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Jsme bohatší než sáJsme bohatší než sáJsme bohatší než sáJsme bohatší než sám král m král m král m král     
 
    Po dlouhém a netrp�livém �ekání jaro kone�n� ukázalo svou pravou tvá�.  
Slunce svými paprsky objalo do své náru�e naše malé království�ko zvané Spojil. 
Jeho zlatá tykadélka pronikala až do slavnostn� vyzdobené komnaty na 
místním sportovním kolbišti.  
     Našeho „pana krále“ a jeho „dvo�any“ �ekala v tuto ned�li, 18. dubna 2010, 
spole�n� s n�kterými obyvateli velká sláva. Okolo 15. hodiny se za�alo schylovat 
k velmi významné události, kterou neprožíváme tak �asto. Naše království�ko se 
rozrostlo o nové ob�ánky a tak se slušelo je jak se pat�í p�ivítat do našich �ad. 
Poprvé jsme mohli p�ivítat najednou hned t�i malé princezni�ky, které p�išly na 
sv�t na podzim lo�ského roku. M�ly to tak šikovn� domluvené, že se jim to 
poda�ilo b�hem jednoho m�síce.  
     Novými a krásnými princeznami jsou Anita Kmentová, Celine Formánková   Anita Kmentová, Celine Formánková   Anita Kmentová, Celine Formánková   Anita Kmentová, Celine Formánková   
a Kristýna Valská.a Kristýna Valská.a Kristýna Valská.a Kristýna Valská. Um�ly si skute�n� dob�e vybrat. Dokladem toho, že p�išly 
opravdu do správných rodin byla ú�ast nejen rodi��, ale i prarodi�� a známých, 
kte�í se p�išli s námi pod�lit o svoji radost a št�stí z jejich narození.  
     Jelikož ve skute�nosti nejsme žádné království ani království�ko, ale 
oby�ejná , za to malebná víska t�etího tisíciletí a vzhledem k tomu, že v jejím 
�ele není žádný král �i jiný monarcha, nýbrž „prachoby�ejný“ starosta obce, tak 
se i v obdobném duchu neslo celé slavnostní vítání ob�ánk� do života. Úvod 
tohoto slavnostního aktu a zna�nou �ást jeho kulturního programu obstaraly 
d�ti z  p�veckého souboru Zvone�ek pod vedením paní Rücklové. Pat�í jim za to 
naše up�ímné pod�kování. Nechyb�la zde ani tradi�ní recitace. Slavnostní projev 
pak p�ednesl starosta obce pan Jan K�ivka, který mimo jiné položil velký d�raz 
na úlohu rodiny p�i výchov� malého �loví�ka. Po podpisu rodi�� a patron� 
našich nových ob�ánk� do pam�tní knihy, byly p�edstaviteli obce p�edány malé 
dárky a kv�tiny. A aby nám naše d�v�átka ve zdraví rostla do krásy, tak jsme to 
spole�n� se všemi p�ítomnými zpe�etili slavnostním p�ípitkem.  
     Jako pro každou dob�e fungující rodinu je nejv�tším bohatstvím dít�, 
pokra�ovatel rodu, tak i pro správn� fungující obec jsou d�ti nejv�tším 
bohatstvím, nad�jí pro její další rozvoj a zachování její životaschopnosti. Stávají 
se potencionálními nositeli jejích tradic a to jsou nejv�tší devizy, které m�žeme 
vlastnit. Ty nám dokáží nahradit sebev�tší poklady král� a vládc� sv�ta. 
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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I 

P�ejeme Vám mnoho zdraví !  

� � � � � 

Od minulého vydání zpravodaje slavila : 

22.6. paní Hedvika ADAMCOVÁ, �p. 53 
 

Do p�íštího vydání zpravodaje budou slavit : 

13.8. paní Alena SEDLÁKOVÁ,  �p. 9 
31.8. pan Karel WALDHAUSER, �p. 49 

2.9. pan Jaroslav KU�ERA, �p. 32 
6.9. pan Viktor ŠKODA, �p. 3 

13.9. pan B�etislav POT��EK, �p. 53   
  

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 
N A R O D I L A   S E : 

 

Adéla BAKEŠOVÁ 
 

22. 5. 2010, �p. 113  
  

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

dne 4. �ervna 2010  zem�el  
 

pan Josef  ŠLINGR,  
 

�p. 50, ve v�ku  75  let. 
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     Jak je zažitou tradicí slétají se  v podve�er 30. 
dubna �arod�jnice, aby provozovaly své nekalé 
rejdy. I ve Spojile se nave�er  na h�išti sportovního 
areálu slet�lo nebo lépe �e�eno sešlo nemálo 
�arod�jnic. Ale nebyly to žádné strašné a zlé 
osoby, ale jednalo se spíše o �arod�jnický dorost, 
a� dív�ího �i mužského pohlaví.  
     Takže  kolem sedmé ve�er jsme  už napo�ítali  
celkem 23 t�chto pov�trných osob a nastalo 

opravdové rejd�ní, protože rozlehlé h�išt�  
v areálu jim umož�ovalo dokonalý rozb�h.  
Sluní�ko ješt� svítilo a bylo p�íjemn� teplo a se po 
trávníku d�ti jen míhaly v barevných kostýmech     
a s koš�átky �i kouzelnými h�lkami v rukách.         
A protože p�i pohybu vyhládne, mohli si 
�arod�jnice a �arod�jové za pomoci rodi�� opéci 
na malém ohýnku vu�tíka a také uhasit žíze� 
p�ipravenou limonádou. 
     Pak nastal ten všemi o�ekávaný okamžik, ale 
nejednalo se o nic strašlivého, naopak, šlo o 
vyhodnocení té „nejkrásn�jší“ �arod�jnice. Šest 

