ v podání pana R. Kouřila, velký ohlas pak sklidili spešovštví muži
s komickým tanečním vystoupením „Cib, cib, cibulenka“.)
22.2.- tradiční průvod masek, který se těšil hojné účasti 37 masek. Průvod obcí za doprovodu
hry na harmoniku putovalo: prasátko, sultán, Kleopatra společně s hudební trojicí Maxim
Turbulenc, medvědem a mnoha dalšími.
24.2.- tradiční pochovávání basy (Nechyběla bohatá tombola, novinkou pak byla nově
vyrobená dřevěná „basa“ z dílny pánů Trojana a Machana.)
14.3.- dětský karneval v KNB. Děti soutěžily v nošení koláčků do Karkulčina košíčku, ve
sběru květin pro babičku také z pohádky o Červené Karkulce, ve skládání čepice pro
Večerníčka, lovení zlatých rybiček, přišívání knoflíků. Tombola byla velice bohatá. Celou
akci moderovala velice zdařile Červená Karkulka v podání paní H. Chlupové.
21.3.- zájezd na divadelní představení do Janáčkova divadla v Brně, „Země úsměvů“ do F.
Lehára.
3.a 4.4. – 2. velikonoční výstava v KNB (nechyběla ukázka zdobení perníčků, vyškrabování
kraslic, lepení ornamentních vzorů ze slámy na kraslice + prodej výrobků z Charity Blansko a
prodej letniček aj. rostlin)
7.5.- výroční členská schůze v KNB. Kulturní program tradičně zajistila paní H. Chlupová
s dětmi ze ZŠ Dolní Lhota. Na programu bylo zhodnocení činnosti organizace a plán akcí do
budoucna.
5.6.- dětský den na hřišti na Bahnech. Tentokráte pojat netradičně pohádkovou formou – děti
procházely jednotlivé stanoviště, na nichž se vždy setkaly s pohádkovýma bytostma /např. lov
rybiček u Rusalek, stavění báboviček z písku u Ježibaby, poznávání léčivých bylin u včelky
Máji a Vilíka aj. Pochod masek prošel celým Spešovem, originálnímu nápadu a hezkým
maskám však bohužel nepřálo počasí.)
Červenec a srpen – volejbalový turnaj na koupališti ve spolupráci s manželi Halasovými.
8.8.-IV. Neckyáda na koupališti /účastnilo se osm posádek prapodivných plavidel, přihlížela
téměř stovka návštěvníků, nechyběly ani soutěže pro děti/.
9.10. – I. Jiřinkový bál v KNB. K tanci a poslechu hrála kapela Velvet. Téměř všichni
návštěvníci se dostavili s doporučenou květinovou ozdobou , za niž byli náležitě odměněni.
16.10.-autobusový zájezd do Vídně v Rakousku (ve spolupráci s CK Čedok, průvodcem pak p.
Krabička, zájezd bohužel provázelo nepříznivé počasí).
19.11.- zájezd do Mahenova divadla na činoherní div. představení bratří Mrštíků – „Rok na
vsi“.
27.a 28.11.- 3. vánoční výstava v KNB. Opět výstava výrobků s adventním přívlastkem,
možnost zakoupení květin, paličkovaných obrázků, vonných svíček, malovaných kamenů,
polštářků apod. Atmosféru dotvářela vůně vánočního punče a ochutnávka vánočního cukroví
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(u něhož pak nechyběla ani použitá receptura). Po skončení akce, cca v 18hod, pozvolný
přesun k tradičnímu, již 5.rozsvícení vánočního obecního stromu.
4.12.-Mikulášská nadílka v KNB, které předcházelo divadelní představení brněnského
souboru.

Sbor dobrovolných hasičů
Leden – pořádána tradiční valná hromada. SDH Spešov zde byl oceněn starostem okresního
sboru hasičů panem Daňkem medailí „za příkladnou práci sboru“.
Duben – sbor pořádal sběr železného šrotu v obci
- Dále pak exkurzi do Muzea zemědělské techniky v Boskovicích
- Byla zateplena a opravena fasáda nové klubovny („Váha“), oprava si vyžádala
investici cca 50 000Kč.
- Pořádán „Spešovský čapolom“, tj. závod na jízdních kolech. Děti závodily
v rychlosti a zručnosti, závodníci z řad „starších“ (tj. dospělých) pak bodovali ne
výkonem, ale především vzhledem či bizarností závodního kola. První místo
obsadil Jaroslav Procházka se svým „čapolamem“ bez plášťů, poháněným
zapáleným senem.
Květen – táborový oheň na Srdíčku, s hranicí vysokou 6 metrů. Začátek akce byl v 18hod,
zajištěno bylo občerstvení v podání nabídky opékaného selete a nápojů, k poslechu
pak hrála hudba.
Červen – zájezd do Aquaparku do Vyškova
- Účast na soutěži požárního sportu v sousední obci Dolní Lhota (družstvo mužů
obsadilo 4.místo, dívky pak místo první)
- Soutěž o Putovní pohár starosty obce Ráječko (mužské družstvo SDH Sp.obsadilo
2.místo)
- Ku příležitosti Dne dětí pořádána „Velká pokladová hra“, motivována pirátskou
tématikou „Plavba za pokladem Johnyho Silvera“. Akce se konala na tábořišti,
které se proměnilo v pirátskou základnu. Okolí tábořiště pak lemovala cca 1 km
dlouhá značená trasa, tzv. lodní trasa, s pěti zastaveními u pirátů, cikánky a vdovy
Johnyho Bounta, rakve s ostatky zesnulého piráta aj. Na konci plavby pak na děti,
tj. plavčíky, čekal v jeskyni sám kapitán Silver s dřevěnou nohou a hákem místo
paže. Od něj děti obdržely pamětní list a sladký poklad. Občerstvení i přenocování
pro případné zájemce bylo zajištěno na místním tábořišti. Návštěvníci hodnotili
akci jako velmi vydařenou.
Červenec – pořádán 4. dětský letní tábor, tématika pirátská. Dvaadvacet malých táborníků,
věkové rozmezí 6 – 15let, soutěžilo v družstvech v jednotlivých táborových hrách.
Postupně si za svá vítězství družstva „nakupovala“ písmena do tabulky, která je po svém
vyplnění dovedla k ukryté lodní knize kapitána Silvera. Po jejím dešifrování se pak malí piráti
vydali na cestu podle mapy pirátské námořní oblasti a postupovali podle ukrytých zpráv až
k zakopaným bednám se sladkými poklady.
Srpen – taneční venkovní zábava na hřišti na Bahnech, k tanci a poslechu hrála
skupina Akcent.
- Pokračovací práce na rekonstrukci klubovny („Váha“) – nátěr střechy, nová
venkovní fasáda, nátěry okapů.
Srpen – říjen – úpravy na tábořišti: zarovnání příjezdové cesty k tábořišti těžkou technikou,
vybudováno nové ohniště, zateplena stávající chata, započato s výstavbou
kuchyně a jídelny.
Říjen – 3. ročník soutěže O putovní pohár starostky obce Spešov. Spešovští hasiči obsadili
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krásné přední příčky, tj. 1.a 2.místo.
28.11.- požár v obci: hořel dům paní Kouřilové (ulice směrem k Rájci). Požárem bylo zničeno
vybavení kuchyně a předsíně. Požár si vyžádal zásah místní jednotky SDH a SZH
Blansko.
Listopad – nákup nových helem a hadic do výbavy jednotky.

FC Spešov
První roční působení FC v okresní blanenské soutěži malé kopané vyvrcholilo
postupem ze základní soutěže. Kromě sportovní činnosti se klub částečné podílí také na
kulturním životě v obci (zejm. pak pořádání tanečních zábav v areálu místního hřiště).
Výsledky FC Bahna v letošní sezoně
Spešov – 1.FC Šebetov
Spešov – Tuzemák
Boskovice
Spešov – Moravan Svitávka
Spešov – Torpéda Vážany
Spešov – Sokol Valchov
Spešov – Sokol Rozhraní
Spešov – Support Šebetov
Spešov - Dynamo Čížovky
Spešov – Bozako Satans
Boskovice
Spešov – Újezd u Boskovic
Spešov – Béďa team V.
Opatovice
Spešov – Slza Skalice nad
Svitavou

JARO
2:1
7:0

PODZIM
8:5
2:2

1:1
1:3
11:0
0:2
13:2
6:3
2:2

8:0
2:3
4:0
-

6:3
7:2

-

1:3

-

Střelci: 18 (počet „branek“) - Musil, L. Svoboda
12 - Hájek
7 - V. Chlup
6 - Man, Štefek
5 – Kopeček
3 – J. Chlup, Trávníček
1 – Holomek, Šváb, Hudec
FC Spešov je v tabulce po 18ti odehraných utkáních na 4.místě (na 1.místě je pak Brťov,
druhé Rozhraní a třetí Vážany). V základní lize okresní soutěže v malé kopané pak tedy
obsadili krásné páté místo ze 14 zúčastněných klubů.

A další události v obci…
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V průběhu měsíce září a října proběhla zdárná aktualizace a úprava webových stránek
obce Spešov, www.spesov.cz.
Po letech mělo premiéru zimní kluziště v areálu hřiště na Bahnech. Velký dík patří
pánům R. Kakáčovi st. a V. Chlupovi st.za přípravu a následnou péči o kluziště, které se těšilo
velké návštěvnosti jak z řad místních dětí, mládeže, tak dospělých.
Dne 12.9.2004 pořádány v obci první jezdecké hry pro děti a juniory do 21 let,
vhodné i pro jezdce začátečníky, koníky všeho druhu a sedlání libovolného. Návštěvníci se
mohli těšit na ukázku předvedení koní na ruce, cvičení na koni, drezuru či skupinové ježdění.
Soutěžilo se ve vidličkované, házení míčků, barelech a slalomu (individuálně či s vodičem).
Dne 25.9.2004 byl pak pořádán volný distanční závod na koních, vhodný pro rekreační
jezdce nebo začínající distanční jezdce a koníky všeho druhu. Trať byla vedena převážně po
lesních cestách s klesáním a stoupáním. Závod se jel v časovém omezení a bez veterinárních
kontrol na 10 až 15 km. Prezentace závodu proběhla v 9 hod na bývalé školní zahradě v obci,
organizátorkami pak byly paní Ivona Pavlů a slečna Simona Cihlářová, obě ze Spešova.

Shrnutí činnosti v obci roku 2004:
- Dokončena oprava kapličky, vč.efektivního nasvětlení stavby, která se tak po setmění
stává krásnou dominantou obce.
- Proběhla oprava pomníku padlých, vč.nasvětlení.
- Dokončena renovace autobusové zastávky
- V areálu hřiště na Bahnech připraveno podloží pro vybudování hřiště na košíkovou a
instalován venkovní stůl na stolní tenis.
- Dokončeny vodovodní přípojky na Bahnech, současně s plánovanou rekonstrukcí
komunikace.
- Provedeny nezbytně nutné tesařské práce pro zabezpečení statistiky budovy školy
- Dokončena oprava hřbitova (odvodnění cesty, nové rozvody vody, izolace márnice)
vč.nového osvětlení jak cesty ke hřbitovu, tak i areálu hřbitova.

Různé
Podrobné statistické údaje o obci Spešov
(Údaje získány během měsíce května roku 2004, průzkum prováděli v obci speciálně
vyškolení pracovníci Českého statistického úřadu.)
Doprava (údaje roku 2004)
Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne)

1

Zastávka městské hromadné dopravy (1=ano, 0=ne)

1
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Druhy pozemků (údaje roku 2004)
Celková výměra pozemku (ha)

329.6427

Orná půda (ha)

138.5801

Chmelnice (ha)

0.0000

Vinice (ha)

0.0000

Zahrady (ha)

13.3986

Ovocné sady (ha)

1.5254

Trvalé trávní porosty (ha)

38.9940

Zemědělská půda (ha)

192.4981

Lesní půda (ha)

106.2782

Vodní plochy (ha)

1.6476

Zastavěné plochy (ha)

6.4780

Ostatní plochy (ha)

22.7408

Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
Počet podnikatelských subjektů celkem

71

Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů

3

Průmysl - počet podnikatelských subjektů

18

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů

12

Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a
pohostinství - počet podnikatelských subjektů

3
23

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů

5

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů

1

Školství a zdravotnictví - počet subjektů

0

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů

6
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Státní organizace - počet subjektů

0

Akciové společnosti - počet subjektů

0

Obchodní společnosti - počet subjektů

2

Družstevní organizace - počet subjektů

0

Peněžní organizace - počet subjektů

0

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů

65

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů

1

Svobodná povolání - počet subjektů

0

Ostatní právní formy - počet subjektů

3

Kultura (údaje roku 2004)
Veřejná knihovna vč. poboček

1

Sakrální stavba

1

Hřbitov

1

Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
První písemná zpráva (rok)

1373

Nadmořská výška (m n.m.)

285

Katastrální plocha (ha)

330

Počet katastrů

1

Počet územně technických jednotek

1

Počet částí obce

1

Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
Živě narození celkem

7

Muži (z narození celkem)

2
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Ženy (z narození celkem)

5

Zemřelí celkem

5

Muži (ze zemřelí celkem)

1

Ženy (ze zemřelí celkem)

4

Přirozený přírůstek celkem

2

Muži (z přirozeného přírůstku celkem)

1

Ženy (z přirozeného přírůstku celkem)

1

Přistěhovalí celkem

2

Muži (z přistěhovalí celkem)

1

Ženy (z přistěhovalí celkem)

1

Vystěhovalí celkem

13

Muži (z vystěhovalí celkem)

7

Ženy (z vystěhovalí celkem)

6

Saldo migrace celkem

-11

Muži (ze salda migrace celkem)

-6

Ženy (ze salda migrace celkem)

-5

Přírůstek/úbytek celkem

-9

Muži (z přírůstek/úbytek celkem)

-5

Ženy (z přírůstek/úbytek celkem)

-4

Počet bydlících obyvatel k 31.12.

556

Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12)

271

Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12)

285

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem

76
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Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy

193

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži

180

Střední stav obyvatel (k 1.7.)

559

Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.)

271

Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.)

288

Sport (údaje roku 2004)
Koupaliště a bazény

1

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)

1

Technická vybavenost (údaje roku 2004)
Poštovní směrovací číslo

67902

Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne)

1

Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne)

1

Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne)

1

Požární nádrž (1=ano, 0=ne)

1

Požární hydrant (1=ano, 0=ne)

1

Plynofikace obce (1=ano, 0=ne)

1

Zhodnocení uplynulého roku
Opět mohu s potěšením a opakováním slov z minulého roku konstatovat, že Spešovu se
daří po všech stránkách velice dobře. Proběhlo několik zdárných rekonstrukcí a oprav
památných i užitkových budov v obci, které tak přispěli významně k celkovému zvelebení.
Veřejný život v obci je také stále na vzestupu, což je v dnešní hektické době velice potěšující.

Přílohy
Spešov v tisku 1x
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2005
retrospektiva
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Rok 2005
Důležité události v České republice
Prezident ČR V. Klaus hovořil ve svém novoročním projevu o rostoucí ekonomice a
současně o nežádoucím nárůstu cen, o absenci reformy zdravotní péče a penzijního systému, o
zvyšující se povrchnosti veřejné diskuze (odposlechy tel. hovorů a úniky na veřejnost aj.), o
násilí ve světě a o patnáctiletém trvání demokracie v naší republice.
Dne 17. 3. získala Česká Národní knihovna na aukci v Paříži cenný fragment
latinského překladu Dalimilovy kroniky; jeho cena se vyšplhala na 300 000 eur. Dne 1. 4.
ODS podala návrh na vyslovení nedůvěry vlády S. Grosse, ten pak 25. 4. podává demisi. Jeho
nástupcem se pak stává Jiří Paroubek. Dnem 13. 5. má ČR novou vládu (101 hlasy schválena
vláda ČSSD v čele s Jiřím Paroubkem). Dne 15. 5. vyhrál Český hokejový tým Mistrovství
světa vítězstvím nad Kanadou 3:0. Dne 25. 11. byl na seznam nehmotného světového
kulturního dědictví UNESCO zapsán mužský tanec verbuňk z Moravského Slovácka (je to
vůbec poprvé, co se na tento seznam ČR dostala). Dnem 11. 12. začaly mezi Prahou a
Ostravou a mezi Prahou a Břeclaví jezdit vlaky Pendolino (provoz nejrychlejších vlaků na
území
ČR
doprovází
však
celá
řada
technických
potíží).

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Jaroslav Aujeský
Denisa Veselá
Vojtěch Formánek
Matěj Man
Bára Holková
Klára Samcová
Úmrtí
Dominika Anna Chaloupková
Emilie Pavlů
Vlasta Bělušová
Drahomíra Pelikánová
Zdenka Langerová
Arnošt Trávníček
Jiřina Pokorná
Miroslav Kyselka
Sňatky
Martin Gottwald +…
Renata Zezulová + Nabil Lai
Zdeněk Hoffman + …
Marie Hoffmanová, roz. Holková + …
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Jana Feilhauerová, roz. Svobodová + …
Odhlášení trvalého pobytu
Petra Jelínková
Libuše Maňoušková
Ladislav Blažek
Hana Hendrichová
Jan Martinek
Přihlášení trvalého pobytu
Michal Fiala
Ilona Pavlů
Stanislav Alexa
Jaroslav Přikryl
Zdeněk Hoffmann
Ludvík Škaroupka
Jaroslav Škaroupka
Michal Feilhauer
Martin Matuška
Zdenek Komárek
Miroslav Sedlák

Stav obyvatel k 1. 1. 2005
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. 2005

619
+ 11
-5
+6
-8
623

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
17.3. 2005 – 32.schůze OZ (schválen návrh rozpočtu na rok 2005 – příjmy a výdaje
5 590 800Kč ; schválen rozpočtový výhled na léta 2006 a 2007- příjmy a výdaje cca
8 400 000Kč, užití zejm. na rekonstrukci budovy OÚ+ sportovního areálu + náklady na
provoz obce; po zvážení vybrána pro rekonstrukci veřejného osvětlení v obci fa N-P elektro
Přikryl – Nohálka Boskovice; probíhá instalace hydrovaru (tj. zařízení, které posílí a
stabilizuje tlak v obci, čímž by byl vyřešen dlouhodobý problém. Stejně tak je i vyřešeno
zásobování vodou v připravované stavební lokalitě u koupaliště); v souvislosti se zájmem
občanů obce o „výsadbu povolených druhů ryb do rybníčku nad koupalištěm“ bylo vyvoláno
jednání s pracovníkem agentury Ochrany přírody Brno Ing. Zajíčkem; zvýšena úhrada obce
příspěvků na dovážku obědů pečovatelské služby z 8Kč na 10Kč – z důvodu růstu nákladů a
valorizace důchodů aj.)
Schválená koncepce na rozvoj obce na rok 2005:
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Oprava komunikace Velká strana I. etapa/od Beranových k hospodě/ +II. etapa /od hospody
k točně/ 1 800 000Kč, vybudování basketbalového hřiště na Bahnech – povrch + koše
350 000Kč), úprava povrchu fotbalového hřiště 150 000Kč, oprava střechy na koupališti
50 000Kč, oprava plechů na střeše OÚ 30 000Kč, úprava zeleně v obci 50 000Kč, zpracování
projektů S4 –lokalita ke koupališti, S5 – škola, přístavba Bahna, rekonstrukce oken a dveří na
kapličce 50 000Kč – o finanční zatížení se podělí obec s církví, dokončení komunikace na
Bahnech – inženýrské sítě + silnice od Kakáčových k mostku 150 000Kč.
23.6.2005 – 33.schůze OZ (odsouhlasen ceník nájmu hrobových míst na dobu 10let , tzn. do
roku 2015 /jednohrob 500Kč, dvojhrob 1000Kč, trojhrob 1 400Kč, čtyřhrob 1 600Kč/,
vyúčtování proběhne v měsíci září a říjnu, nájemníci obdrží nájemní smlouvu; proběhla
oprava střechy na koupališti – celoplošně na budově položen paraelast, 40 900Kč; zpevněná
krajnice cesty u koupaliště 33 958Kč; provedena výměna oken a dveří v kapli – celkové
náklady 74 374Kč, obec hradila částku na polovinu s Římskokatolickou církví; instalovány
věžní hodiny na kapličce 49 450Kč; dokončující práce na dětském hřišti – osazení skluzavky
a prolézaček; zpracovány dvě urbanistické studie na stavební lokalitu u ZŠ – dvůr, zahrada a
budova; zpracován projekt na dopravní značení obci – most u Pohostinství označen dopravní
značkou o nosnosti mostu 3 t a most u Doležalových dopravní značkou 14t; podány
informace o závěrečném účtu obce Spešov za rok 2004: celkem na účtu obce 6 923 183,25Kč
; informace o hospodaření z roku 2004 Spešovská voda s.r.o.: výnosy 912 264,31Kč, náklady
903 300, 86Kč, hospodářský výsledek 8 963,45Kč aj.)
Usnesení: odsouhlaseno rozšíření výstavby letního tábora pro děti osazení mobilních buněk,
předpokladem je však nutné zabezpečení starostou SDH souhlas majitelů pozemků, na nichž
by byly buňky usazeny.
22.9.2005 – 34.schůze OZ (práce na smlouvě o pronájmu pozemků na letní tábor + potřeba
jmenovat správce tábora s definicí jeho pravomocí a povinností; seznámení s technickými
možnostmi výstavby nového mostu u Pohostinství – klasická betonová konstrukce a
technologie TURBO SAIDER s bočními stěnami sypanými zeminou a obložením kamennou
dlažbou; pokračuje oprava cesty vedle koupaliště; vydlážděna přístupová cesta k obecním
vývěskám u Jednoty; protipožární nádrž u Jednoty byla osázena zelení; zahájena oprava
místní komunikace na Velké straně; zahájeny práce v obci firmou E-ON na zpracování
projektu na výměnu dřevěných sloupů elektrického vedení v obci; dokončeny malířské práce
v kapli; upraveny prvky na dětském pískovišti včetně opravy dřevěné konstrukce pískoviště;
zahájeny klempířské práce na budově OÚ aj.)

25.10.2005 – mimořádná schůze OZ (OZ seznámeno s požadavkem Správy a údržby silnic
JmK na výpůjčku a darování částí některých obecních parcel souvisejících s výstavbou nové
komunikace II/374. Současně se investor zavazuje, že stavební objekt SO 206 Podchod pro
pěší v obci Spešov, včetně přístupových cest a úprav uhradí z vlastních finančních zdrojů. ZO
souhlasí s darováním a výpůjčkou uvedených parcel.)
15.12. 2005 – 35.schůze OZ (seznámení s rozpočtovým provizoriem pro rok 2006688 000Kč; projednán návrh koncepce rozvoje obce na rok 2006; do majetku obce byl
v dražbě dne 2.12.2005 získán objekt na potoce „Váha“; starostka seznámila přítomné
s výsledky šetření ČD k neštěstí dne 9.10.2005 ve Spešově – protihluková stěna vyhovuje
předpisům, propustek – jímž malé děvčátko uniklo ze silnice do prostoru železnice a následně
zde utrpělo smrtelné poranění, musí být zachován bez překážek; podána informace, že obec
nezískala dotaci na výstavbu nového mostu u pohostinství „U meče“; byl vyčištěn Spešovský
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potok; sportovní zařízení na Bahnech – hřiště a kurty bude v následujícím roce spravovat p.
Stanislav Zouhar; dne 29.11.2005 provedli pracovníci kontrolního odboru JmK dílčí
přezkoumání hospodaření obce a byly zjištěny drobné nedostatky: nebyla předložena
zakládací listina společnosti Spešovská voda s.r.o., nevybráno roční nájemné ve výši 1 Kč
v letech 2003 - 2005 areálu koupaliště od pana Halase, chybná účetní hodnota odprodaného
obecního pozemku a neupřesněné poplatky TDO, za psy a nájemné. Obec přijala nápravná
opatření, které závazně dodrží.; aj.)
Usnesení: schváleno zvýšení ročního poplatku za odvoz domovního odpadu na částku 400Kč
na osobu. Schváleno zvýšení stočného pro občany obce na částku 22 Kč/m³.
Návrh koncepce rozvoj obce na rok 2006:
Rekonstrukce komunikace II. Etapa (od Pohostinství k točně) 1 200 000Kč
Oprava chodníku na Velké straně 800 000Kč
Oprava světel veřejného osvětlení a oprava rozvodů místního rozhlasu včetně jejich předložky
na nové betonové sloupy 100 000Kč
Oprava chodníků u prodejny Jednota, zbudování části chodníku u přejezdu ČD, úprava části
chodníku u Tesařových 100 000Kč
Úprava zeleně v obci, péče o vzhled obce (sečení trávy, drobné opravy), zakoupení bubnové
sekačky na trávu 130 000Kč
Rekonstrukce dopravního značení v obci 60 000Kč
Plynofikace budovy „Váha“ 30 000Kč
Realizace hromosvodu, výměna linolea – budova OÚ 30 000Kč
Oprava místních komunikací po zimním období 30 000Kč
Oprava splaškové kanalizace v KNB aj. 20 000Kč
Možné další navrhované: zbudování zastřešené čekárny na autobusové zastávce u
Pohostinství cca 70 000Kč

30.12. 2005 – mimořádná schůze OZ (starostka informovala o výši dotace 190 000Kč, kterou
obdržela obec v červenci roku 2005 z rozpočtu JmK a byla poskytnuta v rámci Projektu
rozvoje venkova na realizaci projektu „Oprava místních komunikací – II. etapa“. Na základě
Usnesením se upravuje účel a charakter přeúčtování neinvestiční dotace na dotaci investiční
na realizaci „Rekonstrukce MK – II. etapa“dle ZJMK č.435/05/Z 7 ze dne 15.12.2005. OZ
schválilo.)

Činnost neziskových organizací v obci
Český svaz žen
14.1.- v KNB pořádán tradiční, již IV. sousedský bál. O předtančení se postarala spešovská
mládež pod vedením pí. I. Holomkové a pí. J. Cihlářové s písní hvězdných Superstar, o
příjemný poslech a následně i tanec kapela Pohoda, a příjemnou náladu bohatá tombola.
5.2. – tradiční taneční ostatková zábava. Opět nechybělo předtančení spešovské mládeže
v rytmu rokendrolu, „Pohoda“ a tombola. O tradiční překvapení se postarali spešovští muži se
svoji módní přehlídkou v dámských šatech oděných na svých mužných tělech.
6.2. – každoroční průvod masek, v letošním rekordním počtu 40 zúčastněných masek.
8.2. – tradičně ukončující masopustní veselí Pochovávání basy v KNB, tentokráte s hudeb.
skupinou Velvet, opět předtančením speš.mládeže.
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27.2. – Dětský karneval v KNB. Nechyběly soutěže s pohádkovou tématikou a Miss 2005,
dětská diskotéka a bohatá tombola.
12.3.- zájezd na div. představení do Mahenova divadla v Brně „Taková ženská na krku“.
19.- 20.3.- 3.velikonční výstava v KNB. Přestože se letos objevilo méně vystavovatelů než
v předešlých letech, nouze o nové nápady a inspiraci jistě nebyla. Na výstavě bylo možné si
zakoupit rostliny a výrobky dětí ze Speciální ZŠ v Blansku.
6.5.- pořádán Májový běh (ve spolupráci s OÚ, SDH a Sport klubem) ku příležitosti
60.výroční osvobození naší republiky a konce 2.světové války. Součástí akce bylo pietní
položení zapálené svíčky na Pomník padlých u nějž stáli čestnou stráž spešovští hasiči ve
slavnostních uniformách, zapálení vatry na hřišti na Bahnech. Všichni zúčastnění běhu pak
obdrželi na památku akce pamětní list, tričko a balónky, účastníci z dětských řad pak dárek
v podobě plyšové hračky.
13.5.- Výroční členská schůze, která byla spojena s oslavou Dne matek. Doprovodný program
byl zajištěn vystoupením dětí ze ZŠ Dolní Lhota pod vedením paní H. Chlupové.
20.5. – zájezd na činoherní představení do Mahenova divadla v Brně „Divotvorný hrnec“.
21.5.- autobusový zájezd do Prahy (prohlídka historického centra města, vč. Vyšehradu,
Petřína, Hradu aj.), průvodce pan Krabička.
1.6.- Dětský den, tentokráte netradičně přizván kouzelník se svým představením.
18.6. a 27.6.- volejbalové turnaje na koupališti, kt. se účastnilo 8 družstev. V areálu
koupaliště se bojovalo od 10do 17hod, s výsledky 1.místo Dream team, 2. Tábor team a 3.
Ženy Spešov.
Chystaná Neckyáda v měsíci červenci se z důvodu špatného počasí nekonala. Proto členky
vymyslely náhradní program, atj.pochod na Hořice s doprovodným soutěžním programem
„Hledání pokladu Modrého medvěda“.
1.10. – Pouťová zábava s Jiřinkou v KNB, bohužel akce se zúčastnilo málo osob, k tanci a
poslechu hrála Pohoda.
4.10.- zahájeno kondiční cvičení žen v KNB, které probíhá již třetím rokem, pod vedením paní
Jiřiny Jourové.
15.10.- zájezd do Městského divadla v Brně na div.představení autora O. Wilde „Jak důležité
je míti Filipa“.
Říjen – sdružení pronajalo krytý plavecký bazén v Blansku na jednu hodinu, pro rodiče
s dětmi. Akce se zúčastnilo cca 35 osob.
- v tomto měsíci proběhl krátký kurz PC a internetu
27.11.- pořádán I. lampionový průvod ku výročí vzniku samostatného Československého
státu. Trasa vedla od hřiště na Bahnech k Pomníku padlých. Každé dítě dostalo papírový
lampion se svíčkou, s nímž si svítilo na cestu.U pomníku pak zapálily děti svíčku a starostka
obce pronesla směrem k občanům krátký projev.
19.11. – pozvánka na Volejbalový turnaj v Adamově /pořádalo TJ Sokol Adamov/. Družstvo
spešovských žen obsadilo 3.místo, muži pak místo 4.
26. a 27.11.- tradiční vánoční výstava v KNB. První den předvedla „studenou kuchyni“ paní
Menšíková, následující den byla ochutnávka pomazánek z kuchyně členek.
27.11.- tradiční, již 6. rozsvícení vánočního stromu v centru obce.
4.12.- Mikulášská besídka v KNB, s Mikulášskou nadílkou (pro každé dítě byla připraven
adventní kalendář a punčoška plná sladkých dobrot).

Sbor dobrovolných hasičů
Únor – Valná hromada
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- Sáňkařské závody na Srdíčku. Kromě soutěže v rychlosti a zručnosti vytyčenou
závodní dráhou , byl k mání sjezd kopce na neobvyklém „vozidle“, tj. jízda na
čemkoliv. Viděli jsme tak např. letadlo, sáně vybavené PC klávesnicí s myší, psí
boudu s Alíkem aj.
- Po mnoha letech obnoven zájmový kroužek „Mladých hasičů“
- 6.2.- tradiční průvod masek obcí (+ ČSŽ)
Duben – 1.4.- zásah místní jednotky si vyžádal rozsáhlý požár Šamotové továrny v Rájci.
- Sběr železného šrotu
- Brigáda sázení stromků v lese
Květen – pořádán táborový oheň
- 6.5.- Májový běh
- 17.5. – opět výjezd místní zásahové jednotky k lesnímu požáru v lokalitě nad
koupalištěm ve Spešově. Díky včasnému zásahu nedošlo k téměř žádným škodám.
- Pořízeno 6 nových vycházkových hasičských uniforem.
Červen – 11.6.- 1.kolo požární soutěže okrsku (muži obsadili 4.a 6.místo, ženy pak místo 2.)
19.6.- námětové cvičení v Jestřebí
25.6.- soutěž o Putovní pohár obce Ráječko (družstva mužů obsadila 2.a 4.místo,
ženy pak místo 1.)
- Probíhají pokračovací práce na výstavbě tábořiště (tj. výroba dřevěných křesel pro
vedoucí včetně „indiánských symbolů“, lavice s opěradlem okolo ohniště, 4,5metru
vysoký totem, dostavěna kuchyně s jídelnou, vystavěny nové chatky pro účastníky
tábora -5ks čtyřmístných a 6ks dvoumístných . Na stavbě chatek bylo odpracováno
711brigádnických hodin pod vedením velitele spolku p. Komárka, spotřebováno
25m³ dřeva surové kulatiny (údaje čerpány z kroniky sdružení SDH).
- 2.ročník pokladové hry ku příležitosti Dne dětí. Areál tábořiště se proměnil ve
westernovou osadu, plnou postav z Divokého západu. Dětští účastníci prošli trasu
přes 4 stanoviště, na kterých získávali zlaté nugetky. Ty jim pak na konci trasy
bankéř vyměnil za balíček sladkostí. Atmosféru Divokého západu dotvářely
originální nápojové lístky a vtipně řešené doplňky jako např. názvy etiket na láhvích,
vyhlášky a plakátky pohřešovaných osob (např. vtípek o hledání naší paní starostky)
aj. Děti se mohly také svést na koni, losovala se bohatá a vtipná tombola (např.
Suchá whisky – a to doslova a do písmene, jídlo s Rybanou aj.). Akce se tentokráte
těšila hojné účasti místních i „přespolních“ občanů.
- Po 5ti letech budování tábořiště byl obcí ustanoven jako správce tábořiště p.
R.Komárek. Většina majitelů pozemků, na kt. se nachází tábořiště pronajímá plochy
k užívání zcela zdarma.
Ćervenec – 5.letní hasičský tábor pro děti (Zúčastnilo se jej 22dětí, které si poprvé
vyzkoušely nově zbudované dřevěné chatky- což bylo vzhledem k deštivému počasí jedině ku
prospěchu,v minulých letech spaly totiž děti ve stanech. Letošní tématikou celotáborové hry
bylo „Zlaté údolí“, tj. děti sbíraly dolary, které pod přísným vedením šerifa směňovaly a
dražily za zlatonosné pozemky.)
Srpen – taneční venkovní zábava na hřišti na Bahnech se skupinou Akcent.
- Pořádán 2.spešovský čapolom (akce však pro nedostatek soutěžících zrušena).
Září – účast sboru na oslavách 110.výročí založení SDH Rájec. Součástí byla soutěž O
putovní pohár starohraběnky Salmové (družstvo mužů obsadilo 3.místo, ženské pak 1.místo).
Říjen – 8.10.- soutěž o Putovní pohár starostky obce Spešov, pořádána již po čtvrté. Muži
obsadili 1. a 6.místo, ženy pak místo 1.
- 21.10.- námětové cvičení, které netradičně proběhlo v nočních hodinách. Akce se
účastnilo 10sborů SDH z okrsku Blansko a Rájec, „zasahovalo“ 84 hasičů a 3
cisterny.
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- Během roku pak pořídila zásahová jednotka 4 nové helmy, pracovní oděvy pro
všechny členy vč.bot typu „kanady“.

FC Spešov
Spešovští fotbalisté v další, své druhé, sezóně opět postoupli z divize do páté ligy, skončili na
krásném 5.místě divize. Kdyby nebylo „slabší jarní sezony“, mohli sportovci pomýšlet
dokonce na postup. V podzimní tabulce, kde by se započítávaly jen body za podzimní zápasy,
by spešovští obsadili druhé místo.
Konečná tabulka divize za rok 2005
TÝM
ÚSPĚŠNOST
1. FC Šebetov
74%
2. Torpéda
70%
Vážany
3. TJ Sokol
64%
Rozhraní
4. FC Sebranice
55%
5. FC Spešov
55%
6. SAF Brťov
53%
7. FC Stark
44%
Vísky
8. Tuzemák
44%
Boskovice
9. FK Pohora
35%
10. TJ Sokol
33%
Deštná
11. S. KA. Křtiny
23%
12. Žízeň
14%
Petrovice

BODY
49
46

SKÓRE
71:29
69:42

42

47:26

36
36
35
29

74:51
64:38
59:40
61:60

29

60:71

23
22

39:74
47:75

15
9

28:75
27:68

Různé události v obci
Únor – zvýšená hladina řeky Svitavy, kalná voda ve Spešovském potoce a povodňová komise
obce Spešov hlásí pohotovost, spolu s kontrolou hladiny řek v hodinových intervalech.
Naštěstí se ale velká voda obci nakonec vyhnula.
Jaro – řady spešovských sportovců rozšířily i nejmenší spešovské děti, které začaly společně
se svými maminkami pravidelně cvičit v KNB. Díky nápadu a iniciativně paní Aleny
Semeniukové a ostatních aktivních maminek se zakoupilo drobné vybavení a nářadí sloužící
ke cvičení. Cvičení se těší velké oblibě!
Říjen- tradiční Pouťový fotbal. Po několika letech porážek se podařilo zvítězit týmu
„Svobodných“ nad „Ženatými“. Svobodní o svém vítězství rozhodli třemi brankami v závěru
zápasu.
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Družstvo „Svobodných“: L. Svoboda, D. Svoboda, J. Trávníček, M.Mikulášek, F.Komárek,
M. Poděbradský a V.Chlup
Družstvo „Ženatých“: L. Zvejška, J. Komárek, J. Musil, V. Svoboda, J. Holomek, R. Šváb a
J.Pavlů.
Říjen – tragické železniční neštěstí v obci, při němž došlo ke střetu vlaku a malého děvčátka,
které svým těžkým zraněním na místě podlehlo.
Prosinec – 24.12. si mohli občané odnést do svých domovů Betlémské světlo, které hořelo
v místní kapličce.

Zhodnocení uplynulého roku
Obci Spešov se daří naštěstí stále dobře, resp. výborně. Je dobře fungující obcí,
s výkonným obecním úřadem i zastupitelstvem, má navázány přátelské vztahy s okolními
obcemi a městy našeho kraje. Vzhled obce se neustále mění a vyvíjí kupředu. V letošním roce
proběhla velká část plánovaných rekonstrukcí, zejména pak místních komunikací, dovybavení
sportovního areálu na hřišti na Bahnech, úprava zeleně v obci a spoustu dalších. Těšíme se
tedy již na rok následující, kdy má obec svůj koncepční plán rozvoje obce opravdu nabitý
k prasknutí!
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Rok 2006
Důležité události v České republice
Prezident ČR V. Klaus hovořil ve svém novoročním projevu o stabilitě a jisté stabilitě
ČR, zmiňoval se také o vleklé vládní krizi, která však byla úspěšně překonána.
Dne 24. 2. přivezli čeští sportovci ze ZOH v italském Turíně 4 medaile, zlato pak
vybojovala Kateřina Neumannová v běhu na 30 kilometrů volným stylem. Dne 1. 3. přijel do
ČR po 13ti letech do sametové revoluce ruský prezident V. Putin. Dne 15. 3. přehlasovala
Poslanecká sněmovna 101 hlasy prezidentské veto a ČR se tak zařadila k zemím, v nichž
homosexuální páry mohou uzavírat registrované partnerství. Dne 27. 3. se vyskytl na území
ČR nejnebezpečnější virus ptačí chřipky, kmene H5N1, který je přenosný na člověka
(infikována byla labuť nedaleko Hluboké nad Vltavou). Ve dnech 2. – 3.6. se konaly volby do
poslanecké sněmovny. Ve volbách zvítězila ODS pod vedením Mirka Topolánka, nemá ovšem
dostatek hlasů proti opoziční ČSSD, nastává politický pat. Dne 1. 7. vstupuje v platnost nový
silniční zákon, který zavádí přísnější systém trestních bodů a vysoké pokuty za porušení
pravidel silničního provozu. Dne 3. 7. podal premiér J. Paroubek demisi. Ve dnech 14.- 27. 8.
proběhl v Praze kongres Mezinárodní astronomické unie, který rozhodl o vyřazení Pluta ze
seznamu planet. Dne 14. 8. proběhla v Praze protestní akce, na níž desítky lidí vyjádřili
nesouhlas s umístěním americké protiraketové základny USA v Česku. Dne 16. 8. byl po
složitých jednáních jmenován předsedou menšinové vlády ODS M. Topolánek. Dne 5. 9.
předala po dlouholetých soudních sporech Správa Pražského hradu církvi katedrálu sv.Víta.
Dne 23. 9. čelila metropole ČR (Praha) poprvé ve velké míře hrozbě teroristického útoku, na
mimořádném zasedání vlády bylo na základě informací zpravodajských služeb rozhodnuto o
posílení bezpečnostních opatření. Mimořádná situace trvala necelý měsíc. Dne 30. 9. se
vítězkou soutěže Miss World poprvé v historii ČR stala 18ti letá Češka Taťána Kuchařová,
rodačka z Opočna. Dne 3. 12. zatkla policie jednoho z největších sériových vrahů v historii –
Petra Zelenku, který v havlíčkobrodské nemocnici zavraždil 8 pacientů a 9krát se o vraždu
pokusil. Dne 11. 12. byl na Barrandově v Ph. otevřen největší zvukotěsný filmový ateliér
v Evropě (celková plocha 4tis. m²). Dne 26. 12. odcestoval Český vědecký tým geologů,
biologů a geografů na 1. českou polární stanici J. G. Mendla na Ostrově Jamese Rosse v
Antarktidě.