nejhez�ích  a nejnápadit�jších od�v�  �arod�jnic   
a �arod�j� obdrželo jako odm�nu postavi�ku 
�arod�jnice, jejíž velikost odpovídala po�adí  
umíst�ní. Další ú�astníci sout�že pak dostali 
perníkovou podobiznu �arod�jnice. Jak se �íká, co 
je malé je milé. Proto také letošní sout�ž vyhrál 
ten nejmenší �arod�j ve strakatém kabátku            
a špi�atém  klobouku s hv�zdami. Ale není 
d�ležité vyhrát velké ceny, ale spíše se zú�astnit, 
a p�edevším se náramn� pobavit, což se jist� 
našim d�tem poda�ilo. Ve�er se nachýlil, obloha 
potemn�la a malé �arod�jnice unavené po 
dnešním náro�ném dni se pomalu jedna po druhé 
odebraly do svých postýlek .  
     Celý podve�er a ješt� dlouho do noci ke všemu 
tomu rejd�ní vyhrávala kapela Medv�di, která je 
naší velmi oblíbenou hudební skupinou. P�íjemné 
prost�edí, dobré pivo a chutný gulášek, to vše 
p�isp�lo k dobré nálad�. Nakonec došlo po 
po�áte�ním ostychu  i na tane�ek a celá zábava 
se protáhla až do p�lnoci. 

 
���������������������������������������������������� 
 

 
     Letošní ro�ník rybá�ských závod� byl jubilejním desátým a z�ejm� i proto nám svatý Petr p�ál a tak 
jsme m�li onoho 8. kv�tna po celou dobu závodu p�kné po�así jenom s lehce podmra�enou oblohou, 
ale bez p�ehán�k a na konci závodu dokonce vysvitlo sluní�ko. 
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     Celé závody byly tradi�n� rozd�leny do dvou polo�as�, v letošním roce s tímto �asovým 
harmonogramem: 
07,30 - 08,30 - prezence závodník� 
08,30 - 10,00 - 1. polo�as 
10,00 - 10,30 - p�estávka na vým�nu stanoviš�, ob�erstvení, tombolu a zakoupení ryb 
10,30 - 12,00 - 2. polo�as  
12,30 - vyhlášení výsledk� a slavnostní p�edání cen vít�z�m 
 

Pravidla závodu byly obdobná jako v 
p�edchozích ro�nících. Od po�átku se dle 
propozic chytaly ryby s mírou 20 cm a více, ale 
pro zvýšení šancí závodník� a zlepšení 
rybá�ského zážitku jsme pro druhý polo�as upravili 
povolenou míru na 15 cm . Tradi�n� jsme rozd�lili 

sout�žní kategorie na mládež do 15 let                 
(3 sout�žící) a dosp�lé (27 sout�žících). B�hem 
závod� hrála všem z reproduktoru p�íjemná hudba 
a navozovala tak p�íjemnou a klidnou atmosféru.  
     V polo�asové p�estávce se mohli všichni 
ú�astníci ob�erstvit u stánku a také prob�hla 
tombola, ve která letos byly stejn� jako loni 
opravdu velké a krásné ryby. T�i výherci tomboly 
se nad svou výhrou smilovali a pustili své kap�íky 
zpátky do vody. 

Stejn� jako ve všech p�edchozích 
ro�nících i letos byli ocen�ni úpln� všichni 
ú�astníci, letos mohli závodníci vyhrát domácí 
spot�ebi�e, zábavnou elektroniku, domácí a 
sportovní pot�eby, autokosmetiku, víno a spoustu 
dalších p�kných cen. Letos vít�zové medailových 
míst z každé kategorie op�t získali také trofeje - 
poháry pro dosp�lé a medaile pro mládež.  
 Pokud se podíváme na letošní rybá�skou 
statistiku, tak v tomto závod� byly nachytáno 94  
ryb o celkové délce 21 metr�.  

 
Výsledková listina:  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
     Rádi bych up�ímn� pod�kovali našim milým 
sponzor�m za p�íze�  a všem ú�astník�m závod� 
za v�rnost. V��íme, že p�íští ro�ník který za�ne 
druhou desítku, bude op�t stejn� krásný a p�inese 
nám spoustu rybá�ských zážitk� a hodn� dobré 
pohody. P�ejeme všem rybá��m mnoho krásných 
úlovk� v celém roce 2010. PETRU ZDAR ! 
      
   Starosta SDH obce Spojil 
         Ing. Jan Meloun 
 
 
���������������������������������������������������� 
 
 
 
 

Kategorie nad 15 let : 
 

1. Rostislav Mrkvi�ka ml. - 340 cm 
2. Petr Chvála - 239 cm 

3. Radek Málek - 217 cm 
 

Kategorie do 15 let : 
 

1. Jan Chvála 
2. Michal Pavlík 
3. Radek Špi�ák 
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     Po delší odmlce se konala beseda s ob�any, 
kterou tentokrát p�ipravil obecní ú�ad spole�n� 
s SDH Spojil. Tématy byly integrovaný, záchranný 
systém, jak se chovat v mimo�ádných situacích – 
p�ed nemocni�ní pé�e a aktuální infekce v populaci. 
Hlavními aktéry a p�ednášejícími zárove� byli 

starosta obce jako záchraná� Záchranné služby Pardubického kraje, velitel strážník� M�stské policie  
Sezemice  a v neposlední �ad� náš spoluob�an a oblíbený p�ednášející, MUDr. Karel Mencl, CSc. 
z Pardubické krajské nemocnice. 
     V úterní podve�er 18. kv�tna sice p�išlo do klubovny sportovního areálu n�co málo p�es dvacet 
ob�an�, ale o to v�tší prostor byl pro dotazy. Poutavé vypráv�ní p�ednášejících všechny p�ítomné na 
tolik zaujalo, že se beseda protáhla do pozdních ve�erních hodin. Dov�d�li jsme se spoustu zajímavého 
o první pomoci. P�ítomní si mohli na figurín� prakticky vyzkoušet dýchání z úst do úst �i masáž srdce. 
      Doktor Mencl jako vždy, ani tentokrát nez�stal nic dlužen své pov�sti vynikajícího lektora a se 
zaujetím nám vypráv�l o všech t�ch „potvorách a potv�rkách“, které nám sužují život. Nejv�tšími 
„oblíbenci“ byla klíš�ata a hned po nich chlamydie a tak jsme se dov�d�li nejen n�co o nich a �ím jsou 
nebezpe�ní, ale také, jak se bránit jejich „nebezpe�ným hrátkám“ s naším organismem. 
     Ten, kdo p�išel, jist� neprohloupil. Získali jsme spoustu zajímavých informací a rad, které se nám 
mohou kdykoliv hodit. 
 
���������������������������������������������������� 

 
     Tak jako se ve staré dobré Anglii pánové 
scházeli na golfu a posléze ve svém klubu u 
skleni�ky whisky, byla gentlemanskou 
záležitostí i akce SDH obce Spojil, kterou byl 
v tomto p�ípad� turnaj v nohejbalu. Ve své 
první historické podob� to byla záležitost �ist� 
pánská a �ist� spojilská, která se konala dne 
29. kv�tna na kurtu pana Doležala u jeho 
rodinného domku ve Spojile. 
     K nohejbalovému klání se sešlo celkem 
šestnáct muž�, z kterých bylo náhodným 
losem sestaveno osm mužstev, následn� 
rozd�lených do dvou skupin. Kolektivn� bylo 
rozhodnuto, že se každý zápas bude hrát na 
dva vít�zné sety a to tak, že budou zápasy 
probíhat nejprve v rámci každé skupiny, kdy 
bude hrát každý s každým, následn� pak 
vy�azovací zápasy vít�z� a poražených 
z prot�jších skupin a záv�r bude tvo�it hlavní 
finále. 

    
Výsledky turnaje:Výsledky turnaje:Výsledky turnaje:Výsledky turnaje:    
1. místo = Vondra, Rozto�il 
2. místo = �áp, Doležal 
3. místo = Starý, Rozsypal 
 



     P�estože byli pánové dosti vy�erpáni 
tuhými boji na kurtu, �ada se jich dostavila  
ješt� na Májovou veselici, tedy ve vztahu 
k citované Anglii vlastn� také do klubu. Ale 
jsme �eši, takže se místo whisky holdovalo 
pivu, které je p�ece jenom o poznání lepší 
iontový nápoj a snadn�ji doplní i tekutiny. 
V��íme, že tato turnajová vlaštovka 
v budoucnu zaznamená sv�j další p�ílet a že 
si možná mezi akcemi naší obce „postaví 
kvalitní hnízdo“. 

 
 

 
���������������������������������������������������� 
 

 
 

 
     Sobota 29.5.2010 byl pro spojiláky náro�ný 
den. Krom� oslav D�tského dne se v pátek            
a  konaly volby do Parlamentu �R. Naši ob�ané 
využili volebních dn� také pro odevzdání svých 
finan�ních dar� obci Spojil na pomoc obci Ústí     
u Hranic, která byla postižena povodn�mi. Mimo 
to uspo�ádali naši hasi�i spojislský turnaj                
v nohejbalu  
     Možná proto se zpo�átku zdálo, že nikdo po 
tak aktivním dni nemá již náladu na ve�erní 
májovou veselici a že asi nikdo nedorazí, protože 
lavi�ky venku zely tém��  prázdnotou. Postupn�  
se však zapl�ovaly, to jak se jednotliví voli�i 
odpoutávali od  televizních obrazovek, na kterých 
sledovali výsledky voleb. A protože celostátní 
výsledky  dopadly ke spokojenosti, tak  jak si 
v�tšina ob�an� p�ála, byla spole�enská místnost 
kolem desáté ve�er  plná a venku se  za�ala místa 
také zapl�ovat návšt�vníky. Po celý ve�er 
k poslechu i tanci hrála hudba v podání               
DJ Fun OK.   

     Každý, kdo se p�išel, se dob�e pobavil, zatan�il 
si, nebo alespo� prodiskutoval se sousedy poli-
tickou situaci. A že i v tuto pozdní hodinu mohlo 
vyhládnout, byl tady k dispozici gulášek a drš�ko-

vá polévka. 
     Máj se jako obvykle tento ve�er nekácel, tuto 
zábavu nebo spíše práci p�enechali spojiláci 
obecním zam�stnanc�m, aby jej v následujícím 
 týdnu pokáceli. 

 
���������������������������������������������������� 
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     Letošní nevlídné a mokré jaro neslibovalo nic 
dobrého, ale p�esto se komise pro ob�anské 
záležitosti rozhodla uspo�ádat oslavu D�tského 
dne ve venkovních prostorách sportovního areálu. 
Sportovn� zábavná akce na oslavu D�tského dne 
se konala v sobotu 29.5.2010. Ješt� v pátek 
nave�er se strhla bou�ka se silným p�ívalovým 
lijákem. „No jestli p�ijde tohle i zítra, tak máme po 
oslavách,“ �íkali si všichni. Ale asi nás má Pán 
B�h hodn� rád a naše oslavy nám nepokazil. 
V sobotu od rána svítilo sluní�ko, takže sta�ilo 

alespo� �áste�n� vysušit nasáklý trávník po 
v�erejší pr�trži mra�en. Ale stejn� na �ásti h�išt� 
z�stala veliká kluž, která lákala d�ti, aby ji 
prozkoumaly. 
     Letos bylo pro d�ti p�ipraveno mnoho 
zábavných her a sout�ží. Celý herní prostor byl 
tedy vzhledem ke stavu h�išt� soust�ed�n 
p�edevším na plochu mezi fotbalovými brankami. 
Odpoledne se na h�išti postupn� sešlo celkem asi 
35 d�tí r�zného v�ku - od 1,5 roku do 11 let.  Na 
vstupu u prezence každý sout�žící obdržel 
karti�ku pro záznam absolvovaných sout�ží a 
tašti�ku na sladké odm�ny. N�které hry již d�ti 
dob�e znaly - jako házení mí�kem do panáka, 
skládání puzzle, st�ílení ze vzduchovky na ter�, 
st�íhání zav�šených lízátek….- jiné byly pro 
všechny novinkou – jako ch�ze poslepu s pomocí 
provázkem zna�ené cesty, lovení drobností 
z kbelíku uva�ené rýže. Za každý spln�ný úkol 