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Ema Skoupá
Úmrtí
Dana Kouřílová
Jindřich Kolář
Marie Kuželová
Anežka Pokojová
Jaroslav Škaroupka
Josef Pavlů
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Blažena Blažková
Miroslav Hlaváček
Sňatky
Barbora Havlíčková, roz. Meluzínová + …
Vladimír Chlup + …
Lucie Vašíková, roz. Jabůrková + …
Odhlášení trvalého pobytu
Vojtěch Kučera
Lucie Pavlů
Andrea Skotáková
Romana Skotáková
Romana Skotáková ml.
Martina Jourová
David Procházka
Josef Procházka
Martin Hudec
Marta Škvařilová
Miloslav Sedlák
Jiří Stloukal
Romana Doležalová
Renáta Grajcarová
Bára Holková
Zdeněk Chlup
Zdeňka Chlupová
Martin Meserle
Jindřiška Schwarzová
David Kyzlink
Eva Pavlů
Přihlášení trvalého pobytu
Robert Matuška

Stav obyvatel k 1. 1. 2006
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. 2006

623
+1
-21
+1
-8
596

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
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23.3. 2006 – 36.schůze OZ (navržena koncepce + rozpočet rozvoje obce pro rok 2006;
seznámení se smlouvou JMP Brno na prodej obecního plynovodu – prodej se uskutečnil
v měsíci červnu, obec obdržela 1,4mil. Kč; zařazení obce Katastrálním úřadem do projektu
digitalizace k.ú.; informace ohledně výskytu ptačí chřipky v ČR – region není v přímém
ohrožení, v případě výskytu více jak 4ks mrtvých ptáků kontaktovat OÚ nebo Krajskou
hygienickou stanici s pobočkou v Blansku aj.)
Usnesení: schválen rozpočet obce příjmy a výdaje 5 663 600Kč; rozpočtový výhled na léta
2007: 4 300 000Kč a 2008: 4 000 000Kč aj.
Schválená koncepce pro rozvoj obce pro rok 2006
- Výstavba nového mostu u Pohostinství 1 400 000Kč
- Práce nutné před započetím výstavby nového mostu (demolice mostu stávajícího
50 000Kč, uložení venkovního plynovodu před mostem do země 110 000Kč)
- Rekonstrukce místní komunikace III.etapa (od Pohostinství na točnu) 1 000 000Kč
- Instalace nových energeticky úsporných žárovek na nových sloupech veřejného
osvětlení v obci (v souvislosti s výměnou dřevěných sloupů za betonové, nízkého
napětí v obci) 100 000Kč + kompletní rekonstrukce venkovní sítě nízkého napětí
v obci (tzn. i rekonstrukce části veřejného osvětlení a rekonstrukce nevyhovujících
domovních přípojek, z převážné většiny financuje společnost E.ON.)
- Výstavba čekárny na zastávce MHD u Pohostinství (včetně předložky telefonního
vedení) 70 000Kč
- Oprava chodníku u Jednoty a před ní 120 000Kč
- Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 100 000Kč
- Plynofikace objektu Váha 30 000Kč
- Vybudování přípojky splaškové kanalizace v objektu č.p. 134+ oprava přípojky splaš.
kanalizace u Klubu na Bahnech 30 000Kč

13.4.2006 – mimořádná schůze OZ (seznámení s dopisem od pražské společnosti NOBICA
BOHEMIA s.r.o., která byla pověřena vymáháním pohledávky v souvislosti s vyhlášením
konkurzu na areál místního koupaliště /pozn. Spešovské koupaliště vinou dluhu z dob, kdy
obec spadala pod město Blansko, a následného převzetí do majetku Spešova i s břemenem ve
výši 1 600 000 Kč spadlo do konkurzního řízení. Vedení obce se snaží společně s právníky
celou situaci vyřešit ku prospěchu obyvatel Spešova a zajistit letní provoz/. Současně podána
informace o výsledku jednání s p.Leošem Davidem, jednatelem společnosti a JUDr.
Němcovou, která obec Spešov v této záležitosti právně zastupuje. OZ odsouhlasilo odkup
pohledávky areálu koupaliště ve výši 1 050 000Kč, vč.parcel o rozloze cca 13 500m², budovy
a rybníčku.)
22.4.2006 – 37.schůze OZ (seznámení OZ s přezkoumáním hospodaření obce Spešov
pracovníkem JmK Ing. M. Kupkem- zjištěny chyby a nedostatky, které však nejsou
závažného charakteru; oznámení o dotacích z JmK v výši 93tis na III.etapu rekonstrukce
veřejné komunikace v obci a 700tis.na výstavbu nového mostu; zahájena instalace informační
tabule u Jednoty; vzhledem k nárůstu cen energií zvýšena cena za pronájem KNB 1.10.-30.4.
/ 1 den/650Kč, zbylá část roku 1 den/400Kč; seznámení s hospodaření Spešovská voda s.r.o. –
výnosy: 973 598,41Kč; náklady: 838 357,30Kč; hospodářský výsledek 135 241,11Kč aj.

10.7.2006 – mimořádná schůze OZ (schválení rozpočtového opatření)
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25.9.2006 – 38.schůze OZ (podány informace ohledně rozpočtu, směrnic obce, prodeje a
darování pozemků aj.)

Volby do OZ 20. a 21.října 2006, pá. 14-22hod, so.8-14hod. Zvolit nové zastupitele obce
přišlo 321 voličů z řad občanů obce, tj. 64,46% z celkového možného počtu voličů. Vybráno
bylo devět zastupitelů ze čtyř kandidátek.
Hlasy
Kandidátní listina
abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
Přepočtené %
Počet
Podíly
základ
plat. hlasů
mandátů hlasů
dle počtu
kandidátů

1 SNK- pro rozvoj obce Spešov

696 25.34

9

2 747.00

25.33

2

X

2 Komunistická str.Čech a Moravy

468 17.04

9

2 747.00

17.03

1

X

3 SNK-ženy a sportovci

936 34.07

9

2 747.00

34.07

4

X

4 SNK pro obec SPEŠOV

647 23.55

9

2 747.00

23.55

2

X

Okrsky
Počet
Počet
volených volebčlenů
ních
zastupi- obvodů Počet Zpr. v %
telstva
9

1

1

Vol.
Zapsaní Vydané
Odevzd. Platné
účast
voliči
obálky
obálky hlasy
v%

1 100.00

498

321 64.46

319

2 747

Kandidátky: SNK – ženy a sportovci, SNK pro obec Spešov, SNK – pro rozvoj obce Spešov,
KSČM.
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1.11.2006 – 1.schůze OZ („ustanovující schůze nového zastupitelstva obce pro léta 20062010“; podána rezignace p. Ing. J. Grima a poté 1. náhradníka O.Kopeckého z volební strany
č.4 – Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Spešov, dalším náhradníkem na funkci člena
OZ se stává Ing. J. Havránek z výše uvedené volební strany; schválení jednacího a volebního
řádu; aj.
Volba starosty obce: návrh – Mgr. Ivana Holomková (pro 6 hlasů, zdržel se 3hlasy, proti 0
hlasů). Tímto byla opětovně paní Holomková zvolena do funkce neuvolněné starostky a to do
konce roku 2006, od 1.1.2007 do konce volebního období do funkce uvolněné starostky obce
Spešov. Na závěr schůze OZ pronesla nově zvolená starostka obce řeč, v níž připomněla
maximální úspěšnost výhledové koncepce rozvoje obce v minulých 4letech, poděkovala za
spolupráci bývalým členům OZ, zejména pak odstupujícímu místostarostovi p.Ing. I. Grimovi
aj.
Volba místostarosty obce: návrh – Zdeněk Halas (pro 5 hlasů, zdržel se 4 hlasy, proti 0 hlasů).
Neuvolněným místostarostem zvolen Zdeněk Halas.
Finanční výbor ve složení: Ing. Jiří Havránek (předseda), L. Meluzínová, M. Pernica
Kontrolní výbor ve složení: H. Chlupová (předseda), I. Jabůrek, M. Man
Členové OZ na dané volební období: Mgr. Ivana Holomková, Zdeněk Halas, Ing. Jiří
Havránek, Helena Chlupová, Ludmila Meluzínová, Ivo Jabůrek, Miroslav Man, Miloš Pernica
a Josef Rosendorf.
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Zastupitelstvo:
(ustavující schůze dne 1. listopadu 2006)
Starostka

Mgr. Ivana Holomková

Místostarosta

Zdeněk Halas

Zastupitelé

Ing. Jiří Havránek
Helena Chlupová
Ivo Jabůrek
Miroslav Man
Ludmila Meluzínová
Miloš Pernica
Josef Rosendorf

Administrativa Naděžda Semotamová
Kronikářka

Mgr. Barbora Havlíčková

Finanční výbor:
Předseda

Ing. Jiří Havránek

Členové

Ludmila Meluzínová
Miloš Pernica

Kontrolní výbor:
Předsedkyně

Helena Chlupová

Členové

Ivo Jabůrek
Miroslav Man

23.11.2006 – 2.schůze OZ (seznámení s rozpočtovým provizoriem pro I. čtvrtletí 2007 –
859 000Kč aj.)
Usnesení: schválena měsíční odměna členům zastupitelstva ve výši 300Kč aj.
15.12.2006 – 3.schůze OZ (rozhodnuto o úpravě parku na Bahnech – prostříhání stromů,
kácení borovice před domem rodiny Zezulových; zajištění výsadby ovocných stromů na
„Malé straně“ v obci; úspěšně proběhla kolaudace mostu přes Spešovský potok - do konce
května následujícího roku nutné ozelenit okolní plochy aj.)
Usnesení: schválen návrh koncepce rozvoje obce na rok 2007 a výhledově na rok 2007-2010.
Návrh koncepce rozvoje obce Spešov na rok 2007
1. Rekonstrukce místní komunikace od pohostinství k točně (jedná se o odloženou akci
z roku 2006) 1 mil. Kč.
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2. Rekonstrukce místní komunikace na Malé straně k mostu Na Bahnech IV.etapa
1,5mil.Kč
3. Rekonstrukce chodníků na Velké straně 0,9 mil.Kč
4. Oprava omítek a nový nátěr budovy OÚ
5. Zpevnění komunikace v horní části obce (k rodin.domům Krejčí a Bedanovi)
Návrh koncepce na léta 2008-2010
2008
1. Řešení problému budovy školy + centrum obce 1,5mil.
2. Rekonstrukce chodníků na Malé straně 1 mil.
3. Opravy koupaliště I. etapa
2009
1. Rekonstrukce budovy KNB + zbudování hřiště na košíkovou 1,8mil.
2. Rekonstrukce chodníků od pohostinství k točně 0,8 mil.
3. Oprava koupaliště II. Etapa
2010
1. Dokončení rekonstrukce budovy OÚ + výstavba parkoviště
2. Rekonstrukce chodníků směrem k Ráječku
3. Rekonstrukce chodníků od kapličky ke koupališti

Činnost neziskových organizací v obci
Český svaz žen
4.2.- 5. Sousedský bál (k tanci a poslechu hrála tradičně kapela Pohoda, místní mládež
nacvičila pod vedením J. Cihlářové a I. Holomkové předtančení, zajištěna byla též bohatá
tombola).
25.2.- taneční ostatková zábava v KNB. O zábavu se postarala kap. Pohoda a „Kašpaři“
(skupina místních obyvatel vystoupila s vtipným představením zavádějící přihlížející na
domácí a zahraniční hudební scénu).
26.2.- tradiční průvod masek (ve spolupráci s SDH).
28.2.- tradiční Pochovávání basy v KNB.
16.3.- zájezd do Mahenova divadla v Brně, činoherní představení „Škola žen“ od Moliere.
26.3.- dětský karneval v KNB (dětská diskotéka, hry, tombola)
8.a 9.4. – Velikonoční výstava (možnost zakoupení drobností z velikonoční tématikou a ručně
malovaná trička)
22.4.- plavecký zájezd do nově zrekonstruovaných městských lázní d Boskovicích.
Zklamáním však byla nízká účast na akci.
12.5.- výroční schůze v KNB. Kulturní program zajistily děti ze ZŠ Dolní Lhota pod vedením
paní H. Chlupové.
4.6.- dětský den na hřišti na Bahnech , Téma: dopravní hřiště – areál na Bahnech se proměnil
v dopravní hřiště. Malí řidiči si zde zopakovali se svými vozidly znalost silničního provozu.
Následně se vydali na Spešovské dostihy, kde nejprve osedlali koně a pak překonávali různé
překážky. Prohlédnout si mohli vůz brněnských hasičů a obleky, které hasiči používají při
zásahu. Na závěr akce se konalo tradiční opékání špekáčků a rozdávání zasloužených odměn.
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24.6.- volejbalový turnaj na koupališti, účastnilo se jej 7 týmů. Pořádáno ve spolupráci
s místním klubem sportovců a manžel. Halasových.
30.7.- neckyáda na koupališti. Akci přálo krásné počasí, nepřála však nízká účast závodních
plavidel. Nechyběla pivní štafeta, „lovení ryb“, závod s melouny, boj na úzké lávce nad
hladinou vody).
2.9.- autobusový zájezd na zámek do Náměště nad Oslavou (s výstavou gobelínů), do Třebíče,
Telče, Památník Bible kralické. Zájezdu přálo krásné počasí a zkušený průvodce pan
Krabička.
16.9. – Jiřinková zábava v KNB (kap. Pohoda, tombola).
8.10. – vycházka na Hořice. Celý pochod provázela motivační hra „Hledání pokladu
s medvídkem Brumíkem“. Nechyběl táboráček s opékáním buřtů. Účast byla hojná, počasí
krásné.
27.10.- II. Lampionový průvod ku příležitosti Osamostatnění Českého státu. Děti i dospělí šli
cestou od Bahen ke kapličce, cestu lemovaly světýlka z vydlabaných dýní. Slavnostní ráz
akce umocnila slavnostně oděná čestná stráž členů SDH u Pomníku padlých, projev starostky
obce, státní hymna a ohňostroj.
27.11. – tradiční vánoční výstava byla vyměněna za vánoční dílničku, kde si každý návštěvník
mohl vyrobit drobný dáreček.
3.12.- Mikulášská besídka v KNB.
3.12.- 7. rozsvícení obecního vánočního stromu v centru vesnice. Nechyběl projev starostky
obce, vystoupení dětí ZŠ Dolní Lhota, projev pana faráře).
9.12. – zájezd do Mahenova divadla v Brně na činoherní představení „Maryša“ do bratří
Mrštíků.

Sbor dobrovolných hasičů
Leden – Valná hromada v KNB, tentokráte s udělováním vyznamenání (čestná uznání,
medaile za služby a věrnost 10ti a 20ti let, odznak sv. Floriána)
Únor – Sáňkařské závody. Nejlepší originální „sáňky“ měl J. Procházka (sáňkařský kopec Na
srdíčku sjel na záchodové míse a během jízdy stačil i číst noviny).
26.2.- tradiční průvod masek obcí
Březen – zakoupeny čtyři kusy vycházkových uniforem pro členky sboru, současně
s potřebnou součásti výstroje a výzbroje.
- Sběr železného šrotu /výtěžek 5 200 Kč/
- Oprava a údržba tábořiště (nátěry objektů v areálu, řádně pokryty střechy chatek a
jídelny, vnitřní stěny chatek obloženy sololakem, vybudován elektrický rozvod
s osvětlením, přistavěna veranda ke stávající jídelně)
- Během měsíce vyhlášen poplach 3. stupně povodňové aktivity, z důvodu očekávané
velké vody na řece Svitavě. Členové plnili pytle pískem, zabezpečovali ohrožené
objekty (ohroženy ulice směrem k Rájci a Ráječku) a ucpávali kanály. Na zásahu se
podílelo 15hasičů a 6 civilistů. Jednotka pak monitorovala hladinu řeku celou noc a
byla připravena kdykoliv zasáhnout. Po třech náročných dnech byla pohotovost
zrušena.
Červen - vybudování nové přístupové cesty k tábořišti (obnovení staré obecní cesty kolem
potoka). Původní, „horní“, 20let starou cestu zakázal majitel pozemku užívat. Na budování se
podíleli členové a příznivci SDH (kteří ručně zpracovali 12tater písku, aby byla cesta
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použitelná pro navážení materiálu), p. J. Beran a p. A. Meluzín (kteří nezištně a ochotně
pomohli svou těžkou technikou zarovnat pozemek a navést na něj písek).
Červenec- westernový den pro děti a dospělé. K tanci a poslechu hrála naživo country kapela
Náhoda, o zábavu se postaral mistr ČR v zacházení s kolty a lasem a fotograf se starodávným
vybavením a připravoval pro děti nečekané momentky. Nechyběla „vykutálená“ tombola pro
dospělé. Akce se zúčastnilo téměř 60 dětí.
- 6. letní tábor pro děti. Šestnáctidenního tábora se zúčastnilo 28 dětí z obce i obcí
přilehlých. Součástí tábora byl jednodenní výlet do Westernového městečka
v Boskovicích a do Ráječka, kde si děti mohly zajezdit na koních. Nechyběla ukázka
zásahové jednotky Spešova, Rájce a Jestřebí ve spešovském lomu. Děti viděly zásah
požárních jednotek, stříkaní sněhovým hasícím přístrojem, vytváření pěny a stříkání
z vodního děla.
Srpen – 7.8.- povolána zásahová jednotka na spešovskou čističku odpadních vod. Vlivem
vydatných přívalových dešťů stoupla hladina vody v kanalizaci a hrozilo nebezpeční zatopení
sklepů pod obytnými domy směrem k obci Ráječko. Byla nasazena čerpací technika, která
zdárně zvýšenou hladinu vody ukočírovala.
- Pročištění kanálů na místní komunikaci u obydlí rodiny Kupků, pročištěn též přivaděč
do požární nádrže a potok, který byl též po přívalových deštích zanešen.
- 19.8. - Cvičení zásahové jednotky ve spešovském lomu. Cílem bylo zabezpečit hořící
mlátičku obilí, a to tak, aby shořelo pouze dřevo a železo bylo možné odvézt do
sběrného dvora.
Podzim – soutěž o putovní pohár starosty Spešova.
25.11. – námětové cvičení v místní budově školy. Konalo se za účasti 5 hasičských sborů.
Cílem bylo sehrát sbory pro včasný hasebný zásah, záchranu osob z hořícího domu za
pomoci dýchacích přístrojů a jejich případné oživení. Po vyhlášení poplachu sirénou ve 14.00
se sjely do Spešova sbory: SDH Spešov, SDH Rájec, SDH Jestřebí, SDH Těchov a SDH
Olešná. Akce proběhla ke vší spokojenosti a při nástupu všech zúčastněných družstev byla po
diskuzí zhodnocena jako velmi zdařilá.
Během roku se jednotka účastnila několika soutěží požárních zásahových útoků
z vozidel a vozíků v obci Rájec, Ráječko a Spešov. Většinou družstva obsadila krásné první
příčky v hodnocení.
Výdělky sboru z pořádaných akcí:
Sběr železného šrotu 5200 Kč
Taneční zábava 12 964 Kč

FC Spešov
V tomto roce skončili fotbalisté v konečném hodnocení sezony na 3.místě. Tato krásná
skutečnost znamenala postup do 4.ligy.
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Nejlepší střelci: 8 – David Svoboda, 7 – Michal Hájek, 6 – Josef Jarůšek, 3 – Vladimír Chlup,
Zdeněk Kubica, Libor Svoboda, 2 – Jiří Chlup, Jaroslav Musil, Jan Trávníček, 1 – Jaroslav
Formánek, Marek Man.