sout�žící obdržel drobnou sladkost nebo malou 
hra�ku. Když každý absolvoval všechny atrakce a 
p�edložil kontrolní karti�ku v cíli, obdržel ješt� na 
záv�r sadu fix�. 
     Tím však zábavné odpoledne neskon�ilo. Po 
deseti letech byla do programu oslav D�tského 
dne za�azena  op�t sout�ž „Kufr“. Mnoho z nových 
obyvatel tuto zajímavou hru již neznalo. Po rychlé 

instruktáži sout�ž za�ala tím, že si každý „d�tský 
sout�žící“ zvolil �íslem „svého dosp�lého 
nápov�du“, který p�išel zahalen �ervenou kápí. To 
bylo p�ekvapení, když se ukázalo, kdo se pod 
plášt�m ukrývá.  Krom� obdivu, jak dob�e umí 
nápov�da popsat hádané slovo nebo 
pantomimicky vyjád�it profesi, vyvolávala tato 
sout�ž velkou zábavu, protože ob�as výkony 
napovídajících byly opravdu nápadité a legra�ní. 
Postupn� byly sout�žící d�ti  vy�azovány, ale 
každý dostal za odm�nu kuf�ík plný p�ekvapení. 
�ím lepší bylo umíst�ní, tím v�tší byl kuf�ík. 
Celé odpoledne pro dobrou náladu vyhrával DJ 
Fun OK , který se pozd�ji i aktivn� zapojil do 
sout�že. 
D�tský den m�l i díky p�knému po�así  velký 
úsp�ch, protože byl zábavou nejen pro d�ti, ale  
i pro rodi�e a všichni se jist� t�ší na p�íští rok.  
Nezbývá než  pod�kovat po�adatel�m, zejména 
paní �ápové, za p�ípravu celého odpoledne a 
rovn�ž za pomoc dobrovolným pomocnicím, které 
zajiš�ovaly chod jednotlivých sout�ží. Dík pat�í 
také panu Ministrovi, který pro tuto akci 
zprost�edkoval hudbu a ozvu�ení. 
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Spojil má obSpojil má obSpojil má obSpojil má ob����any se srdcem na pravém místany se srdcem na pravém místany se srdcem na pravém místany se srdcem na pravém míst����        
      
     Zhruba p�ed rokem jsme na tomto míst� psali o 
ohromné vln� solidarity našich ob�an� s ob�any 
Jeseníku nad Odrou, který byl zasažen 
apokalypsou. Zprost�edkovali jsme Vám i 
bezprost�ední zážitky našeho starosty z návšt�vy 
této obce, kde spole�n� s dalšími zástupci svazku 
obcí Lou�ná p�edával finan�ní dar ob�an� obcí 
sdružených ve svazku, na pomoc t�žce 
zkoušenému Jeseníku nad Odrou. Tehdy nikdo 
z nás netušil, že než se rok s rokem sejde, 
budeme zde psát p�íb�h obdobný. 
     Tentokrát ne�ekala matka p�íroda na p�elom 
�ervna a �ervence, ale svou hrozbu a varování 
nám poslala  v kv�tnu, jakoby symbolicky 
nedlouho p�ed konáním parlamentních voleb. 
     I když letošní povode� nedosáhla takových 
rozm�r� jako v lo�ském roce, nad zprávami a 
záb�ry zejména z Moravy se op�t tajil dech. 
Ušet�ena nez�stala op�t ani obec Jeseník nad 
Odrou. Proto jsme op�t kontaktovali tamního 
starostu pana Machýtka s nabídkou pomoci, který 
nám po konzultaci se svými kolegy doporu�il 
sm�rovat naši pomoc obci Ústí u Hranic, která 
byla v jejich regionu postižena nejvíce. Ústecký 

starosta pan Vykopal nás požádal o finan�ní 
pomoc pro ob�any, kte�í byli nejvíce postiženi 
následkem povodn�.  
     Následn� jsme zahájili organiza�ní p�ípravu 
poskytování finan�ních dar� Vás ob�an� Spojila. 
Mohutná vlna solidarity, kterou jste stejn� jako 
v lo�ském roce projevili, p�ed�ila všechna naše 
o�ekávání. Jejím výsledkem byla neuv��itelná 
�ástka 53.400,- korun, které Vaším jménem 
p�edal dne 3. �ervna starosta obce spolu 
s p�edsedou kontrolního výboru a dalšími zástupci 
obce do rukou starosty Ústí u Hranic pana 
Vykopala.  
     Spojilští ob�ané op�t prokázali, že mají srdce 
na pravém míst� a když je t�eba pomoct druhým 
v nouzi, neváhají a okamžit� jednají.  
     Vážení spojilští, ješt� jednou Vám up�ímn� 
d�kujeme nejen jménem svým, ale i jménem 
starosty obce Ústí u Hranic za Vaši pomoc a 
jsme hrdí na to, že máme mezi sebou takové 
ob�any.  
 
         Jan K�ivka, starosta obce 
         MilušeTelecká, místostarostka obce                                                             

 

 
ZÁPIS Z �ÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 
 

ze dne 18. �ervna 2010 

      Po schválení navrženého programu �ídil jednání zastupitelstva starosta obce. V prvních dvou bodech 
jednání p�edložil zastupitelstvu ke schválení návrhy na uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene se 
spole�nostmi Telefónica O2 Czech Republic a.s. a se spole�ností V�P Net s.r.o. Hradec Králové. 
V obou p�ípadech se jedná o stav ovlivn�ný výstavbou centra obce p�ed dv�ma roky. Správci sítí musí 
mít právn� uzav�ené smlouvy o v�cném b�emenu, aby m�li p�ístup ke svým technickým za�ízením.  
K ob�ma bod�m byla otev�ena krátká diskuze a v následném hlasování byly oba návrhy p�ijaty všemi 
p�ítomnými zastupiteli.  
 
     V dalším jednání se projednávaly finan�ní 
otázky. Nejprve starosta v souladu s usnesením 
�.1/2010/III zastupitelstva obce Spojil ze dne 
5.3.2010  seznámil zastupitelstvo obce s informací 
o p�ijatých rozpo�tových opat�eních v kompetenci 
starosty obce, a to za období b�ezen až kv�ten 
2010. Konstatoval, že v uplynulém období bylo 

p�ijato jedno rozpo�tové opat�ení tohoto druhu 
vedené pod �íslem 2/2010 ze dne 31. kv�tna 
2010. Toto opat�ení se týká �ástky 134.710,- K� 
vykázaných jak na stran� p�íjm�, tak na stran� 
výdaj�, �ímž z�stává rozpo�et obce Spojil i nadále 
vyrovnaný. P�íslušný materiál tvo�í nedílnou 
sou�ást zápisu tohoto jednání zastupitelstva obce 
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Spojil. K p�edložené informaci prob�hla krátká 
diskuze a  zastupitelstvo obce ji vzalo na v�domí.  
     V dalším projednávání financí obce a to            
v souladu s ú�etní reformou územn� samospráv-
ných celk� platnou od 1.1.2010, p�edložily místo-
starostka obce a p�edsedkyn� finan�ního výboru 
obce Spojil zastupitelstvu návrh rozpo�tového 
opat�ení �.3/2010 v celkové výši 266.600,- K�. 
Op�t se jedná o zm�ny jak na stran� p�íjm�, tak 
na stran� výdaj� a rozpo�et obce Spojil z�stává 
vyrovnaný. Také tento materiál tvo�í nedílnou 

sou�ást tohoto zápisu jednání.  Po diskuzi a hla-
sování byl také tento materiál všemi p�ítomnými 
zastupiteli schválen. 
Pro orientaci v daných opat�eních uvádíme, že se 
jedná o zm�ny související s dotací od Ú�adu práce 
na ve�ejn� prosp�šné práce, s finan�ním darem 
ob�an� obce na pomoc oblastem, které byly 
postižené povodn�mi a s nákupem drobného 
majetku obce pro obnovu n�kterých technických 
za�ízení. 
 

  
     V po�adí pátém bod� jednání zastupitelstva p�edložila místostarostka obce �len�m zastupitelstva 
návrh, aby zplnomocnilo starostu obce Spojil, pana Jana K�ivku, zastupováním obce Spojil, na jednání 
valných hromad spole�nosti Vak Pardubice a.s. do konce volebního období 2006 až 2010. Naše obec je 
akcioná�em uvedené spole�nosti. Po seznámení p�ítomných s návrhem otev�ela místostarostka obce   
diskuzi a nechala o n�m hlasovat. Zplnomocn�ní starosty k daným úkol�m v n�m bylo schváleno. 
  
     Další bod jednání byl v�nován informacím                         
o pr�b�hu uzavírání darovacích smluv vázaných 
na finan�ní pomoc obci Ústí u Hranic ke zmírn�ní 
následk� povodní. 
     Nejprve paní místostarostka informovala �leny 
zastupitelstva o tom, že ve dnech 28. až 30. 
kv�tna 2010 bylo uzav�eno 56 darovacích  smluv 
mezi ob�any obce Spojil  a obcí Spojil na finan�ní 
dary v celkové výši 53.400,- K�, ú�elov� vázaných 
na pomoc obci Ústí u Hranic v Olomouckém kraji.   
     Následn� doplnil tuto informaci starosta obce          
o informace z pr�b�hu pracovní cesty zástupc� 
obce Spojil do Ústí u Hranic. Uvedl, že finan�ní 
dar ob�an� obce Spojil ve výši 53.400,- K� byl 
protokolárn� p�edán do rukou starosty obce Ústí         
u Hranic, pana Vykopala. P�edávací protokol je 
zve�ejn�n na ú�ední desce a ve výv�sní sk�í�ce. 
Dále konstatoval, že byly spln�ny veškeré 
závazky a povinnosti uložené smluvním vztahem 

ze smluv uzav�ených mezi dárci a obcí Spojil. 
V souvislosti s tím byl proveden vnit�ní audit, který 
byl zam��en na kontrolu uzav�ených darovacích 
smluv a na následné využití finan�ního daru. Audit 
byl proveden p�edsedy finan�ního a kontrolního 
výboru. Všichni p�ítomní se vyslovili pro souhlas 
s provedenými kroky a  p�edložené informace byly 
vzaty na v�domí bez výhrad . 
     V souvislosti s finan�ními dary doporu�il 
starosta zastupitelstvu vyjád�it pod�kování 
ob�an�m obce Spojil  v následujícím zn�ní: 
„Zastupitelstvo obce Spojil vyslovuje up�ímné 
pod�kování všem ob�an�m obce Spojil, kte�í  
svými finan�ními dary projevili svou 
sounáležitost a solidaritu s ob�any obce        
Ústí u Hranic, která byla zasažena kv�tnovou 
povodní.“  
Uvedený text pod�kování ob�an�m byl p�ijat. 

  
     Protože se blíží obecní volby do zastupitelstva, stalo se dalším bodem jednání stanovení po�tu �len� 
zastupitelstva obce Spojil na volební období 2010 –2014. V souladu se zákonem �. 128/2000 Sb., v 
platném zn�ní p�edložil starosta zastupitelstvu návrh, aby zastupitelstvo obce Spojil bylo ve volebním 
období 2010 až 2014 v po�tu devíti �len�, tedy stejný po�et jako ve stávajícím volebním období. Po 
krátké diskuzi byl tento návrh hlasováním odsouhlasen všemi p�ítomnými.  
 
     Následovala zpráva o �innosti obecního ú�adu, kterou p�ítomným p�edložila paní místostarostka.  
Mimo jiné konstatovala, že p�edkládaný materiál obdrželi �lenové zastupitelstva obce p�edem v písemné 
podob�.  Zpráva o �innosti obecního ú�adu byla vzata na v�domí. 
  