Různé
Březen – Následkem rychlého tání sněhu byla na konci měsíce března zvýšená hladina řeky
Svitavy a ohrožena i spodní část obce. Od 29.3. byl pravidelně kontrolován stav hladiny řeky
a navazován kontakt se správci nádrží Křetínka a Bělá, okresní povodňovou komisí i se
starosty obcí Doubravice nad Svitavou a Rájec-Jestřebí. Ve čtvrtek 30.3. se začala situace
zhoršovat, proto byli občané ohrožených částí obce, tj. ulic k Ráječku a Rájci-Jestřebí,
informováni a pro ohrožené byly dovezeny pytle s pískem na barikádu proti vodě. Vedení
obce bylo v nepřetržitém kontaktu s povodňovou komisí, byl upozorněn místní sbor SDH a
členové povodňové komise obce. V pátek 31. 3.byl na základě informací Povodí Moravy
vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Proto byla ihned svolána povodňová komise ve
složení pí. Holomková, p. Grim, p. Man, p. Cihlář, p. Procházka a p. Vladík. Komise neustále
monitorovala stav hladiny řeky, zjišťovala informace a informovala občany o aktuálním
vývoji Svitavy. V permanenci byli i spešovští hasiči. Nejhorší situace nastala v noci z pátku
na sobotu, kdy řeka kulminovala, ale pak začala voda naštěstí postupně klesat. Definitivní
zrušení 3.stupně povodňové aktivity však přišlo až ve středu 12. dubna. Naštěstí nedošlo
k žádným škodám a neštěstím v obci. Obec se zavázala zakoupit plničku písku a pytle, které
budou v případě ohrožení připraveny k použití k dispozici na čističce. Vedení obce domluvilo
jednání s vedením MKZ Rájec – Jestřebí a zástupci okresní povodňové komise o opatřeních
MKZ směrem ke Spešovu. V roce 2007 by pak měly být v souvislosti s výstavbou
komunikace na Boskovice vystavěny protipovodňové hráze (celý projekt je již pečlivě
připraven, projednán, realizace výstavby však vázne v souvislosti s odkupem pozemků od
majitelů, kteří nechtějí odprodat svůj majetek a brání tak výstavbě protipovodňových hrází.)
Duben – správcem hřišť a kurtů na Bahnech se stává pan Stanislav Zouhar, u nějž je možné
v případě zájmu domluvit zapůjčení sportovišť.
- Spešovský rodák Dominik Pavlů se dne 8.dubna stal juniorským mistrem republiky
v judu v kategorii do 90 kilogramů.
Poplatek za tuhý odpad činí 400 Kč na osobu.
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Červenec – spešovské koupaliště provozují nadále manželé Halasovi, areál je otevřen každý
den od 10 do 19 hod.

Září – od 12. září začínají pravidelné hodiny cvičení v KNB, určeno pro všechna mladá i
odrostlejší „děvčata“.
- Klub maminek „Sluníčko“, pod vedením paní Aleny Semeniukové pořádá v KNB
každou středu od 9,30hod cvičení pro rodiče s dětmi (vhodné pro děti ve věku 1 – 4
roky, které se chtějí naučit nové básničky, písničky a být ve společnosti svých
vrstevníků). Klub pořádá i jiné akce, např. plavání, masáže, besedy, výtvarné kroužky,
vystoupení taneční skupiny ZUŠ Blansko.
Úřední hodiny obecního úřadu
Do 1.1. 2007 - pondělí a středa: 1-0-12 hod, 15,30-17,30hod
Od 1.1. 2007 – pondělí a středa: 8-12hod, 13-17hod
OÚ informuje občany o závažných aktuálních věcech rozhlasem a písemnou formou
na úřední desce umístěné na budově OÚ a 1x za dva měsíce ve Zpravodaji obce.

Zhodnocení uplynulého roku
Rok uplynulý byl ve znamení oprav zejména v centrální části obce, tj. oprava
veřejného osvětlení, úprava zeleně a svržení mostu přes obecní potok (rozcestí u kapličky) a
následné nahrazení mostem zbrusu novým. Kulturní využití nalezli v obci i ti nejmenší,
založením Klubu Sluníčko. Nadále plně fungují dobrovolnické spolky ČSŽ, SDH a fotbalisté
FC Spešov.

Příloha
Popis Pochovávání basy
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SOUČASNOST

112

2007
retrospektiva
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Rok 2007

Důležité události v České republice
Prezident ČR, Václav Klaus, ve svém již pátém novoročním projevu zkonstatoval, že
dle jeho názoru žijeme dnes v nejlepším období země, ve kterém jsme kdy žili.
Měsíc leden byl ve znamení zvykání si na „drahý život“, přišel totiž očekávaný
rekordní nárůst inflace.Od 1.1. na všech 2 100 km dálnic a vybraných silnic v ČR je od
nového roku vybíráno mýtné, toto pravidlo však platí pouze pro kamiony nad 12 tun. Dne
9.1. byla jmenována nová vláda ČR: koalice ODS (9 zástupců), KDU-ČSL (5 zástupců) a
Strany zelených (4 zástupci). Leden také přinesl nebývalou korupční aféru, jejíž hlavním
aktérem byl místopředseda vlády a šéf KDU-ČSL Jiří Čunek (přijímání úplatků, ovlivňování
svědků, žaloby ze strany Romských organizací).
Zlatá olympijská vítězka Kateřina Neumannová vybojovala dne 27.2. ve svém velkém
posledním závodě kariéry na mistrovství světa v japonském Sapporu titul v běhu na 10km
volnou technikou, získala tak svoji již třetí zlatou medaili.
Architektonickou soutěž o stavbu budovy Národní knihovny na pražské Letné vyhrál
návrh Jana Kaplického, "chobotnice s velkým okem", který svým neobvyklým vzhledem
rozdělil českou veřejnost na dva názorově odlišné tábory. V březnu byl schválen návrh
městské rady v Praze, Česko se tak bude ucházet v roce 2016 o pořádání letních olympijských
her.
Duben - poprvé v novodobé historii ČR musela šlechta vrátit majetek získaný při
restituci. Do vlastnictví státu se tak vrátil renesanční zámek Opočno. V této době přezval po
dlouhých sporech definitivně stát od církve katedrálu svatého Víta na Pražském hradě. Na
návštěvu přicestoval americký prezident George Bush – témata jeho jednání: protiraketová
základna, víza a ekonomické česko-americké vztahy .
9.července si tisíce lidí připomněli 650.výročí založení Karlova mostu v Praze.
V září získalo Česko na čas zpět Knihu knih nebo také osmý div světa - Codex Gigas,
neboli Ďáblovu bibli, kterou si na konci Třicetileté války odvezli z Prahy Švédové jako svou
válečnou kořist.
V říjnu překonal prodej obrazu Františka Kupky „Výšky IV“ český aukční rekord
částkou 22,1 milionu korun.V pražském Kongresovém centru proběhlo zásluhou českých
studentů setkání s Nicholasem Wintonem, který před 2.světovou válkou zachránil 669
židovských dětí. Za svůj čin byl navržen na Nobelovu cenu míru.
Dne 20.prosince, přesně o půlnoci, vstoupila ČR do schengenského prostoru (tvoří jej
24 evropských zemí) a zrušily se kontroly na pozemních hranicích. Symbolicky se tak
zvršilo období pomyslného rozdělení Evropy na „Západ“ a „Východ“ , a je možné hranice
překračovat bez nutnosti předkládat na hraničních přechodech identifikační průkaz. Hranice
tak přestanou být střeženy po více jak 700stech letech.

Statistika obyvatelstva obce
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Narozené děti
Lubomír Kupa
Amálie Gottwaldová
Julie Havlíčková
Benjamin Hudec
Matyáš Meluzín
Jana Švehlová
Elen Hoffmannová
Úmrtí
Jiří Trávníček
Sňatky
Jan Kretz + …
Josef Langer + …
Hana Hlubinková, roz. Formánková + …
Marcela Hejčová, roz. Pavlů + …
František Komárek + …
Jiří Pavlovec + …
Zdeněk Beran + …
Vladimír Kučera + …
Leona Musilová, roz. Smejkalová + …
Lucie Smolíková, roz. Prokopová + …
Marian Gottvald + …
Odhlášení trvalého pobytu
Jan Kretz
Barbora Hudcová
Benjamin Hudec
Zuzana Kakáčová
Jan Tobiáš
Vítek Tobiáš
Božena Tobiášová
Lucie Tobiášová
Natálie Honzírková
Marcela Hejčová
Marián Poděbradský
Julie Havlíčková
Jiří Pavlovec
Vladimír Kučera
Leona Musilová
Lenka Bartošová
Lucie Smolíková
Jaroslav Aujeský
Petra Grajcarová
Miroslav Pavlovec
Eva Cihlářová
Iveta Kupková
Hana Mátlová
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Přihlášení trvalého pobytu
Filip Kupa
Ivana Kupová
Jaroslav Bůža
Tomáš Burgr
Eva Cihlářová
Kateřina Gottwaldová
Štěpánka Palásková
Jana Dvořáčková
Jana Gregorová
Ladislav Gregor
Jana Gregorová
Karel Krejčí
Karla Krejčí
Květoslava Beranová
Nikola Kupová

Stav obyvatel k 1. 1. 2007
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. 2007

596
+ 15
-23
+7
-1
594

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
17.1.2007 – mimořádná schůze OZ (seznámení se zařazením obce do IDOS zóna 245 –
Integrovaný dopravní systém JmK; seznámení s projektem občanského sdružení Pomněnka
/zabývající se činností pro maminky s dětmi, zájmové činnosti a aktivity, besedy aj.
vzdělávací akce/ aj.)
14.2.2007 – 4.schůze OZ (informace o spešovském koupališti – kt. bude po vyplacení částky
1 200 000Kč správci konkurzu již právně „čisté“ a v plném držení a užívání obce; podány
informace o hospodaření obce v letech 2000 - 2006; projednání množících se stížností o
volném pobíhání psů v obci + parkování motorových vozidel na chodnících aj.)
Usnesení: odsouhlasena spolupráce s firmou PROMA – servis s.r.o. ohledně plánované
výstavby v lokalitě S4 ke koupališti, varianta D (v současné době nutný odprodej pozemků
od stávajících majitelů, poskytnutí seznamu potenciálních zájemců o koupi nových stavebních
pozemků – většinu zajistí firma, obec bude nápomocna v případě výkupu pozemků) aj.
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29.3.2007 - 5.schůze OZ (podány informace o přezkoumání hospodaření obce Spešov
kontrolorkou Ing. J. Lošťákovou – nebyly zjištěny nedostatky; seznámení s výsledky
hospodaření Spešovské vody s.r.o za období roku 2006; projednány varianty záměru zástavby
RD ke koupališti – odsouhlasena varianta „D“; v rámci stavby nového úseku silice II/374
Blansko – Rájec proběhne během roku demolice spešovské čističky odpadních vod; aj.
Usnesení: schválen rozpočet na rok 2007: 7 348 600Kč a rozpočtový výhled na léta 20082009: 4 000 000Kč a 4 100 000Kč; realizaci IV. etapy rekonstrukce místních komunikací byla
výběrovou komisí vybrána firma DEAS s.r.o.Boskovice – úsek Malá strana od Cihlářových
k mostku na Bahnech, realizace v období srpen- září aj.
Součástí schůze bylo také projednání předběžného postupu činností při realizaci
stavebního záměru „Areál koupaliště – Spešov“, viz. více v „Různé“.

23.5.2007 – 6.schůze OZ (projednána problematika kulturního domu v obci – obec řeší dvě
nové prostory pro kulturní využití v obci a tj. buď odkoupit a následně opravit bývalý sál „U
Chlupů“ anebo opravit k tomuto účelu objekt bývalé ZŠ; v srpnu dokončeny úpravy zábradlí
na mostě + dle návrhu občanů bude provedena květinová výzdoba mostu; provedeno
zpřístupnění přístupové cesty do lomu – na zpevnění komunikace použit odpadní materiál; aj.
V sobotu dne 2.6.2007 pořádá obec Spešov Den otevřených dveří ve spešovské škole. Od 9 do
12hod si mohou občané prohlédnout všechny prostory školy a podiskutovat o variantách
řešení budovy s vedením obce.
6.6.2007 – mimořádná schůze OZ (zastupitel p. M. Man rezignoval na mandát člena OZ: na
jeho místo nastupuje dle zákona z kandidátní listiny p. Vilém Šenk za volební stranu č. 4,
Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Spešov)
25.6.2007- mimořádná schůze OZ (zastupitelka pí. L. Meluzínová rezignovala na mandát
člena OZ: na její místo nastupuje dle zákona z kandidátní listiny p. Josef Pavlů za volební
stranu č. 1, Sdružení nezávislých kandidátů – pro rozvoj obce Spešov)
26.6.2007 – 7.schůze OZ (obec vstoupila do „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí:
občané obdrží novou smlouvu s fakturací aj. s vodárenskou akciovou společností Boskovice
aj.).
Součástí schůze bylo vyhodnocení ankety problematiky kulturního sálu v obci. Více
viz. „Různé“.
15.8.2007 – 8.schůze OZ (probíhá rekonstrukce místní komunikace na Malé straně dle
časového harmonogramu; upraveno koryto potoka směrem k Rájci a ve středu obce aj.)
12.9.2007 – 9.schůze OZ (informace o odprodeji nemovitosti č.p.134 – manželům Barboře a
Františkovi Komárkovým, jenž nabídli druhou nejvyšší cenovou nabídku na odkup RD;
dokončena rekonstrukce místních komunikací IV.etapa – Malá strana aj.)
11.10.2007 – mimořádná schůze OZ (podána informace o zřízení zástavního práva
k nemovitosti RD č.p.134 manželi Komárkovými jako dlužníky a Českou spořitelnou – OZ
schvaluje zastavení nemovitých věcí)
21.11.2007 – 10.schůze OZ (seznámení s aktualizovaným protipovodňovým plánem obce;
projednána problematika výstavby ochranných hrází a protipovodňových opatření v obci , vč.
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Projektové dokumentace i s návazností na výstavbu silnice II/374; příprava akcí a projektů
pro rok 2008: rozsáhlá rekonstrukce středu obce -radnice a okolí + úprava zeleně na Malé a
Velké straně+ projekt školy a okolí, projekt rekonstrukce silnice Úvoz a příprava studií
rekonstrukce KNB; podány návrhy ke zlepšení ozvučení místního rozhlasu a přistavování
kontejneru na sběr papíru 2x ročně;seznámení s přezkoumáním hospodaření obce ze dne
7.9.2007 pracovníkem kontrolního výboru Ing. M. Kupkem z JmK za období 1.1.-31.8.2007 –
zjištěny drobné nedostatky, sjednána okamžitá náprava aj.)
13.12.2007 – 11.schůze OZ (seznámení se smlouvou o úpravě vzájemných vztahů mezi
městem Blansko a obcí Spešov při poskytování pečovatelské služby- smlouva ukončena;aj.)
Usnesení: odsouhlaseno poskytování finančního balíčku v hodnotě cca 200kč občanům obce
při dovršení významného životního jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a každý další rok aj.

Události v obci
2.9.2007, neděle – Oslava 150.výročí kapličky ve Spešově.
Kaple byla vybudována v těžkých dobách státu jako symbol naděje. Nákladem obce a
blanenské farnosti pak prošla v letech 2004-2006 nákladnou generální opravou. Kaple nám
tak připomíná nejen odkaz našich předků, ale také naši povinnosti předat potomkům co
nejlepší kulturní a životní hodnoty.
Slavnost připravuje blanenská farnost společně s obcí Spešov. Oslava je pojata ve
větším stylu, zváni budou významní hosté a zajištěn bohatý program pro veřejnost.
PROGRAM:
1.9.- setkání starostů a místostarostů mikroregionu Moravský kras (jehož je naše obec
členem). Setkání proběhlo v KNB, je spojeno s prohlídkou obce i se sportovní akcí.
V době od 18 do 24hod je v KNB pořádán pro veřejnost taneční večer.
2.9. – program slavnostního dne:
10.30 – mše svatá v kapli (slouží P. Pavel Novotný, premonstrát z Nové Říše)
11.30 – průvod na hřbitov a vzpomínka na zemřelé občany Spešova
14.30 – setkání hostů na radnici se zastupitelstvem obce
13–18 – prohlídka kaple a starých kostelních předmětů
14–18 – společenské odpoledne v areálu na Bahnech (V 15hod. zahájení odpoledních
oslav
starostkou obce, k poslechu a tanci hraje skupina Pohoda z Blanska. Možné
shlédnout doprovodnou výstavu fotografií z historie Spešova. Pro děti je připraven
skákací hrad a soutěže. )
Ku této významné události vydala Římskokatolická farnost v Blansku list o programu
oslav, historii kapličky, vč. významných generálních oprav a duchovní správy. Možné
shlédnout v příloze kroniky.
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7.10. 2007- pouť v obci, v areálu na hřišti na Bahnech. Připadá dle tradice vždy na 1. neděli
v měsíci říjnu. Pouťové atrakce (stánky s cukrovinkami a „pouťovými drobnostmi“), vč.
„nezbytných“ kolotočů (houpačky, nafukovací skluzavky, řetízkový kolotoč, silové hry –
palice aj,, dětský kolotoč s koníky aj.) zajistili místní občané, manželé Kočkovi. V neděli pak
byl ještě od 14 do 17hod otevřen KNB, kde mohli návštěvníci shlédnout výstavu fotografií
z historie obce.
Pouti předcházel tradiční pouťový fotbal (společně s volejbalem) na hřišti na Bahnech.
Ve fotbalovém zápase se tradičně střetli „svobodní se ženatými“. Zápas mezi oběma týmy
skončil nerozhodně 4:4. Pohodovou akci zakončilo večerní posezení u burčáku, k jehož dobré
chuti přispěla svojí hrou místní spešovsko-ráječkovská kapela Smíšené zboží.
Pouť se těšila díky atraktivnímu programu a krásnému počasí hojné účasti.

5.12. 2007, 16hod – Mikuláš ve Spešově. Mikuláš s povozem vyjel z domu Pavlů - vůz
nádherně ozdoben, na něm seděl majestátně Mikuláš, malý anděl, čert a vozka. Za nimi pak
ještě jeli na koních sólo čert a anděl. Výprava objela Malou a Velkou stranu v centru obce,
zastavila u kapličky, kde děti dostaly od samotného Mikuláše adventní kalendář. Akce se
těšila velkého zájmu z řad místních i sousedních občanů, rolničky a tlukot kopyt koní pak zněl
obcí ještě dlouho dlouho po jejich odjezdu.

Činnost neziskových organizací v obci

Český svaz žen
Svaz spolupořádal s místním SDH: Sousedský bál, Ostatková zábava, Ostatky
(průvodu se zúčastnilo více než 40 maškar), Pochovávání basy (O předtančení se postarala
spešovská mládež, tentokráte v mexickém stylu. Nechyběly vtipné scénky dospělých, mužský
kankán, trefně vymyšlené zpěvy při pochovávání ani výborná, již tradiční kapela Pohoda.
11.3. 2007 – karneval pro děti v KNB.
1.4. 2007- Velikonoční dílnička v KNB.
3.6.2007- Dětský den. Pořadatelé dětem připravili pochod pohádkových lesem. Děti mohly
cestou potkat pohádkové postavičky známé z Večerníčků – Křemílka a Vochomůrku,
Ježibabu z Perníkové chaloupky, Vodníka a Rusalku, Rumcajse, Červenou Karkulku
s Myslivcem nebo Šípkovou Růženku. Pochod byl zakončen na tábořišti za koupalištěm.
V cíli na ně čekalo sladké překvapení. U ohně si pak mohly opéci špekáček a zapít jej
limonádou. Celá akce se velmi povedla, organizátoři zaslouží velkou pochvalu!
22.9.2007- Jiřinková zábava v KNB.K tanci a poslechu hraje Pohoda.
27.10. 2007, 18hod – tradiční lampionový průvod (spol. SDH, Obec). Helloweenské dýně
lemovaly cestu od hřiště na Bahnech, přes Malou stranu až k místní kapličce. Každé dítě
dostalo rozsvícený lampion a s ním prošlo celou cestu až do „cíle“. U kapličky, Pomníku
padlých, pak na závěr průvodu zazněl projev starostky obce a státní hymna. Děti měly
možnost položit na pomník rozsvícenou svíčku. Občané obce pak ještě několik dní po
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průvodu (dokud nebyly dýně zničeny vandaly) dávali do vydlabaných dýní na ulici svíčky a
vytvářely nám tak příjemnou noční dušičkovou atmosféru obce.
9.12.2007, 15hod – Mikulášská besídka v KNB.
2.12. 2007 – tradiční vánoční dílnička s výstavkou v KNB a následně v podvečer, v 18hod,
zahájení adventního času 8. slavnostním rozsvícením vánočního stromu v obci.
Více o činnosti Svazu v kronice ČSŽ, kronikářkou je pí. Miluše Hlaváčková.