     V bod� r�zné starosta a paní místostarostka obce informovali zastupitelstvo o p�ipravovaných 
zm�nách v oblasti odpadového hospodá�ství a o p�íprav� informa�ních tabulí-fotogalerie v centru obce. 
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Dále informovali o probíhajících reklamacích na osv�tlení a lavi�ky v centru obce. Zastupitelstvo bylo 
rovn�ž informováno o sou�asném stavu rekonstrukce komunikace v ulici Na Okrajích a �ešení 
poškozené nemovitosti �p.41 ve vlastnictví pana Vladimíra Musila. 
 
      
 

 

Výsledky voleb do Poslanecké snVýsledky voleb do Poslanecké snVýsledky voleb do Poslanecké snVýsledky voleb do Poslanecké sn����movnymovnymovnymovny    
ParParParParlamentu lamentu lamentu lamentu ����eské republiky eské republiky eské republiky eské republiky     

konanékonanékonanékonané    ve dnech 28. a 29. kvve dnech 28. a 29. kvve dnech 28. a 29. kvve dnech 28. a 29. kv����tna 2010tna 2010tna 2010tna 2010    
ve volebním okrsku Spojil ve volebním okrsku Spojil ve volebním okrsku Spojil ve volebním okrsku Spojil     

 
     Ve volebním okrsku Spojil bylo do seznamu voli�� zapsáno 344 oprávn�ných voli��, z toho šesti 
voli��m byl vydán voli�ský pr�kaz. Do našeho volebního okrsku p�išli 3 voli�i volit na voli�ský pr�kaz. 
Po�et osob zapsaných ze stálého a zvláštního seznamu voli�� bylo celkem 341. Po�et voli��, kterým 
byly vydány ú�ední obálky bylo 278. Po�et odevzdaných ú�edních obálek byl 277. Po�et platných hlas� 
ve volebním okrsku byl 275. Ú�ast voli�� ve volbách byla 81,5 %. Ve volebním okrsku byl odevzdán 
alespo� jeden platný hlas pro tyto politické strany, politická hnutí a koalice: 
 

1. Ob�anská demokratická strana – 92 hlasy, tj. 33,5% 
2. TOP 09 -73 hlasy, tj. 26,6% 
3. V�ci ve�ejné – 30 hlas�, tj. 11% 
4. �eská strana sociáln� demokratická – 23 hlasy, tj. 8,4% 
5. Strana práv ob�an� Zemanovci – 16 hlas�, tj. 5,8% 
6. KDU-�SL – 15 hlas�, tj. 5,5%  
7. Komunistická strana �ech a Moravy – 11 hlas�, tj. 4%  
8. Suverenita – blok J. Bobošíkové, strana zdravého rozumu – 9 hlas�, tj. 3,3% 
9. D�lnická strana sociální spravedlnosti – 3 hlasy, tj. 1,1%  

10.-12. Strana zelených – 1 hlas, tj. 0,04% 
10.-12. �eská pirátská strana – 1 hlas, tj. 0,04%  
10.-12. Ob�ané.cz – 1 hlas, tj. 0,04%  

 
 
Z podklad� okrskové volební komise zpracovala Miluše Telecká, místostarostka obce Spojil.  

 
���������������������������������������������������� 

 

 

 

JAK  DÁL S  T�ÍD�NÍM  ODPAD� ???  
 
     Již delší dobu nás znepokojuje neut�šený stav v okolí kontejner� na separovaný odpad. Zejména na 
stanovišti v ulici Na Okrajích �asto vídáme „úkazy, které  d�stojným zp�sobem vítají“ návšt�vníky obce 
p�i jejich p�íjezdu a naše ob�any p�i návratu do svých domov�. Na vin� nejsou pouze n�kte�í naši 
nezodpov�dní spoluob�ané, kte�í tvo�í výjimku, ale domníváme se, že p�edevším osoby, které naši obec 
navštíví nebo v naší obci realizují n�jakou zakázku. Po cest� z obce si „prost� odloží“ odpad ze svého 
podnikání, aniž by zde platili za likvidaci separovaného odpadu.   
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     Dlouho a seriózn� jsme se zamýšleli, jak tento stav zm�nit a p�ípadn� p�emístit toto stanovišt� na jiné 
místo, aby nebylo p�ímo v místech p�íjezdu do obce a výjezdu z ní. Bohužel se nám nepoda�ilo najít 
vhodný pozemek ve vlastnictví obce, kde by nebyl umíst�ním kontejner� narušen estetický vzhled jeho 
okolí. Proto jsme se dohodli na zkušební, nové organizaci svozu separovaného odpadu, zejména plast�. 
     Od 1. srpna letošního roku zahájíme zkušebn� sb�r plast� do igelitových pytl�. B�hem dvou 
m�síc� si vyzkoušíme, zda se nám poda�í zvýšit po�ádek u kontejner�, zda se nám zvýší výt�žnost 
sbíraného separovaného odpadu a v neposlední �ad� budeme schopni provést ekonomickou analýzu 
tohoto systému, vyhodnotit jej a p�ipravit pro nové zastupitelstvo objektivní podklady pro rozhodování 
obecn� závazné vyhlášky pro p�íští rok. 
 
Jak bude zkušební provoz vypadat? 

1. Dojde ke stažení kontejner� ze stanovišt� v ulici Na Okrajích. Jediné stanovišt� kontejner� bude 
v ulici V Loukách, kde budou umíst�ny kontejnery na papír, sklo a v první fázi omezený po�et 
kontejner� na plast. 

2. Obecní ú�ad v pr�b�hu �ervence  p�id�lí do každé domácnosti ur�itý po�et igelitových pytl� do 
nichž budou ukládány plasty .  
Prosíme Vás, p�edevším plastové lahve d�kladn� sešlapávejte, a� šet�íme místo a zvýšíme 
výt�žnost sbíraných komodit. 