Sbor dobrovolných hasičů
Složení sboru
Starostou sboru p. Leoš Jurák, náměstek starosty Vladimíra Gottvaldová, velitel sboru
Jaroslav Procházka, zástupce velitele Zdeněk Beran, hospodář Pavel Škaroupka, jednatel
Květoslava Beranová, členové: Roman Komárek, Karel Chlup, Zuzana Adámková, Jan
Chlup, Marian Gottvald, Petr Jedlička.
Sbor spolupořádá spoustu akcí v obci společně s místním ČSŽ, více viz. výše.
Co se týče akcí pořádaných jen sborem: v lednu se konala Valná hromada. V dubnu Sbor
uspořádal sběr železného šrotu v obci. V červenci a srpnu pak dvě taneční zábavy v areálu na
Bahnech. V září obhájilo mužské i ženské družstvo SDH krásnou zlatou příčku na soutěži O
pohár starosty Rájce. Koncem září se pak konala v obci soutěž O pohár starostky obce
Spešova.
Více o činnosti Sboru v kronice SDH, kronikářem je p. Roman Komárek.

FC Spešov
Historie klubu se datuje od roku 2003. Hnedle první působení fotbalistů v okresní
blanenské soutěži malé kopané v roce 2004 vyvrcholilo postupem ze základní soutěže. V další
sezoně opět postoupili z divize do páté ligy. V roce 2006 skončili v konečném hodnocení
sezony na 3. místě a vzhledem k tomu, že postupovaly 3 týmy, postoupili tentokrát už do
4.ligy. Rok 2007 přinesl znovu neuvěřitelně vyrovnanou soutěž. Po nekonečném snažení a
úmorném boji (z 22 zápasů 13krát zvítězili, 4krát remizovali a pouze 5krát prohráli) se
fotbalisté umístili na nejlepší pozici v historii klubu, tj. na 2.příčce. Následuje postup
zasloužený postup z 4.ligy do 3.ligy. Více o klubu na www.fc-spesov.webnode.cz

Různé
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• Problematika spešovského koupaliště
Jak to vše vlastně bylo se speš. koupalištěm v minulých letech?
V roce 1993 uzavřelo město Blansko s p. Musilem smlouvu o prodeji koupaliště ve
Spešově. Na základě podnikatelského záměru si pan Musil vzal úvěr, kde ručil uvedenou
nemovitostí, tj. spešovským koupalištěm. Protože neplnil podmínky smlouvy, připadlo
koupaliště zpět Blansku, ale již s dluhem 600 tis. Kč.
Od této doby břemeno narůstalo. Při osamostatnění obce bylo koupaliště převzato i
s břemen do vlastnictví Spešova. V roce 2004 obdržela obec výzvu k vyplacení pohledávky
1,6 mil. Kč, jinak dá správce konkursní podstaty koupaliště do dražby, které se obec jako
dlužník nemůže zúčastnit.
Obec ihned podala výlučku k soudu, aby se celá záležitost co nejdříve „zmrazila“ a byl
tak získán čas na jednání. Situaci komplikovala i dotace na vyčištění rybníčka nad
koupalištěm, kterou obec získala v r. 2002 ve výši téměř 1 mil. Kč (při nedodržení dotačním
podmínek by ji bylo nutné navrátit). Po dlouhých jednáních s majiteli pohledávky se cenu
podařilo snížit na 800 tis. a 400 tis. pro správce konkurs.podstaty – tedy celkově na 1,2 mil.
Kč.
OZ v únoru 2007 odsouhlasilo vyplacení této částky a tím definitivně očistit
nemovitost, kterou bohužel musí ihned zaplatit ze svého rozpočtu.
Přes tuto nemilou skutečnost, je tato varianta tou nejlepší pro obec, protože v opačném
případě by bylo koupaliště uzavřeno, následně by po čase mohla proběhnout dražba, v níž by
areál mohl připadnout komukoliv, na jakékoliv účely. Současně by obec pozbyla i dotaci na
vyčištění nádrže, protože by došlo k porušení podmínek.
Po vyplacení břemene a nezbytných úpravách dle požadavku krajské hygienické
stanice bude koupaliště opět v letošním roce v provozu. Ten bude zahájen (v návaznosti na
počasí) od 15. června 2007, vždy od 10 do 19 hodin. Vstupné zůstává totožné s rokem
předešlým, provozovatelem je stále speš.občan p. Zdeněk Halas.
Předběžný postup činností při realizaci stavebního záměru „areál koupalitě – Spešov“
1. projednání na OZ
2. schůze s vlastníky pozemků určených na odkup
3. smlouva s obcí na souhlas se záměrem
4. smlouva s obcí o smlouvě budoucí na odkup+souhlas se stavbou na řešených
pozemcích
5. smlouva se stávajícími vlastníky pozemků o smlouvě budoucí na odkup+souhlas se
stavbou na řešených pozemcích
6. veřejná schůze s informací o prodeji staveb.pozemků, 1.oficiální seznam budoucích
zájemců
7. polohové +výškové zaměření areálu
8. vypracování projektové dokumentace inženýrských sítí+ komunikace
9. projednání s SÚ MěÚ Blansko (možnost etatizování výstavby)
10. přesný finanční plán
11. vytvoření konkrétního podnikatelského záměru – způsob profinancování, konečná
verze etatizování
12. smlouvy(rezervační, kupní) se zájemci o stavební pozemky
13. projekt na rozdělení /scelení pozemků + povolení stav. Úřadu
14. vytyčení nových pozemků, rozparcelování
15. stav. Povolení na komunikace + inž. sítě
16. provedení stav. Prací na komunikacích+inženýr.sítí
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17. kolaudace/předběžné užívání komunikace+inženýr.sítí
18. konečný prodej zasíťovaných pozemků
19. případná spolupráce na výstavbě/výstavby části RD ve vlastní režii

•

Vyhodnocení veřejné ankety občanů obce - problematika kulturního sálu ve Spešově

(V jarních měsících se snažili zastupitelé obce řešit situaci ohledně nevyhovující
kapacity kulturního sálu v obci. V diskuzi zaznělo několik rozdílných variant. Z tohoto
důvodu byla v měsíci červnu uspořádaná anketa, v níž se zastupitelé dotazovali na názor
občanů. Po obci bylo rozneseno 180 dotazníků, odpovědělo 169 domácností. )
Nový sál místo školy si přeje 42 domácností
Sál „U Chlupů“
68 dom.
Oprava KNB
52 dom.
Neřešit uvedenou problematiku 7 dom.
S výsledky ankety byli občané seznámeni ve Spešovském zpravodaji a na webových
stránkách obce. ZO na 7.schůzi nerozhodlo o definitivní variantě ohledně kulturního sálu
v obci. V sále „U Chlupů“ jsou zatím nedořešeny majetkoprávní vztahy. OZ se bude touto
problematikou i nadále zabývat a hledat řešení.

Zajímavosti aj.
•

V obci bylo během lednové Tříkrálové sbírky vybráno 6 670Kč, na okrese Blansko pak
celkem 977 170 Kč. Výtěžek ze sbírky je použit na podporu charitativních terénních
služeb pod letošním mottem:“Na svou bolest nebudeš sám.“

•

V obci běží projekt občanského sdružení Pomněnka (www.pomnenka.info), který je
spolufinancován grantem Evropského sociálního fondu a Státním rozpočtem ČR.
Zájemci tak mohou zdarma využít nabízené akce a kurzy. Např. kurzy angličtiny a
práce na PC různých pokročilostí, rukodělné kurzy – drátkování, savování,
velikonoční dekorace aj., besedy věnované homeopatii, vizáži, bylinkám apod. Během
programu je vždy zajištěno hlídání dětí přítomných maminek.

•

Dne 8. března 2007 proběhl na Obecním úřadě ve Spešově audit na přezkoumání
hospodaření obce za rok 2006, který provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Výsledky auditu jsou výborné, nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

•

Od března je možné v obci navštěvovat kurz břišních tanců, pro ženy všech věkových
kategorií. Zajišťuje paní A. Semeniuková.
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•

Den otevřených dveří v budově místní ZŠ - v sobotu 2. června 2007 byla v dopoledních
hodinách otevřena budova místní školy. Příležitosti využilo cca 30 osob. Bohužel se
všichni přítomní shodli na nemilé skutečnosti, že stav školy je bohužel opravdu
kritický. Budova má narušenou statiku, základy jsou v nevyhovujícím stavu, zdi jsou
popraskané, trámy- podpírající stropy- trouchnivějí. Znalecké posudky označují stav
budovy za velmi havarijní. Rekonstrukce budovy by si vyžádala velké náklady, které
by však obec nebyla schopna finančně zvládnout. ZO proto zvažuje o demolici školy a
využití prostor pro veřejné účely – střed obce s parčíkem, dětským koutkem, novou
hasičkou. Pro využití prostranství se připravuje projekt.

•

Návštěvnost webové adresy obce Spešov, www.spesov.cz ke dni 13.9. 2007
Celkem navštívilo stránky 6 713 osob, z toho 67 osob za týden, 9 v dnešním dni a 1
osoba je online.

• Změna čistírny odpadních vod v obci
V rámci výstavby nové komunikace mezi Blanskem a Boskovicemi dojde k
likvidaci čistírny odpadních vod obce Spešov a kanalizace obce bude nově napojena
na ČOV Blansko. Obec Spešov se rozhodla pro toto řešení z několika důvodů
Hlavním důvodem je již nevyhovující stav ČOV, její zastaralá technologie čištění a
stále se zvyšující požadavky na čistotu odpadních vod vypouštěných do povrchových
vod. ČOV Spešov by nebyla schopna tyto náročné požadavky EU plnit bez
rekonstrukce za mnoha milionové částky.
Od 1. ledna 2007 již nejsou na ČOV Spešov čištěny odpadní vody ze závodu Celestica
Ráječko, což podstatně změnilo situaci v nákladech na čištění 1m3 odpadních vod.
Roční náklady na provoz ČOV činí cca 630 tis. Kč a polovina těchto nákladů byla
hrazena firmou Celestica Ráječko. Po odpojení závodu Celestica Ráječko na ČOV
Spešov však náklady na provoz ČOV zůstávají prakticky stejné, a to znamená
podstatné navýšení stočného pro občany Spešova.
Současná cena stočného v obci je 21,- Kč/1m3. Kalkulace ceny stočného za nových
podmínek od 1.1.2007 činí cca 30,00 Kč/1m3.
Všechny tyto důvody vedly obec Spešov k rozhodnutí vstoupit k 1. lednu 2008 do
sdružení „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Od 1.1.2008 pak bude
kanalizaci v obci Spešov a ČOV do její likvidace provozovat společnost VAS
Boskovice, která již v obci provozuje vodovod.
Pro občany Spešova to znamená:
1) uzavření smluv o odvádění odpadních vod s novým provozovatelem kanalizace –
VAS Boskovice. Smlouvy by měly být uzavřeny ve IV. čtvrtletí, nejpozději však do
konce roku 2007
2) stočné za rok 2007 bude vyfakturováno občanům stávajícím provozovatelem
kanalizace a ČOV Spešovskou vodou, s r.o. a úhrada stočného se bude provádět na
Obecním úřadě
3) cena stočného za rok 2007 zůstane stejná – 21,- Kč/1m3 (navýšení nákladů bude
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hrazeno obcí). Od 1. ledna 2008 dojde k navýšení ceny stočného na základě nových
podmínek pro kalkulaci a dle podmínek „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
•

Zajímavost z OZ: 10krát v roce proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, 7krát
pracovní schůzka s více než 90% účastí.

•

SHRNUTÍ ROKU 2007: Během roku byla dokončena rekonstrukce silnice od
hospody k točně III.etapa za 1,1mil. Kč. Intenzivně se pracovalo na přípravě stavební
lokality „Ke koupališti – S4“. Opětovně podána rozsáhlá žádost na MF o bezúplatný
převod zbývající části pozemků v areálu na Bahnech, které propadly státu po zániku
TJ Sokol. Byla upravena řada lesních cest a koryto potoka. Proběhla rozsáhlá
rekonstrukce na Malé straně IV.etapa za 2,25mil. Kč.Uskutečnila se rekonstrukce
kanceláře OÚ. Proběhla řada jednání a byly splněny úkoly k výstavbě silnice II/374
Blansko – Boskovice a protipovodňových hrází kolem Svitavy. Bylo upraveno okolí
zastávky ČAD. Proběhla výměna vodovodních přípojek v Úvoze a byl připraven
projekt na rekonstrukci silnice. Zpracovány a projednány podklady ohledně posunutí
hranic Spešova v Úvoze s městem Blansko – 1,3ha ve prospěch obce, na definitivní
stanovisko KÚ se prozatím čeká.Je zpracován strategický plán obce na léta 2007-2010,
povodňový a krizový plán, dokončují se projekty na rok 2008, podáno 6 dotačních
projektů a zpracovává se projekt do fondů EU.

Zhodnocení uplynulého roku
Na Pochovávání basy, při ukončení masopustního veselí, zněly sálem klubovny na
Bahnech tato slova:“…Oroduj baso za nás, baso, a věř, že nemáme to lehké, vždyť jsme
stvoření křehké. Nedopusť, aby naše obec malá, do nesnází se zahrabala…“. A o tom, že obec
se do nesnází nežene, ba naopak, svědčí výše zmiňovaný zdokumentovaný uplynulý rok. A již
se můžeme s radostí těšit na roky nadcházející, kdy vedení obce připravuje architektonické
sjednocení středu obce, vč. úprav zeleně a doplňků.

Přílohy
List ku příležitosti 150ti let kaple svatého Jana Nepomuckého ve Spešově
Propagační list Občanského sdružení Pomněnka
Program tradičního „Pochovávání basy“ – „Ostatky 2007“
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Rok 2008
Důležité události v České republice
Od 1.1. začala v ČR platit reforma veřejných financí (mj. poplatky u lékaře: platba za
návštěvu lékaře 30Kč, platba za položku na receptu 30Kč, 60Kč za den pobytu v nemocnici,
90Kč za návštěvu pohotovosti. Reforma zvedla vlnu nevole mezi lidmi i politiky). V témže
měsíci se stal český krasobruslař Tomáš Verner mistrem Evropy ve volné jízdě (zlato po 16ti
letech). Rychlobruslařka Martina Sáblíková obhájila titul Mistrně světa v trati na 5000metrů
v rekordním čase.V únoru získává česká zpěvačka a pianistka Markéta Irglová a irský
hudebník Glen Hansard Oskara za nejlepší filmovou píseň roku 2007(nízkorozpočtový film
Once, skladba Falling Slowly). Doživotní trest dostává sériový vrah Petr Zelenka.Dne 15.2.
byl opětovně, po táhlých a nerozhodných volbách (ve 3.kole 2.voleb), zvolen prezidentem ČR
Václav Klaus (hlasovalo 141 zákonodárců, proti 122), protikandidátem byl ekonom Jan
Švejnar nomin. ČSSD. V červnu se konala největší stávka v historii ČR, vešlo do ní milion
lidí proti vládním reformám. Nejezdily vlaky, v někt.městech ani doprava, práci přerušili i
úředníci a na 70tis.lékařů.Vůle stávkujících byla přehlédnuta. 8. července podepsali v Praze
Condoleeza Riceová a Jan Schwarzenberg smlouvu o stavbě amerického protiraketového
radaru v Brdech (přes 70% občanů ČR si radar na území nepřeje). Na 29. Olympijských hrách
v Pekingu získali čeští sportovci tři zlaté medaile a tři stříbrné. Říjnové krajské a senátní
volby se staly triumfem ČSSD. Již od konce minulého roku prochází světem hypotéční,
finanční a hospodářská krize (původ v USA ohledně potíží na trhu s hypotékami). Dopad na
českou ekonomiku je očekáván v nejbližší době, kdy se krize projeví u největšího obchodního
partnera naší země, v Německu.

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Jan Nešetřil
Sofie Skoupá
Michal Chlup
Pavla Švehlová
Nikola Bělušová
Adéla Pernicová
Jan Semeniuk
Michaela Hlubinková
Stanislava Kočková
Úmrtí
František Koudelka
Ludvík Kořenek
Josef Mikulášek
Jindřiška Komárková
Sňatky
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Oldřich Klimeš + …
Taťána Nečasová, roz. Kalová + …
Petra Syková, roz. Mikulášková + …
Eva Šebelová, roz. Cihlářová + …
Rudolf Kakáč+ …
Jana Kakáčová, roz. Dvořáčková + …
Jaroslav Procházka + …
Alena Procházková, roz. Smejkalová + …
Monika Švábová, roz. Poděbradská + …
Marek Běluša + …
Barbora Novotná, roz. Chaloupková + …
Odhlášení trvalého pobytu
Dominik Pavlů
Jan Zezula
Petra Syková
Robert Cerhák
Petr Koplík
Antonín Hradecký
Barbora Novotná
Renáta Daňková
Lenka Hradecká
Julie Hradecká
Přihlášení trvalého pobytu
Vladimír Palásek
Lukáš Zemánek
Pavel Zemánek
Aneta Zemánková
Jana Zemánková
Marian Gottvald
Vladimíra Gottvaldová
Jolana Němcová
Alena Bělušová
Jan Švehla
Veronika Nešetřilová
Veronika Hamerská
Petr Němec
Radim Šváb
Jiří Komárek

Stav obyvatel k 1. 1. …
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. …

594
+ 15
-10
+9
-4
604
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Ze zasedání Obecního zastupitelstva
22.1.2008 – mimořádná schůze OZ (projednána a schválena smlouva o bezúplatném převodu
nemovitostí sportoviště v obci a okolí: mezi ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a obcí Spešov; seznámeno s darovací smlouvou o bezplatném převodu pozemků
a komunikací z JmK do vlastnictví obce Spešov)
13.2.2008 – 12.schůze OZ (jednatel společnosti Spešovská voda s.r.o. p.Petr Cihlář podal
informace o působnosti, likvidaci s.r.o.Spešovská voda, o vstupu obce do Svazku vodovodů a
kanalizací měst a obcí; vypracována nová studie pro aktualizaci hodnocení preventivních
opatření a výpočtu koeficientu ochrany obce formou protipovodňových hrází; OZ seznámilo
s projektem „Revitalizace centra obce Spešov“ v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod v celkové výši poskytnuté dotace 14mil.Kč – celková nutná částka
k rekonstrukci je cca 20mil. Kč, obec bere skutečnost na vědomí a souhlasí s přípravou
projektu, současně se zavazuje ke spolufinancování projektu aj.)
4.3.2008 – mimořádná schůze OZ (schváleno pozastavení objednávky na zpracování
stavebních studií na KNB z důvodu nových okolností tj. možnosti odkupu budovy bývalého
sálu u pohostinství s tím, že jeho odkup i oprava na kulturní účely pro obec bude zahrnuta do
odsouhlaseného Regionálního operačního systému – projekt Revitalizace centra obce Spešov,
objekt bude o od stávajícího majitele p. Vaňka odkoupen za max. částku 1 mil. Kč, ovšem za
podmínek získání dotace z projektu a prodej bude realizován do 31.7.2008- podmínky byly
splněny a obec objekt zakoupila)
19.3.2008 – 13.schůze OZ (jednatel společnosti Spešovská voda p. Cihlář seznámil s možností
likvidace s.r.o. anebo s prodejem společnosti- odsouhlasena úhrada vzniklé ztráty.
Usnesení:schválen rozpočet obce na rok 2008: 5 475 800Kč; schválen rozpočtový výhled na
léta 2009 a 2010, změněn poplatek za pronájem KNB: letní sezóna 1.5.-30.9. – 600Kč, zimní
sezóna 1.10. – 30.4. – 1000Kč, zpracován rozsáhlý projekt na Revitalizaci centra obce Spešov
a vypracována žádost do Regionálního programu na dotaci z Evropských fondů v rozsahu
20mil. Kč(projekt zahrnuje rekonstrukci radnice, zbudování parkoviště, úpravu chodníků na
Malé a Velké straně, úpravu zeleně, demolici školy a zbudování nového centra obce vč.
opravy hasičky a sálu) aj.
28.5.2008 – 14.schůze OZ (podány informace o přezkoumání hospodaření provedené
pracovníkem kontrolního orgánu JmK Ing. M. Kupkou- nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky; informace jednatele s.r.o.Spešovská voda p. Cihláře o zrušení společnosti; úprava
prostranství železničního přejezdu; obdržena dotace z JmK ve výši 30 000Kč na projekt
„Nalezení a zpracování historického a kulturního dědictví Spešova…“ – almanach ZŠ +
vlajka + znak obce; ve spolupráci s hudební skupinou Pohoda se zpracovává nová znělka
místního rozhlasu ; dle zákona o rodině určuje OZ možnost obce oddání snoubenců –tj.
oddávající starostka a starosta obce, místo určené úřadem pro uzavírání manželství – Obecní
úřad Spešov – kancelář starosty obce, oddávající den 10-12hod vždy v sobotu aj.)
9.7.2008 – 15.schůze OZ (od 1.7.2008 začaly práce s výstavbou komunikace II/374, z důvodu
stavby nutné kácení stromů a keřů v k.ú. Spešov, které brání zbudování silnice; současně se
stavbou komunikace bude probíhat budování ochranné protipovodňové hráze na řece Svitavě;
spešovská kaplička je zařazena do seznamu památek , kt. se budou otevírat ve dnech
evropského kulturního dědictví t.r. aj.)
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17.7.2008 – mimořádná schůze OZ (projednány nezbytné záležitosti ohledně převodu s.r.o.
Spešovská voda; seznámení s hodnocením projektu „Revitalizace centra obce Spešov“)
24.9.2008 – 16.schůze OZ (p. Ing. Plch zpracovává návrhy znaků a vlajek obce Spešov
k veřejnému projednání ; OZ bere na vědomí přípravu projektu Multifunkční centrum v rámci
Regionálního operačního programu NUTSII Jihovýchod v celkové výši 6mil.a zabezpečuje se
spolufinancovat projekt; výpis výběrového zařízení na dlouhodobý pronájem areálu
spešovského koupaliště, vyhodnocena anketa ohledně realizace projektů „Revitalizace centra
obce Spešova“ a „Multifunkční centrum“)
23.7.2008 – mimořádná schůze OZ (projednáno ukončení uzavřené smlouvy o budoucí kupní
smlouvě ze dne 14.3.208 s p. Vaňkem ohledně sálu u pohostinství, o výměře 279m², budova
prodána obci za dohodnutou cenu dle smlouvy – následně bude probíhat rekonstrukce sálu u
pohostinství)
12.11.2008 – mimořádná schůze OZ (zastupitel p. I. Jabůrek rezignoval na mandát člena
zastupitelstva obce – na jeho místo nastupuje dle zákona náhradník z kandidátní listiny za
volební stranu č.3“Sdružení nezávislých kandidátů – ženy a sportovci“, p. Stanislav Zouhar)
26.11.2008 – 17.schůze OZ (záměr dlouhodobého pronájmu speš. koupaliště zveřejněn
začátkem prosince 2008 ve čtvrtečním a sobotním vydání deníku MF Dnes, p. Ing. Plch
seznámil OZ s nálezy v Moravském zemském archivu v Brně ohledně staré dochovalé pečeti.
OZ rozhodlo, že v lednovém čísle Spešovského zpravodaje v r. 2009 budou uveřejněny 3
návrhy obecního znaku. V témže měsíci také proběhne v KNB beseda s občany Spešova a
anketa ohledně výběru znaku obce. Podrobný článek od autora navrhovaného znaku zveřejněn
ve Spešovském zpravodaji č.6 – více viz. rok 2009)
10.12.2008 – 18.schůze OZ (podány informace o hospodářském přezkoumání obce za období
1.1.- - 31.10. pracovnicemi odboru kontrolního a právního Krajského úřadu JmK Ing. J.
Lošťákovou a J.Burgetovou – zjištěny drobné nedostatky aj.)

Události v obci
• Silnice II/374 Blansko – Boskovice, protipovodňové hráze Spešov
S pokračováním výstavby další etapy stavby mezi obcí Spešov a Ráječko bylo
zahájeno v měsíci červeneci. Proběhly tu přeložky sítí, výstavba mostu přes Svitavu a další
přípravné části. Stav.práce zasahovaly samozřejmě i do části obecní komunikace k Ráječku,
proto museli občané dbát zvýšené opatrnosti a dodržování bezpečnosti během průběhu stavby,
smířit se se zvýšenou hlučností a provozem v jinak docela klidné části obce. Během měsíce
října byla zahájena další etapa stavby, kterou prováděla firma SKANSKA. Ta vystavěla
přečerpávací stanici, provedla demolici stávající ČOV (čistička odpadních vod), udělala
přeložky v úseku ČOV a postavila těleso silnice. Celá nová silnice bude pravděpodobně
dokončena v listopadu roku 2009.
Po výstavbě silnice budou ve spodní části obce vybudovány protipovodňové hráze, které
budou zaklesnuty do tělesa silnice. Hráze budou mít významnou ochrannou hodnotu obce a
po jejich realizaci již nebude žádná část obce považována za rizikovou a zátopovou.
129

Investorem stavby je POVODÍ Moravy s.p., předpokládané náklady na stavbu jsou cca 89mil.Kč. Akce bude pravděpodobně dokončena v roce 2010.

• Projekt: Revitalizace centra obce Spešov (s Multifunkčním centrem)
Revitalizace centra obce Spešov
Centrum obce je v současné době zatíženo typickým brownfieldem. Je jím
objekt bývalé obecní školy a přilehlého okolí. Statika budovy je značně narušena ničivými
povodněmi z roku 1997 a další využití budovy je značně nebezpečné. Obec budovu školy
již v tomto stavu převzala od města Blanska v roce 2000 po osamostatnění obce. Bylo
hodnoceno několik variant řešení. Poněvadž by rekonstrukce budovy byla tří až
čtyřnásobně nákladnější než rekonstrukce budovy obdobné velikosti a stáří, která
porušenou statiku nemá, přistoupilo se k variantě levnější a efektivnější, tedy budovu
zdemolovat. Území leží v klidné části centra obce a je obklopeno nově opravou kapličkou,
pomníkem padlých během svět. Válek a požární zbrojnicí. Demolicí budovy dojde
k otevření celého prostranství, které je dnes v současné době zanedbáno a prakticky
nevyužíváno (pouze bývalá školní zahrada slouží jako výběh pro koně pí. I.Pavlů).
Okolí místní komunikace a mosty nad potokem doznaly v minulých letech značných
změn, zástupci obce se postarali o organizaci investičních akcí na jejich regeneraci. V obci
stále chybí veřejné prostory ke komunitnímu životu a udržení tradic (kapacita a estetická
úroveň doposud využívané budovy Klubovny na Bahnech je nedostačující). Veřejná
prostranství jsou v této lokalitě značně zanedbaná, i když je o život v obci stále rostoucí
zájem. Obec má totiž velmi dobrou polohu: atraktivní, klidná a dopravně dostupná lokalita
v blízkosti Moravského krasu, které ovšem chybí relevantní občanská vybavenost.
V centru obce, kde je možné sledovat spoustu nově a vkusně opravených domů i místní
komunikace, prakticky nelze nalézt veřejný prostor, jenž by se svým rázem mohl
modernímu pojetí okolních staveb alespoň připodobit.
Tyto a jiné skutečnosti tak vyvolaly touhu po vytvoření projektu a tak možnému
napravení.
Stručný obsah projektu: Předmětem projektu je demolice staticky nevyhovujícího
objektu bývalé školy, který je dnes pro svou nebezpečnost nevyužíván a jehož oprava by
byla nadměrně nákladná. Nově vzniklý prostor společně s přilehlým prostranstvím bude
následně osázen zelení, vybaven mobiliářem (lavičky, plastika, dřevěné pódium) a
dětským hřištěm (dět. hrad, pískoviště, houpačky, pružinová houpadla). Vznikne tak střed
obce s esteticky odpovídající, klidovou, veřejnou a významnou odpočinkovou zónou,
která v obci doposud zcela chybí. Stejně tak je velkým problémem uspokojit dnešní
poptávku po spolkových a kulturních aktivitách v obci (Navíc je očekáván nárůst
obyvatel v souvislosti s tvorbou nových stavebních parcel. V současné době již probíhají
jednání s developery ohledně výstavby.). Klidová zóna poskytne maximální pohodlí
v přívětivém počasí. V opačném případě bude občanům sloužit nově vyprojektované
Multifunkční obecní centrum.
Multifunkční obecní centrum: Existují dva hlavní důvody pro jeho realizaci. První
spočívá v nutnosti regenerace objektu bývalého společenského sálu ležícího přímo
v centru obce (kt. byl v letošním roce obcí odkoupen), ale není provozuschopný. Je
v nevyhovujícím technickém a estetickém stavu. Druhým hlavním důvodem je potřeba
podobného objektu nejen v obci, ale i v blízkém okolí. Navržená budova má být
dvoupodlažní. V přízemí by se měl nacházet vstupní vestibul, šatna, technická místnost,
sociální zařízení, hlavní sál a přísálí. V prvním patře pak galerie a terasa.
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Obyvatelům obce (vč. možnosti maximální realizace akcí místních, plně funkčních
spolků) i příchozím turistům tak bude po realizaci projektu poskytnut adekvátní veřejný
volnočasový prostor. Realizací projektu dojde k posílení atraktivity obce, podpoře
infrastruktury pro volnočasové aktivity a rozšíření veřejné zelně. Těmito kroky se zvýší
konkurenceschopnost obce posílením rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení
na venkově. Záměr je hlavním bodem strategického plánu obce, ale je to i názor a vůle
občanů dokladovaná anketou a šetřením. Realizací projektu se z centra odstraní typický
brownfield.
Finanční rozpočet: demolice objektu bývalé školy 2 699 999Kč
klidová zóna v centru obce 3 150 000Kč
multifunkční obecní dům 5 969 000Kč
Projekt byl zpracován v prosinci roku 2008. Název dotačního titulu ROP
Jihovýchod (ROP = Regionální operační program Jihovýchod).
Projekt je velmi obsáhlý, podrobně zpracován a uložen na OÚ Spešov,
v případě zájmu do něj možno nahlédnout. Vybraná obrazová dokumentace projektu je
přiložena v Příloze kroniky.

•

VYHODNOCENÍ ANKETY V OBCI
(projekty „Revitalizace centra obce Spešov“ a „Multifunkční centrum“)

Anketa proběhla ve Spešovském zpravodaji č. 5 (září-říjen), kde byl dotazník přiložen.
Počet rozdaných dotazníků byl souhlasný s počtem popisných čísel v obci, tj. 210ks.Vráceno
bylo pouze 57ks dotazníků, z toho počet mužů 26 a počet žen 31. Průměrný věk všech
respondentů byl 43,5let.
Anketa sloužila k poodkrytí názorů, přání a potřeb občanů z hlediska obce Spešov.
Obec se totiž rozhodla k realizaci dvou projektů: „Revitalizace centra obce Spešov“ a
„Multifunkční centrum“.
Projekt „Revitalizace centra obce Spešov“ zahrnuje demolici školy a kultivaci celého
středu obce podle architektonického návrhu. Základním parametrem je vytvoření klidové
zóny. Střed obce bude upraven parkovým způsobem s oddělením ploch zeleně a zpevněných
ploch. Prostor bude doplněn lavičkami k posezení a plochou s herními prvky pro děti.
Druhý projekt, „Multifunkční centrum“ vznikne rekonstrukcí sálu u hospody, které by
mělo sloužit k mnohostrannému využití – spolková a vzdělávací činnost, kultura,
tělovýchovné a občanské aktivity.

VYHODNOCENÍ:
1. Zajímáte se o problematiku obce?
a) ano, velmi …..33 resp.
b) ano, částečně…..23
c) ne….1
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2. Ohodnoťte známkou školní stupnice následující oblasti v obci:
Celkový rozvoj obce v posledních letech 1,6 (prům. známka)
Zázemí pro kulturní činnost 3,3
Zázemí pro sportovní činnost 2,4
Zázemí pro spolkovou činnost 2,7
Zázemí pro vzdělávací činnost 2,7
Podoba veřejných prostranství 2,9
Množství zeleně v obci 1,9
3. Co byste v souvislosti s rozvojem v obci vylepšili či změnili?
řešit prostory pro kulturu, spolky, vzdělávání 71% resp.
řešit školu a veřejné prostranství, střed obce 69%
doplnit lavičky, odpadkové koše a mobiliář 42%
chodníky 40%
řešit psy (volné pobíhání, výkaly) 15%
řešit rychlou jízdu v obci a lesích 11%
4. Jste spokojen/a se současnou podobnou centrální části obce?
Velmi spokojen/a 3resp.
Spíše spokojen/a 19
Spíše nespokojen/a 29
Velmi nespokojena 6
5.Souhlasíte s výše popsaným projektem revitalizace veřejného prostranství?
Zásadně souhlasím 39 resp.
Spíše souhlasím 13
Spíše nesouhlasím 4
Zásadně nesouhlasím 1
Daná problematika mě nezajímá 0
6. Souhlasíte s výše popsaným projektem přestavby sálu na multifunkční centrum?
Zásadně souhlasím 44
Spíše souhlasím 9
Spíše souhlasím 3
Zásadně nesouhlasím 0
Daná problematika mě nezajímá 0

Celkové hodnocení:
Z ankety jednoznačně vyplývá, že občané chtějí řešit dva základní problémy v obci :
-prostory pro zájmovou, kulturní, občanskou a spolkovou činnost
- střed obce, kde se nachází budova bývalé školy v havarijním a nebezpečném stavu
s neupraveným a velmi zanedbaným okolím, což lze řešit pouze komplexně (při realizaci by
byl řešen i 3.požadavek občanů – doplnit mobiliář a částečně i 4. – koše na psí výkaly
v centru)
Anketu vyhodnotilo OZ na své 16.schůzi OZ dne 24.9.2008

132

Činnost neziskových organizací v obci
Český svaz žen
V lednu proběhl Sousedský bál v KNB, s deštníkovým předtančením s názvem
„Zpívání v dešti“ v podání speš. mládeže, následně pak perfektní „Hip hop“roztančení
v podání sl. Katky Holomkové a sl. Hanky Zouharové aj. Následně pak tradiční Ostatková
zábava, Průvod masek (50 masek) a Pochovávání basy. Nechyběl ani Dětský maškarní bál
v duchu myšího mejdanu. V březnu pak tradiční Velikonoční výstava s dílničkou. Koncem
měsíce dubna zábavné Čarodějné odpoledne, kt.se těšilo díky pestrému programu (děti
musely projít čarodějnou stezku odvahy, kde na ně číhaly nejrůznější čarodějné atributy) a
krásnému počasí hojné účasti. Na závěr akce zatancovaly čarodějnice kouzelný tanec kolem
ohně a propukl krásný ohňostroj. V květnu pořádalo sdružení jednodenní zájezd do termálních
lázní v Maďarsku Gy“or. V červnu pak dětský den .- hravé odpoledne a zájezd po Hradech a
zámcích na moravské a rakouské řece Dyji. V raném podzimu pak pořádalo Jiřinkovou
zábavu. Prosinec byl ve znamení předvánočního hravého odpoledne pro děti, Mikulášského
překvapení, Vánoční dílničky s výstavkou završené slavnostním 9. rozsvícením vánočního
stromu.
Více o činnosti Svazu v kronice ČSŽ, kronikářkou je pí. Miluše Hlaváčková.

Sbor dobrovolných hasičů
Složení sboru je téměř stejné jako v roce předešlém. P. Jedlička sbor opustil, nahradili
jej Marek Mikulášek a Filip Krejčí.
Sbor pořádal v lednu Valnou hromadu, v dubnu sběr železného šrotu, v květnu
táborový oheň s vystoupením místní skupiny Smíšené zboží, v červenci a srpnu taneční
zábavy v areálu na hřišti na Bahnech. V červenci proběhl také tradiční 14ti denní letní dětský
tábor s ústředním tématem Egypt. Táboru se zúčastnilo celkem 36 dětí, připravoval jej p.
Roman Komárek s kolektivem.
23. srpna 2008 proběhla v obci velká oslava 110. výročí založení spešovského sboru.
Akce byla zahájena v 11,30hod, ve 12hod byl vysvěcen nový prapor v místní kapli p. farářem
Kaňou. Ve 13hod proběhlo předání vyznamenání zasloužilým členům sboru (např. za věrnost
60 let – Jan Charvát, odznak sv. Floriana – Vlasta Meluzínová, Medaile sv. Floriana – Jan
Charvát, dále pak několik čestných uznání, uznání za věrnost 10let, 20let a 40let, a
v neposlední řadě za zásluhy), od 14hod probíhalo zábavné odpoledne pro nejmenší, vč.
interaktivní výstavy hasičské techniky a spešovské „stařičké Kačeny“- tj. st. zásahového
vozidla. Zdařilé oslavy završila od 18hod taneční zábava s ohňostrojem.
V říjnu proběhlo noční námětové cvičení ve Spešově na koupališti, kde byl simulován
požár tábořiště. Cvičení se zúčastnilo 9 sborů s 80 hasiči z jednotek z obcí okresu Blansko.
Sbor se během roku účastnil a také zdařile umístnil v několika hasičských soutěžích.
Sbor spolupořádá spoustu akcí v obci společně s místním ČSŽ, více viz. výše.
133

Více o činnosti Sboru v kronice SDH, kronikářem je p. Roman Komárek.

FC Spešov
Vstup do nové sezóny byl ve znamení spuštění oficiálních webových stránek klubu FC
Spešov, www.fc-spesov.webnode.cz. Zde je možné nalézt podrobné informace o aktuálním
dění, průběhu zápasů, složení klubu aj.

Sportovní klub – SK Bahna
Klub celoročně pořádá a spolupořádá řadu sportovních akcí, např. volejbalové a
nohejbalové turnaje, turnaj ve stolním tenise, turistic. pochody a vycházky aj. Předsedou je
Ing. Ota Semotam.

Různé
•

Začátkem roku 2008 byly pozměněny webové stránky obce. Přibyla rubriky
OBEC ROZHLAS, KNIHOVNA, ODKAZY, JÍZDNÍ ŘÁDY A POPLATKY.

• Poplatky v roce 2008
1/STOČNÉ - dle faktury Spešovské vody s.r.o. za odběr v roce 2007
2/Za ODVOZ TUHÉHO DOMOV.ODPADU na rok 2008 - 400Kč/osoba
3/Za PSY na rok 2008 - 100Kč/pes
(všechny poplatky jsou shodné s rokem minulým)
• Základní informace o obecní knihovně
Knihovna se nachází v budově OÚ ve Spešově. Otevírací doba je každý čtvrtek, od
16,15hod do 17,45hod. Knihovnicí je speš.občanka Markéta Pokojová.
• V obci i nadále funguje občanské sdružení Pomněnka, které pořádá spoustu akcí
v oblasti zdravotní, rukodělné tak vzdělávací.
• Provoz spešovkého koupaliště byl zahájen v sobotu 7.6.2008, provozní doba je denně
od 10 do 19hod, vstupné: dospělí 35 Kč, děti do 12let 30Kč a děti do 2 let zdarma. Od
16hod sleva na vstupném Možné zakoupit permanentky na 5,10 a 30 vstupů.
V listopadu 2008 proběhlo otevřené výběrové řízení /s experty na venkovský cestovní
ruch – ECEAT/ na dlouhodobý pronájem spešovského koupaliště s cílem renovace,
rozšíření služeb a aktivit v areálu. Pronajímateli na rok 2009 (o dlouhodobý pronájem
areálu, jak plánovalo vedení obce, nebyl prozatím projeven zájem) se stali na základě
výběrového řízení (konaného poč. měs. ledna 2009, konečné rozhodnutí o
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pronájemcích padlo v měsíci dubnu 2009) mladí speš. občané: sl. Michaela Buchtová
a Tomáš Blažek. Zájem o pronájem areálu byl i ze strany bývalého pronájemce p. Z.
Halase. Obcí je kladně vítáno rozšíření aktivit v areálu, nutná je však rekonstrukce
areálu.
• Výsledky krajských voleb v obci:
Celkem volilo 231 voličů z 515, tedy 45% volební účast v obci.
1. ČSSD 104 hlasy
2. KSČM 43 hlasů
3. KDU - ČSL 37 hlasů
4. ODS 37 hlasů
5. Nezávislí 4 hlasy
6. Zelení 2 hlasy
Moravané 2 hlasy
Str.zdr.rozumu 2 hlasy

• Složení OZ v roce 2008
Starostka: Mgr. Ivana Holomková
Mistostarosta: Zdeněk Halas
Zastupitelé: Ing. Jiří Havránek, Helena Chlupová, Ivo Jabůrek, Josef Pavlů,
Miloš Pernica, Josef Rosendorf, Vilém Šenk.
Administrativa: Naděžda Semotamová
Kronikářka: Mgr. Barbora Havlíčková
Finanční výbor: předseda – Ing. Jiří Havránek, členové- Josef Pavlů, Miloš
Pernica
Kontrolní výbor: předseda- Helena Chlupová, členové – Ivo Jabůrek, Vilém
Šenk
• Tříkrálová sbírka v obci: výtěžek charitativní akce při sběru v obci v měsíci lednu je
rekordní -. 10 010Kč.
• Shrnutí roku 2008 aneb co nového v obci za rok 2008
K 1.1. 2008 vstoupila obec do Svazku VaK města a obcí. Byla prodána Spešovská
voda, s.r.o., tím i zánik její činnosti. Zakoupen sál u hospody ve středu obce za účelem
vybudování Multifunkčního centra. Po pětiletém jednání bezúplatně získán areál na
Bahnech. Byla rekonstruována místní komunikace V.etapa v Úvoze za 720tis.Kč.
Provedeny nezbytné opravy na koupališti za 100tis Kč. Upraveno prostranství u závor
s novým chodníkem a parkovištěm.Zpracována řada projektů a žádostí o dotace:
Multifunkční centrum, Revitalizace centra obce, Radnice a okolí, Reko MK VI.etapa od
školy k Tomanovým. Proběhla řada jednání ohledně: silnice II/374 Blansko – Boskovice,
protipovodňových hrázích Spešov, břemena a stavu kanalizace, stavebních lokalitách,
územního plánu aj. Obecní úřad fungoval během roku zcela bezproblémově, byl
dovybaven moderní technikou z dotace a zaveden CZECHPOINT. Dohledány mnoho
historických a archivních materiálů vč. 1.obecní pečeti, připraveny návrhy pro vlajku a
znak, zpracován almanach O spešovské škole. V obci plně zajišťovali kulturní a sportovní
vyžití spolky SDH, ČSŹ, Sport klub Bahna, SK Spešov, dále pak OS Pomněnka a
Spolkem pro rozvoj venkova a Místní akční skupinou Moravský kras.
• Zajímavost z OZ
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OZ pracovalo v 9členném složení, od 1.11. se mandátu vzdal I. Jabůrek a nově nastoupil
na jeho místo S. Zouhar. Celkem proběhlo 12 veřejných zasedání s účastí: 3x 7 zastup., 6x 8
zastup., 3x 9 zastup., tedy s 88% účastí.
Samotní zastupitelé se pak sešli na 5 pracovních schůzkách.

Zhodnocení uplynulého roku
V uplynulém roce došlo ke zpracování dvou, pro vzhled a fungování obce, velmi
významných projektů, „Revitalizace centra obce Spešov“ a „Multifunkční centrum“. Na
jejich realizaci se pomalu již úspěšně pracuje. Stejně tak na konečné tvorbě a ustanovení dvou
nezbytných reprezentačních atributů obce - znaku a vlajky obce. Na jejich konečnou podobu
se můžeme těšit v nadcházejícím roce.

Přílohy
Anketní lístek (rozvoj obce)
Obrazový materiál projektu Revitalizace centra obce Spešov
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2009
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Rok 2009
Důležité události (nejen) v České republice
Česká republika zažila velmi dramatický rok, v němž životy občanů poznamenaly
především dopady globální ekonomické krize. Ale i na politické scéně bylo horko. České
předsednictví EU (ČR převzala na půl roku předsednictví v EU, kontroverzní výtvarné dílo
Entropa), pád vlády, zrušené předčasné volby i nejdramatičtější jednání o státním rozpočtu v
historii zažila letos naše země.
V lednu se přestala zaměstnancům v prvních 3dnech nemoci vyplácet nemocenská.
Dodávky ruského plynu přes Ukrajinu do ČR a dalších evrop.zemí se úplně zastavily. ČR se
jako předsedajícímu státu podařilo komplikovaný spor mezi Ruskem a Ukrajinou vyřešit.
Zemřel významný architekt Jan Kaplický. Na mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci
ČR získal stříbrnou medaili Lukáš Bauer na 15km klasicky. V březnu se podařilo opozici
svrhnout vládu (vyjádřena nedůvěra koaliční Topolánkově vládě, hlasování vyvolalo ČSSD).
V dubnu prosazen tvz. náhubkový zákon (znemožňuje zveřejňování informací z policejních
odposlechů, zakazuje zveřejnění identity obětí závažných trestných činů). Prahu navštívil
americký prezident Barack Obama. Na pražském Hradčanském náměstí pak přednesl
očekávaný projev. Novým premiérem se stal Jan Fischer (před tím šéf ČSÚ). V květnu
zemřel čes. zpěvák Waldemar Matuška, v červnu pak král popu Michael Jackson. V témže
měsíci intenzivní deště zvedly vodu v Moravskoslezském kraji, záplavy do začátku července
zasáhly také dalších sedm krajů. Nejhůře bylo postiženo Novojičínsko, Jesenicko,
Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko. Záplavy si vyžádaly 15 obětí. V první polovině roku
zachvátila celý svět obava před nákazou prasečí či mexické chřipky, virus H1N1 (přenesen na
člověka z prasat v Mexiku), obavy před propuknutím pandemie. Na právnické fakultě
Západočeské univerzity v Plzni vypukl v září největší skandál českého vysokého školství od
roku 1989. Kromě řady pochybení se ukázalo, že chybí některé práce studentů, některé
nesplňují předpisy, a že část lidí školu absolvovala nestandardně rychle. ČR navštívil papež
Benedikt XVI. Asi 1 500 policistů, hasičů a vězeňských dozorců v prosinci v Praze
protestovalo proti snižování platů. Podobně protestovali učitelé a zemědělci. Během roku byla
po několikerém jednání schválena Lisabonská smlouva.

Statistika obyvatelstva obce
Narozené děti
Anna Procházková
Adrian Šváb
Ondřej Feilhauer
Karin Musilová
Oliver Hudec
Kristýna Vdolečková
Adam Růžička
Klára Bedanová
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Justýna Beranová
Max Havlíček
Úmrtí
Jiří Beran
Hermína Hlavičková
Eliška Procházková
Petr Kavan
Ludvík Škaroupka
Jindřiška Ševčíková
Sňatky
Stanislav Alexa + …
Ivana Alexová, roz. Smejkalová + …
Eva Štaubertová, roz. Voksová + …
Réka Boháčová , roz. Boháčová + …
Jan Grim + …
Jan Trávníček + …
Veronika Němcová, roz. Hamerská + …
Petr Němec + …
Veronika Přikrylová, roz. R“osslerová + …
Odhlášení trvalého pobytu
Michaela Blažková
Zbyněk Chlup
David Veselý
Soňa Martinková
Lenka Ševčíková
Adam Nikl
Monika Kupková
Přihlášení trvalého pobytu
Barbora Komárková
Karolína Komárková
Miroslav Mynařík
Otakar Syka
Petra Syková
Lucie Strejčková
Barbora Trávníčková
Radomír Havlíček
Barbora Havlíčková
Julie Havlíčková
Ivana Ištoková
Natálie Syková
Jakub Komárek
Tomáše Komárek
Galina Komárková
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Stav obyvatel k 1. 1. 2009
K trvalému pobytu přihlášeno
K trvalému pobytu odhlášeno
Narozených
Zemřelých
Stav obyvatel k 31. 12. 2009

604
+ 15
-7
+ 10
-6
616

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
5.2. 2009 – 19. schůze OZ (Schůzi předcházela beseda heraldika Ing.Plcha ohledně tvorby
znaku obce. Projednáno rozpočtové opatření. Probrány přípravy ankety – znak obce. ZO bylo
seznámeno s ukončením a výběrem výběrového řízení na dlouhodobý pronájem areálu
koupaliště – více viz. RŮZNÉ rok 2008. Příprava akcí na rok 2009: oprava budovy OÚ –
fasáda+ okna+ parkování, rekonstrukce místní komunikace etapa VI. k Tomanovým –
prozatím zpracován projekt, zhotovení projektu na chodníky v obci směr k obci Ráječko a ke
koupališti, podat žádost o dotaci ROP na Revitalizaci centra obce, vyřešit chodníky a
osvětlení k zastávce autobusů u nově budované komunikace II/374 Blansko – Rájec, dořešit
koncepci dovybavení Sportovního areálu na Bahnech + vypracovat projekt od Tennis Zlín,
provést nutné opravy na koupališti, příprava nového územního plánu obce, příprava oslav
10.výročí samostatnosti obce v roce 2010.
18.3.2009 – 20.schůze OZ (Po dlouhodobém projednávání schválena varianta znaku a vlajky
obce – podána žádost pro Parlament ČR. Starostka obce seznámila OZ s postupem příprav
zpracování ÚP obce. Schválena koncepce na rok 2009: oprava OÚ – opravu pláště provede fa
Zednictví – obkladačství Anděloslav Novotný Spešov 174 vč. výměny oken- provede firma
MONTPLAST – Josef Miškařík, Březová u Uher. Brodu, rekonstrukce MK VI.etapa (od
Kapličky k Tomanovým a Formánkovým), parkoviště u OÚ, rekonstrukce sálu I.etapa,
nezbytné opravy na koupališti, pořízení ÚP – I.etapa, podíl na investicích osvětlení a
chodníků u silnice Rájec – Blansko II/374, aj.). Projednána žádost o finanční podporu v rámci
Integrovaného operačního programu „E-governtment v obcích – Czech Point“ve výši
68 540Kč. Schválen rozpočtový výhled na léta 2010-2012 (r. 2010: 4 600 000, r. 2011:
4 700 000, r. 2012: 4 800 000Kč). Schválen rozpočet obce na rok 2009: příjmy 6 261 900Kč,
výdaje 6 261 900Kč.
17.4. 2009- mimořádné zasedání OZ (zasedání bylo věnováno schválení Zadání územního
plánu obce Spešov)
27.4. 2009 – 21.zasedání OZ (Konečné rozhodnutí o pronájemcích areálu speš. koupaliště –
M. Buchtová, T. Blažek. OZ seznámilo s projektem výstavy rodinných domů a bytového
domu v obci v lokalitě „Za radnicí“.Schválen výběr fy na parkovací plochy u OÚ – fa
EUROVINIA s.r.o. Brno, Vídeňská 104. Podány informace o získání dotace MAS Moravský
kras – Leader ČR.OZ schvaluje zahájení rekonstrukce sálu – nemovitost na p.č. 425/1 bez č.p.
a pověřuje vedení obce řešením problematiky salonku soudní cestou vč. dořešení platby
nájemného.)
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18.5.2009 – 22.zasedání OZ (Schválení Rozpočtového účtu obce Spešov za rok 2008 – vše
v pořádku, nebyly při přezkoumání zjištěny chyby a nedostatky. Přijata dotace JmK ve výši
152 000Kč na opravu OÚ v rámci Programu rozvoje venkova v roce 2008. Pro zpracování ÚP
obce byla vybrána firma Urbanistické středilo Brno spol. s r.o., Příkop 8, Brno. Rekonstrukci
MK – VI. etapa v obci bude provádět firma DEAS spol. s r. o. Rovná 2146, Boskovice.)
12.8. 2009 – 23.zasedání OZ (Na zasedání OZ se dostavil RNDr. Novák,jež seznámil OZ
s možností výstavby fotovoltaické elektrárny v kú Spešov – OZ nemá z důvodu nežádoucích
dopadů na krajinu o tuto nabídku zájem. Schválena stavba protipovodňových hrází v kú
Spešov. Zažádáno o stavební povolení ohledně rekonstrukce místního sálu. Vedení obce se
podařilo získat dotace z JmK na modernizaci filtračního zařízení pro úpravu vody ve
sportovním areálu – 140tis.Kč, opravu pláště OÚ Spešov – 152tis. Kč, vybudování
parkovacích míst u OÚ – 190tis. Kč, realizaci projektu Územní plán obce Spešov – 200tis.Kč,
žádost do projektu LEADER 2009, dále bude obec žádat o dotaci z fondu EU – operační
program Životní prostředí na komplexní úpravu zeleně na veřejných plochách v obci.)
12.10.2009 – 24.zasedání OZ (Starostka informovala o výsledku jednání se starostkou města
Blansko pí. Královou ohledně dlužné částky města Blanska obci Spešov – Bl.nabídnulo obci
dohodu u ukončení sporu a odstoupení od soudního jednání, obec nabídku zamítnulo. Vydáno
stav. povolení k rekonstrukci sálu a proveden výběr zhotovitele nové střechy objektu firmu
H.střechy Lipůvka s.r.o. VRBA, s.r.o. Blansko. Zhotovitelem modernizace filtračního zařízení
pro úpravy vody ve sport. areálu koupaliště Spešov byla vybrána firma Vodoinstalérství –
topeništví Marek Mikulášek, Spešov 97.V říjnu bylo provedeno přezkoumání hospodaření
obce Spešov za obd.1.1.- 31.8.2009 – nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.)
4.11. 2009 – mimořádné zasedání OZ (OZ seznámeno s nabídkami 3 finančních ústavů
ohledně financování investičních záměrů obce tj. Rekonstrukci multifunkčního centra v obci.
Úvěr ve výši 4 500 000Kč přijat od České spořitelny s dobou splatnosti 10let, zástava –
rozpočet obce ve výši 5mil. Kč. Diskuze nad zpracovaným projektem „Regenerace zeleně
v obci Spešov“, seznámení se záměry nové výsadby a odstraněné staré zeleně v obci –
zhotovitelé manž. Mlejnkovi, projekt v listopadu OZ schválen.)
30.11.2009 – 25.zasedání OZ (Pronájemce koupaliště, M. Buchotvá, seznámila OZ
s vyúčtováním 50tis. Dotace a provoz koupaliště v sezoně 2009 a informovala o průběhu
sezony.)
10.12.2009 – 26.zasedání OZ (Místostarosta informoval o projektu z dotací EU ohledně
rekonstrukce vodovodů – stavba „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů
část B“. Z projektu vyplývá zabřemení pozemků obce dle návrhu o zřízení věcného břemene.
– smlouva OZ schválena.)

Nejdůležitější události v obci
• Znak a vlajka obce
Od konce roku 2008 se intenzivně pracuje na návrzích znaku a vlajky obce. O konečné
podobě mohli občané rozhodnout v malém referendu, které proběhlo začátkem roku 2009 po
besedě s heraldikem Ing. Josefem Plchem z Jedovnic (Beseda se konala 5.2. 2009 v KNB.
Byla doplněna promítáním, ukázkou historických materiálů a veřejnou diskuzí.). Ten
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vycházel ve svých návrzích z dochovaných historických materiálů a dobových pramenů,
zejm. pak z Vlastivědy moravské od Jana Kniese z roku 1902 – zde uveden popis znaku
(„…Ve znaku obec má kozlík na řezání dříví a kolem nápis DIEDINA SPESSOW…“), otisku
spešovské pečeti z roku 1826 – která díky jeho pátrání byla po letech opětovně znovuzrozena,
radil se s povolanými odborníky a intenzivně pátral v Moravském zemském archivu v Brně.
K návrhům významně přispěla speš. rodačka pí. Kutscherauerová, která dokonce vytvořila
několik návrhů obecního znaku. Za připomenutí stojí i to, že jeden návrh symbol již OZ
projednávalo (a neschválilo) již v březnu 2000. Autorem byl JUDr. J. Bílý z Brna. Více viz.
kronika rok 2000, str. 82-85. Občané měli možnost hlasovat o budoucí podobě obecních
symbolů na OÚ ve Spešově, pomocí anketního lístku nebo přímo na webu obce.
Hlasování však mělo bohužel velmi slabou účast: hlasovalo pouze 28 osob, z toho 9
osob na webu. Výsledky bylo tedy nutné doplnit hodnocením zastupitelů a následně se na
dané variantě společně domluvit. Výsledky hlasování je možno shlédnout v příloze kroniky.
V měsíci březnu byla po dlouhodobém projednávání schválena varianta návrhu znaku
a vlajky obce, varianta 4B. Následně žádá OZ Parlament ČR o oficiální schválení obecních
symbolů. Dne 26.května 2009 byly obci, při slavnostním aktu v budově Parlamentu ČR v
Praze, uděleny znak a vlajka. Certifikát od předsedy Poslanecké sněmovny M. Vlčka převzala
starostka a místostarosta Spešova. Symboly budou vysvěceny a představeny občanům ku
příležitosti 10. výročí samostatnosti obce na začátku roku 2010. V měsíci srpnu obdržela obec
smaltované znaky obce, které se umístili na zbrusu novou fasádu OÚ.

Zvolené obecní symboly a jejich popis
ZNAK
V návrhu dominují dvě hlavní přírodniny typické pro obec: tj. písek – značí jej zlaté
pole a voda – modré vlnité pole. Dále pak tesařská koza (řemeslo typické pro obec) převýšená
ondřejským křížem (oblíbený heraldický motiv, značící ukřižování apoštola Ondřeje) je
znamením z nejstarší obecní pečeti, kterou obec používala od roku 1749. Pět zlatých hvězd v
modrém poli je symbolem sv. Jana Nepomuckého, jemuž je zasvěcena místní kaple (ta se
objevila na razítku obce kolem r. 1900).
Popis vzhledu: ve zlatém štítě nad modrou vlnitou patou s pěti zlatými hvězdami
tesařská koza převýšená volným ondřejským křížem, obojí modré.

OBRÁZEK ZNAKU
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VLAJKA
V návrhu figurují výše popsané dominanty.
Popis vzhledu: list tvoří vodorovné pruhy – žlutý, modrý a žlutý v poměru 1:2:1.
V modrém pruhu žlutá hvězda s osou v první čtvrtině délky listu. Poměr šířky k délce listu je
2:3.

OBRÁZEK VLAJKY

Nový znak a vlajka by měly být zhotoveny a v parlamentu ČR schváleny k 1.1. 2010,
kdy Spešov oslaví 10. výročí své samostatnosti.
Více o vývoji návrhu znaku a zajímavé historii speš. pečetí a razítek je možné se
dočíst v článcích heraldika Plcha, uveřejněných ve Zpravodaji obce 6/2008 a 1/2009. Oba
dva články jsou součástí přílohy kroniky.

• Silnice II/374 Blansko – Boskovice, protipovodňové hráze Spešov
Od konce února byla pro automobily neprůjezdná silnice do Ráječka (Doposud možný
průjezd přes stávající most, kt. se ale výstavbou podchodu pod novou silnicí stává pro
automobily neprůjezdným. Nová spojovací přímá komunikace mezi obcemi je určena pouze
pěším a cyklistům, automobilisté se musejí vydat ze Spešova směrem na Rájec, následně pak
na Blansko a odbočit vlevo do obce Ráječko.) Ulice je dle nového dopravního značení
označena jako „slepá“. V letních měsících byl vybudován podchod pro pěší a cyklisty mezi
Ráječkem a Spešovem, současně byla přepojena spešovská čistírna vody na Blansko.
V měsíci říjnu byl pak značně omezen provoz silnice od závor ve Spešově směrem na Rájec,
souvisejíce s finálovým dokončením stavby. Slavnostní zahájení provozu na „nové silnici“
bylo v pondělí, dne 30.11. 2009 ve 14hodin, za účasti zúčastněných firem a osob, hejtmanem
Jihomoravského kraje panem Michalem Haškem. Díky jejímu otevření se značně omezil
provoz přes obec Spešov. Provoz je však značně zvýšen v místech napojení MK na silnice
z Rájce. V budoucnu je plánováno vybudování polní cesty podél silnice (pro pěší a cyklisty).
Současně zlepšen přehlednosti odbočky na Spešov ze směru od Blanska.
O NOVÉ SILNICI: Dokončený třetí úsek silnice (součástí plánované výstavby silnice
Blansko – Boskovice) ve směru od Ráječka ve směru na Rájec má dálku 982 metrů a je
napojen na stávající silnici Spešov – Rájec. Celá trasa je vedena v úrovni 1 metr nad
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rozlivnou hladinou odpovídající průtoku stoleté vody v řece Svitavě a plní funkci
protipovodňové ochrany Spešova. Na této trase jsou vybudovány čtyři mostní objekty – most
před Spešovem, podchod pro pěší mezi Spešovem a Ráječkem, most přes Svitavu a most přes
potok Chrábek a provizorní kruhový objezd v Rájci. V souvislosti s trasou silnice musela být
zrušena čistička odpadních vod u Spešova a vybudováno přepojení kanalizace novou trasou
silnice na čističku odpadních vod v Blansku. Tento úsek silnice byl vlivem uvedených staveb
mostů a dalších staveb vybudován nákladem 120 690 000Kč. Z této částky je cca 85% , tj.
102 586 000 Kč hrazeno z fondu Evropské unie. Stavbu realizovala firma Eurovia Brno.
Po mnoha složitých jednáních, ve kt. byly všechny žádosti znovu posuzovány a
hodnoceny z důvodu nutných úspor v době krize a častých povodní, nakonec Ministerstvo
zemědělství schválilo v měsíci srpnu stavbu Spešov – Svitava – ochranné hráze. Ovšem
s podmínkou, že obec souhlasí se spoluúčastí cca 25tis. Kč na zeleň (zejm. výsadbu stromů
kolem potoka). Ochranné hráze tak pomohou definitivně vyřešit problémy se záplavami, vč.
stavebních omezení a nepříjemností ve spodní části obce Spešov (např. V 1.polovině
letošního roku byla již dvakrát v obci svolána protipovodňová hlídka. Při přívalovém dešti ve
spodní části obce byl přeplněn potok, který je zanešen. Ve druhém případě byl vyhlášen
3.povodńový stupeň na řece Svitavě. S přečerpáním spodních vod výrazně pomáhají místní
jednotka SDH.). Velký dík patří senátorovi Sehnalovi, který pomohl projekt za 8 000 000Kč
v našem regionu prosadit. Stavba má být dokončena na podzim roku 2010.
• Almanach o spešovské škole
V roce 2009 vydal Obecní úřad Spešov za přispění Jihomoravského kraje velmi
zdařilý almanach „O spešovské škole, 1790 - 1999“, jehož autorkou je spešovská občanka
paní Jana Kutscherauerová, obálku pak navrhnul p. Josef Langer. Almanach popisuje
bohatou historii fungování školy, zabývá se životem školní mládeže a jejich rodin,
různorodostí spešovských učitelů. Okrajově je též zmíněna MŠ v obci. Najdeme zde stavy
žactva ZŠ v jednotlivých rocích. Almanach je zakončen vzpomínkami osob, jež jsou se
spešovskou školou spjaté. Tato krásná vzpomínka na školní léta je bohatě dokumentována
dobovými fotografiemi, vč. ukázky vysvědčení, krasopisu, škol. razítka aj. Publikaci dostala
každá domácnost v obci, díky získanému grantu, zdarma. V případě širšího zájmu je možné
jeho zakoupení na OÚ za 90Kč.
POZN. Pozitivní ohlas na vydání almanachu komentovala písemně paní Magdaléna
Vaculíková (manželka významného českého spisovatele Ludvíka Vaculíka, mj. i spešovská
rodačka), která místní ZŠ jako dítko navštěvovala. Její manžel pak přispěl finanční částkou
1 000Kč na jeho vydání.
• Rekonstrukce sálu alias Multifunkční centrum v obci
V srpnu podána žádost o stavební povolení rekonstrukce sálu v obci, na p.č. 425/1 bez
č.p. Projekt zpracoval Ing. Bránský. V říjnu bylo Stavebním úřadem vydáno stavební
povolení. Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel rekonstrukce střechy objektu : H.střechy,
s.r.o. Lipůvka 346 a zhotovitel přípravných prací fa s.r.o. VRBA, Blansko, Sukova 1054/6.
Koncem roku 2009 zahájena I.etapa stavby. Ta zahrnovala odstranění stávajících stropů,
doplnění věnců a přípravné práce pro výměnu střechy. Na rok 2010 je plánováno dokončení
I.etapy, tj. výměna střechy. Od února 2010 se pak bude započne s II. etapou rekonstrukce,
v níž bude provedena výměna oken, plynofikace, zbudování nového sociálního zařízení,
dobudováno podkroví a terasa, nové topení, fasáda a vnitřní vybavení. Rekonstrukcí tak
vznikne nový multifunkční obecní dům, který by měl sloužit ke kulturním, vzdělávacím,
spolkovým a tělovýchovným aj. občanským činnostem. Předpokládaný termín dokončení je
v září 2010.
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• Projekt výstavby RD a bytového domu „Za radnicí“
V dubnu zpracován projekt výstavby RD a bytového domu v obci ve stavební lokalitě
„Za radnicí“ (bývalé Trávníčkovo). Na tomto pozemku má v budoucnu stát malý bytový dům
a 9 řadových domků v samostatné ulici (vč. veřejného prostranství s dětskými prvky se
zelení). S výstavbou se má započít na začátku nového roku, tj. 2010, stavební firmou ŠMAK
z Brna - Lesná.
Popis výstavby: bude se jednat o individuální a bytovou zástavbu v lokalitě „Za
radnicí“. Výstavby obytného útvaru rodinných domů je rozvolněná řadová, resp. sdružená
výstavba dvojdomů vesnického charakteru doplňujícího stávající uliční zástavbu obce
vícegeneračními rod.domky – dvojdomem a nová příjezdová místní účelová komunikace
skupiny D1 (obytná zóna), vč. nových inženýrských sítí a přípojek pro r.d., a vč. klidového
veřejného prostranství (malého parku a parkovacích doplňkových ploch dané lokality).
V současné době tvoří předmětná plocha území celkem 4 631 m2, nová zastavěná
plocha RD bude pak 962m2. Domy typu A1 – A6 (RD malý) mají obyt.plochu cca 50m2,
domy typu B1-B3(RD velký) pak cca67m2, dům typu C (velký – vícegenerační) cca 129 m2
a dům typu D (velký - vícegenerační) cca 148 m2. Přibude celkem cca27 parkovacích míst
(venkovní+ garážové), nové chodníky, silnice, zeleň a zahrady k r.d.
Původní objekt (jež je na místě budoucí výstavby, bývalý dům p. Arnošta Trávníčka)
rodinného domu se stodolou bude demolicí zcela odstraněn.

• Projekt LEADER - rekonstrukce sálu tj. Multifunkční obecní dům Spešov +
Naučná stezka kolem Spešova
Díky aktivnímu členství v mikroregionu Spolek pro Moravský kras a MAS Mor. Kras
může obec využít dotačního titulu LEADER 2009. Obec žádá o dva body: 1) Naučná stezka
kolem Spešova, 8) Multifunkční obecní dům (rekonstrukce sálu). V srpnu schválilo OZ
přípravu projektu Multifukční obecní dům Spešov (Leader – Fische 7 III.2.1.2. Občanské
vybavení a služby) v celkové výši cca 2,2mil. Kč. Obec souhlasila s podporou projektu
Naučná stezka kolem Spešova (Leader – Fische 1 III.1.3. – Podpora cestovního ruchu, záměr
a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky.) V případě získání dotace zaručuje Obec finanční
garanci Sportovnímu klubu SK Bahna. Projekt k dotačnímu titulu LEADER byl zpracován a
podán na podzim, 14.10. pak odevzdán na stavebním úřadě Blansko a následně podán na
Agenturu ŽP do 15.11.,kdy je termín odevzdání žádostí.
Existuje možnost získání dotace MAS Moravský kras – LEADER ČR pro obce, města,
zemědělce a podnikatele. První výzva k získání dotace proběhla v září 2009. Více o projektu
LEADER a 1.výzvě viz. Příloha kroniky.
Naučná stezka kolem Spešova – její realizace je plánována na příští rok, tj. rok 2010,
s podtitulem „Po stopách starých ovocných stromů“. Zbudování stezky bude realizovat
společně s obcí sportovní klub SK Bahna Spešov. Projekt v programu LEADER zvítězil a
bude dotován částkou 270tis Kč. Popis: 1.trasa povede kolem hřbitova do Rájce, 2.trasa pak
přes obec kolem spešovského koupaliště. Na trase budou zbudovány lavičky, popisné tabule,
u klubovny hasičů pergola se stolem a lavicemi, na koupališti pak menší dětské hřiště.

• Spešov v rozhlase
Koncem měsíce října byl Spešov osloven moderátory Český rozhlas Brno (FM 106,5)
v rámci cyklu Moravská rodina na prezentaci obce.
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Co je to vlastně projekt „Moravská rodina“? Cílem projektu je předat posluchačům
(zejm. na jižní Moravě a Zlínsku) dobré zprávy z mnoha míst jihu Moravy. ČRB hledá
osobnosti, zajímavé příběhy, nové talenty (např. muzicírující rodiny aj.) v dané obci. Během
celého dne je v několika relačních vstupech obec představena posluchačům.
Vysílání o Spešově bylo možné slyšet v sedmi programových vstupech, dne 30.10.
2009.
Záznam vysílání
1.blok – 7:35 hod, reportáž – krátký úvod moderátora o obci Spešov.
2.blok – 8:20 hod, rozhovor se zástupcem obce, starostkou obce pí. Mgr. I.
Holomkovou (osobní vztah k obci, co vše se za doby vedení v obci zdařilo vybudovat
a vytvořit, plány do budoucna, akce a spolky v obci v nejbližší době, pozvání
k návštěvě obce).
3.blok – 10:20 hod, recept místní kuchařky, pí. Lenky Pernicové (poskytnuté recepty
ze Spešovska na Miluščiny masopustní tvarohové koláče, Spešovský vánoční punč a
vánoční Závin s kysaným zelím).
4.blok – 12:10 hod, zpívání z Mateřské školy z Ráječka (zpěv dětí s klavírním
doprovodem písní: „Vlaštovičko leť!“, „Ježek“ a recitace básně)
5.blok – 14:20 hod, telefonát se zástupcem obce, místní rodačkou, pí. Janou
Kutscherauerovou (osobní vztah k obci, zájem o místní historii obce, povídání o
tvorbě almanachu O spešovské škole, plánovaná tvorba publikace o místní kapličce sv.
J. Nepomuckého, hobby sběr historických fotografií obce, povídání o p. Kuželovi –
mj. tatínkovi p .Kutscherauerové, autorovi knihy o spešovské atletice a nejstarším
občanovi obce).
6.blok – 16:10 hod, zpívání místních muzikantů, generačního tria: paní Ludmily
Cihlářové a paní Kateřiny Meluzínové s 2,5letým synem Matyáškem,a příbuznou paní
Věrou Kuncovou (zpěv písní „Amsterodam“, „Ej ta naše dědina“).
7.blok – 18:10 hod, zpívání a recitování ze základní školy Ráječko („Prší, prší“,
„Jedna, dvě, Honza jde“, recitace).
CD s nahrávkou relace je uloženo v příloze kroniky.

Činnost neziskových organizací v obci
Český svaz žen
První dva měsíce v novém roce byly ve znamení Sousedského bálu, Ostatkové zábavy,
Průvodu masek (PRŮBĚH PRŮVODU: Sraz masek ve 13hod v KNB, v 13,30hod byl zahájen
průvod obcí. Maškary se nejdříve vydaly cestou kolem ulice na Bahnech, pak cestou k Dolní
Lhotě kolem OÚ – kde průvod tradičně zastavoval projíždějící auta, následně pak ulicí
k Ráječku a Rájci, naposledy pak ulicí na horním konci obce směrem ke hřbitovu, koupališti a
Srdíčku. Průvod byl jako vždy povedený, masky se sešly v hojném počtu, k poslechu i tanci
hrál pochodující vozembouch a valcha. Z masek byl k vidění sbor jeptišek, kominíků, lesních
žínek, lehce oděných žen, skupina pejsků, nechyběl tradiční medvěd s vodičem, karetní trio,
lyžařka a Japonky v tradičním kimonu. Velkou atrakcí byl koňský povoz cikánské rodinky,
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který byl opravdu unikátní a nádherný. Celý průvod byl hojně doprovázen nejen místními
občany. Počasí bylo hodně mrazivé, ale náladu celé akce nezmrazilo.) a Pochovávání basy.
V březnu pořádán zájezd do Městského divadla v Brně na představení Bídníci a dětský
karneval v KNB. V dubnu řádily v areálu na hřišti na Bahnech na zábavném odpoledni
čarodějnice. Jako v minulém roce byly pro děti nachystány soutěže, jen zapálení ohně
z důvodu silného větru se nekonalo.
Začátkem měsíce září pořádáno rozloučení s prázdninami (ČSŽ + SDH). Děti se
shromáždily u hasičky v horní části obce, odtud cestou postupovaly až k tábořišti. Cestou
plnily nejrůznější úkoly (lovení rybiček, lezení přes překážky, slalom na koloběžce aj.),
získávaly razítka. Na konci cesty je čekalo milé překvapení v podobě balíčku plného dobrot☺
Akce byla velmi zdařilá, jen se jí bohužel účastnilo z důvodu nepříznivého počasí málo dětí.(v
této době totiž byla ČR sužována přívalovými dešti, které měly za následek lokální záplavy,
jež si vyžádaly v ČR cca 13lidských životů). Tato akce nahradila tradiční Dětský den, který
byl 2x z důvodu nepříznivého počasí a následně konajících se parlamentních voleb v KNB
odložen. V září se také konal Jiřinkový bál se skupinou Pohoda, ovšem za nízkého počtu
zúčastněných. V říjnu pak tradiční lampionový průvod obcí. Sraz byl v KNB, kde si všichni
dětští účastníci vyzvednuli od členek ČSŽ papírové lampiony. Průvod začala v 18hod, trasa
byla dána rozsvícenými dlabanými dýněmi (na jejichž výrobě se se zájmem podíleli občané
Spešova v předchozích dnech), které lemovaly po levém břehu spešovský potok od rozcestí
Bahen až k místní kapličce. V prostoru před kapličkou pak průvod zakončilo kulturní
vystoupení dětí ZŠ a MŚ DL a projev starostky obce. V sobotu 5.12. obec navštívil Mikuláš
(„LETOS UŽ ZASE V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE, MIKULÁŠ VE SVÉM VOZE,
HODNÝM DĚTEM NĚCO DOVEZE, PŘIDEJE SE SVOU DRUŽINOU - ZLOBIVÉ DĚTI
ČERTI PROŽENOU ! TĚŠÍ SE NA VÁS 5.12.2009 V 16. HOD - MIKULÁŠ A JEHO
DOPROVOD ! S ODMĚNOU MALIČKOU PŘED MÍSTNÍ KAPLIČKOU !“).Nádherný
zážitek připravily paní Ilona Pavlů a Simona Cihlářová. Hraní koled a cinkání zvonků
oslovilo všechny přihlížející i z dalekého okolí. V prosinci pak, již 10. rozsvícení vánočního
stromu a vánoční výstavka s dílničkou.
Více o činnosti Svazu v kronice ČSŽ, kronikářkou je pí. Miluše Hlaváčková.

Sbor dobrovolných hasičů
V únoru pořádána Valná hromada. V září se konala v obci soutěž O pohár starostky
obce, vyhrálo družstvo z Ráječka. V pivní štafetě s nosítky (nošení raněného, pití kelímku
piva slámkou, motání hadice) však ale obsadilo spešovské družstvo krásné 1. místo – je zde
znát zdárný trénink našich hasičů☺). V květnu tradiční táborový oheň na Srdíčku, zapálení
ohně ve 21hod, k poslechu hrála místní kapela Smíšené zboží. V létě pak taneční zábava se
skupinou AKCENT.
Sbor spolupořádá spoustu akcí v obci společně s místním ČSŽ, více viz. výše.
Více o činnosti Sboru v kronice SDH, kronikářem je p. Roman Komárek
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FC Spešov
Nova sezóna malé kopané začala v dubnu. FC Spešov hraje letos třetí ligu okresu
Blansko. Během sezony odehráli 11 zápasů v soutěži, dále pak i několik mimo soutěž.
Fotbalistům se vedlo v tomto roce opět velmi dobře.

Různé
• Od září pořádají paní Alena Semeniuková a pí. Veronika Němcová
„Setkávání maminek se Sluníčkem“. Vždy každou středu v KNB, od 9 do
10hod. Setkávání je určeno 1-2letým dětem v doprovodu dospělé osoby.
Všichni si společně zacvičí, zazpívají, pohrají a seznámí se s ostatními.
Sluníčko má také svoje webové stránky http://slunickospesov.webnode.cz/.
Cvičení se těší velké oblibě nejen u spešovských maminek !
• Obec vybírá letos dva poplatky od občanů: za odvoz tuhého domovního
odpadu 450kč na osobu a za psa 100Kč. Výše poplatků se od minulého roku
nezměnila.
• Výsledky voleb do Evropského parlamentu v okrsku Spešov (5.6. a 6.6. 2009)
Celkem bylo zapsáno 520 voličů, hlasovalo však pouze 137.
Libertas…3hlasy
KDU-ČSL…8 h.
Věci veřejné…4h.
ODS 41 h. (ODS se umístila v ČR na nejvyšší příčce)
Suverenita…7h.
Sdružení pro republiku…1h.
Česká strana nár.soc…1h.
Evropská dem.strana…1h.
Moravané…3h.
Liberálové CZ…1h.
Nejen hasiči a živ.s uč.do Evropy…1h.
KSČM…29h.
„Starostové a nezávislí“…2h.
Strana zelených…2h.
Nezávislí…1h.
ČSSD…32h.
• Spešovské koupaliště
Pronájem koupaliště získali konkurzem po panu Halasovi sl. Michaela
Buchtová a p. Tomáš Blažek, oba dva mladí speš. občané. Celý květen
probíhali na koupališti brigády, kt. se účastnila místní omladina, zejm. pak
přátelé pronajímatelů. Nově natřeny jsou bazény, dětské brouzdaliště a dět.
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bazén mají na stěnách namalovány veselou mořskou flóru a faunu. Otevřeno je
prozatím každý den, když není počasí vhodné ke koupání, poslouží hospůdka
s posezením.
Koupaliště
má
i
svoje
webové
stránky
www.koupakspesov.estranky.cz. Pozvánka k navštívení otevřeného koupaliště
Spešov je ke shlédnutí v příloze kroniky.
• Zajímavost z OZ
ZO pracovalo v roce 2009 v 9ti členném složení. Celkem proběhlo 10
veřejných zasedání s účastí: 1x 6 zastup., 2x 7 zastup., 4x 8 zastup., 3x 9
zastup., tedy, stejně jako v roce minulém, s 88% účastí.

Zhodnocení uplynulého roku
V uplynulém roce byla na podzim dokončena rekonstrukce VI.etapy místní
komunikace, provedeny nezbytné opravy na spešovském koupališti, proběhla první etapa
rekonstrukce sálu a pořízení územního plánu. Radnice dostala nový plášť, okna i fasáda (vč.
uložené Pamětní listiny, vč. xeroxových kopií nálezu svitku v základech budovy radnice
v roce 2001 z roku 1939 + xeroxových kopií současných bankovek). Okolí budovy tak získalo
díky nově vybudovanému parkovišti a vhodně upravenému okolí vskutku reprezentativní
vzhled. Tvář obce dokreslily schválené podoby návrhu vlajky i znaku obce, a velmi zdařilá
relace prezentace obce v Českém rozhlase Brno. V roce příštím se necháme překvapit tváří
obce do budoucna, kdy bude nejpozději do konce roku 2010 schválen nový územní plán obce,
řešeno parkování v obci, úprava zeleně a přibude nám i nová, modernější vánoční výzdoba vč.
řešení vánočního obecního stromu.

Přílohy
Nová silnice II/374 Blansko – Boskovice v tisku
Program LEADER (představení programu + 1.výzva strategického plánu LEADER)
Pozvánka na koupaliště Spešov
Obrazová příloha projektu výstavby RD v lokalitě Za radnicí
PF 2010 od OÚ Spešov
CD – Vysílání o Spešově v Českém rozhlase Brno
Almanach „O spešovské škole“
Jak vznikaly nové obecní symboly: znak a vlajka (návrhy, anketní lístek, články heraldika
Plcha, zvolené varianty podob obecních symbolů)
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