3. Se sb�rem nebudete nikam chodit jako doposud. Jedenkrát za �trnáct dní vždy v lichou 
st�edu (den po výsypu popelnic) dáte napln�né pytle se separovaným odpadem p�ed své 
domy a svozová firma je p�ímo od Vás odveze. V p�ípad� pot�eby si budete moci vyzvednout 
další pytle na obecním ú�ad�. Objemn�jší plastový odpad budete mít možnost uložit do 
kontejner�. Pokud by tento systém byl po vyhodnocení zaveden jako trvalý, byl by pravideln� 
organizován rovn�ž i sb�r velkoobjemového plastového odpadu.  
     Mnozí z Vás nám budou jist� spílat, co si to vymýšlíme za novoty, že Vám to vyhovuje tak, jak 
to je, že obdobný pokus zde byl již p�ed n�kolika lety a zamítli jsme jej. �ad� z Vás se nebude 
líbit, že budete sb�r schovávat �trnáct dní doma. To vše je pravda a jsme si toho v�domi. 
Postupem let se však situace pon�kud zm�nila v�etn� pozitivn�jších náklad� na tuto službu. 
Zd�raz�ujeme, že se jedná o zkušební provoz jehož cílem je zvýšit adresnost sb�ru 
separovaného odpadu, jeho výt�žnost, Váš vyšší komfort a zlepšení estetického vzhledu 
d�ležitých míst naší obce. 
     Byli bychom velice rádi, kdybyste nám v pr�b�hu zkušební doby sd�lili své nám�ty a 
p�ipomínky, aby vyhodnocení celého systému mohlo být co nejobjektivn�jší.  

 
     A ješt� malá poznámka na záv�r = k ostatnímu odpadu. Nezapome�te, že do popelnic 
pat�í tuhý komunální odpad,  v�tve, roští a podobn� na spáleništ� za vesnicí sm�rem na 
Staro�ernsko a pose�ená tráva na úložišt� v bezprost�edním sousedství se spáleništ�m. 
Tyto komodity rozhodn� nepat�í do lesa �i na neudržované pozemky soused�.  

 
                                                                                                                                        Obecní ú�ad Spojil        

 
���������������������������������������������������� 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
 
     Prezident �R Václav Klaus  spole�n� s dosavadním premiérem �R  Janem Fišerem  stanovili termín 
konání voleb do zastupitelstev obcí na dny 15. a 16. �íjna 2010.   
     Zastupitelstvo obce Spojil se na svém zasedání 18. �ervna 2010 v souladu s § 67 a § 68 zákona �. 
128/2000 Sb. usneslo, že pro p�íští volební období bude zastupitelstvo obce voleno v po�tu devíti 
�len�.  
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     Samotná p�íprava a pr�b�h voleb do zastupitelstev obcí se �ídí p�edevším zákonem �. 491/ 2001 Sb. 
�lenem zastupitelstva obce m�že být zvolen každý voli�, u kterého není p�ekážka ve výkonu volebního 
práva ( viz § 5 zákona �.491/2001).  
     Chcete- li ud�lat n�co užite�ného pro své spoluob�any a nebojíte se práce a zodpov�dnosti, pak 
m�žete využít této možnosti a kandidovat do zastupitelstva obce.  
 

JAK POSTUPOVAT?  
     V první �ad� si musíte založit volební stranu a sestavit si její 
kandidátní listinu, kterou odevzdáte do 10. srpna 2010 do 16,00 hodin ( viz § 21 
zákona �. 491/2001) na organiza�ní odbor Magistrátu m�sta Pardubic, který je ze zákona pov��eným 
obecním ú�adem pro naši obec a zárove� registra�ním ú�adem pro registraci volebních stran a tím i 
kandidátních listin.  
 

CO ROZUMÍME POD POJMEM VOLEBNÍ STRANA?  
     Podle výše citovaného zákona mohou volební stranou být registrované politické strany a politická 
hnutí, jejichž �innost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých 
kandidát� nebo sdružení politických stran nebo hnutí a nezávislých kandidát� ( viz § 20 zákona �. 
491/2001).  Pro zjednodušení uvádíme, že volební stranou m�že být i pouze jeden kandidát.   
 

JAK MÁ VYPADAT KANDIDÁTNÍ LISTINA A CO MÁ OBSAHOVAT?  
( Tato �ást volebního zákona je obsažena v § 21 a 22 ) 
     Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Každá volební 
strana m�že podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu.  
     Tvo�í-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidát�, p�ipojí volební strana 
ke kandidátní listin� petici podepsanou voli�i podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé 
její další stran� musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební 
strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu voli�e musí být uvedeno jeho jméno, p�íjmení, 
datum narození a místo, kde je p�ihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební 
strany nelze zapo�ítat. Nezapo�ítávají se také podpisy kandidát� samých. Pot�ebný po�et 
podpis� voli�� je stanoven v p�íloze. �íslo vypo�tené podle p�ílohy se zaokrouhluje na celé �íslo 
sm�rem nahoru. Pot�ebný po�et podpis� na peticích uve�ejní registra�ní ú�ad na ú�ední desce 
nejpozd�ji 85 dn� p�ede dnem voleb.  
     Kandidátní listina obsahuje:  

- název zastupitelstva obce  
- název volební strany a ozna�ení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 jde, s uvedením 

názvu politických stran a politických hnutí  
- jména a p�íjmení kandidát�, jejich v�k a povolání, obec, kde jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu, 

název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou �leny, nebo údaj, že nejsou �leny žádné 
politické strany nebo politického hnutí(dále jen bez politické p�íslušnosti)  

- po�adí na kandidátní listin� vyjád�ené pomocí arabského �ísla  
- jméno a p�íjmení zmocn�nce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 

p�ihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát  
- jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo  
- jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidát�, ozna�ení 

politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo ozna�ení, že jde o 
nezávislého kandidáta  

- podpis zmocn�nce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li 
kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice a nebo sdružení politických 
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidát�, jméno a p�íjmení, ozna�ení funkce a podpis 
osoby oprávn�né jednat jejich jménem, pop�ípad� jménem organiza�ní jednotky, je-li ustavena  
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- volební strana m�že na kandidátní listin� uvést nejvýše tolik kandidát�, kolik �iní po�et �len� 
volených do p�íslušného zastupitelstva obce  

- ke kandidátní listin� musí být p�iloženo vlastnoru�n� podepsané prohlášení kandidáta, že 
souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy p�ekážky volitelnosti, po p�ípad�  tyto 
p�ekážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden 
na jiné kandidátní listin� pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále 
uvede místo, kde je p�ihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.  

- volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, �iní úkony ve volebních v�cech 
prost�ednictvím svého zmocn�nce. Zmocn�ncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která 
je takto ozna�ena na kandidátní listin�; nem�že jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená 
zp�sobilosti k právním úkon�m nebo kandidát. Úkony zmocn�nce je volební strana vázána. 
Svého zmocn�nce m�že volební strana písemn� odvolat; zmocn�ní zaniká okamžikem doru�ení 
tohoto odvolání registra�nímu ú�adu.  

 
P�íloha: Po�et podpis� na peticích podle §21 odst.4 zákona �. 491/2001  
       Vzhledem k tomu, že jsme obcí s po�tem obyvatel do 500, je nutné, aby nezávislý kandidát 
m�l 5 % podpis� a sdružení nezávislých kandidát�  7 % podpis�.  
!!! UPOZORN	NÍ !!!   
Tyto pokyny jsou zjednodušeným výtahem n�kterých �ástí zákona �.491/2001. Proto je 
nutné seznámit se s plným zn�ním.  
     Zárove� redak�ní rada žádá p�ípadné volební strany, pokud cht�jí své programy 
prezentovat prost�ednictvím „Spojilské drbny“ �i jejích stránek využít k p�edvolební 
propagaci, je nutné p�edat Vaše p�ísp�vky redak�ní rad� nejpozd�ji do 20. srpna 2010 !!!  

 
���������������������������������������������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nic není zbyteNic není zbyteNic není zbyteNic není zbyte����nnnn����jšího, než dávat druhým rady. jšího, než dávat druhým rady. jšího, než dávat druhým rady. jšího, než dávat druhým rady.     
        Prsty si musí na cirkulárce uPrsty si musí na cirkulárce uPrsty si musí na cirkulárce uPrsty si musí na cirkulárce u����íznout každý sámíznout každý sámíznout každý sámíznout každý sám!!!!        
    

Stále více pStále více pStále více pStále více p����ibývá lumpibývá lumpibývá lumpibývá lump����, kte, kte, kte, kte����í tvrdí, že jsou nevinní, í tvrdí, že jsou nevinní, í tvrdí, že jsou nevinní, í tvrdí, že jsou nevinní,     
        protože je komunismusprotože je komunismusprotože je komunismusprotože je komunismus    naunaunaunau����il krást. il krást. il krást. il krást. KKKKdo je to naudo je to naudo je to naudo je to nau����il pil pil pil p����edtím ?edtím ?edtím ?edtím ?    
    

Kdo šetKdo šetKdo šetKdo šet����í, je dlouhodobí, je dlouhodobí, je dlouhodobí, je dlouhodob���� chudý a krátkodob chudý a krátkodob chudý a krátkodob chudý a krátkodob���� bohatý. bohatý. bohatý. bohatý.    
    

Krásné ženy a housenky nemají dlouhého trvání.Krásné ženy a housenky nemají dlouhého trvání.Krásné ženy a housenky nemají dlouhého trvání.Krásné ženy a housenky nemají dlouhého trvání.    
        První zestárnou a druhé jsou pPrvní zestárnou a druhé jsou pPrvní zestárnou a druhé jsou pPrvní zestárnou a druhé jsou p����ejety automobily.ejety automobily.ejety automobily.ejety automobily.    
    

„Kdyby nebyly politické strany, nastal by chaos!“ „Kdyby nebyly politické strany, nastal by chaos!“ „Kdyby nebyly politické strany, nastal by chaos!“ „Kdyby nebyly politické strany, nastal by chaos!“ ����íkají poliíkají poliíkají poliíkají politici.tici.tici.tici.    
        Je to pochopitelné. U této profese je kvalifikace zbyteJe to pochopitelné. U této profese je kvalifikace zbyteJe to pochopitelné. U této profese je kvalifikace zbyteJe to pochopitelné. U této profese je kvalifikace zbyte����ná.ná.ná.ná.    
    

Po NPo NPo NPo N����žné revoluci jsem potkal jednoho muže a ten mi žné revoluci jsem potkal jednoho muže a ten mi žné revoluci jsem potkal jednoho muže a ten mi žné revoluci jsem potkal jednoho muže a ten mi ����íkal: íkal: íkal: íkal:     
        „Tak, a satirici te„Tak, a satirici te„Tak, a satirici te„Tak, a satirici te���� budou bez zam budou bez zam budou bez zam budou bez zam����stnání!“stnání!“stnání!“stnání!“    
        NNNN����kolik dnkolik dnkolik dnkolik dn���� jsem tomu v jsem tomu v jsem tomu v jsem tomu v��������il také.il také.il také.il také.    
    
                                                                                        Josef Fousek, FOUSKOVINY pro lidi, 2004 
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JSME OBECN	 PROSP	ŠNOU SPOLE�NOSTÍ POSKYTUJÍCÍ 
DLUHOVÉ PORADENSTVÍ. SLUŽBY POSKYTUJEME FYZICKÝM 
OSOBÁM (NEPODNIKATEL
M), KTERÉ SE DOSTALY DO FINAN�NÍ 
TÍSN	 V D
SLEDKU NESCHOPNOSTI SPLÁCET SVÉ ZÁVAZKY 
(zejména ze smluv o úv�ru, p�j�ce, leasingu apod.). 
 
 
PORADNA POSKYTUJE BEZPLATN	 ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY: 

• rady, jak postupovat v p�ípad� hrozící platební neschopnosti 
• rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost již nastala 
• konzultace k oddlužení podle insolven�ního zákona 
• pomoc p�i vypl�ování a podávání návrhu na povolení oddlužení (osobní 

bankrot) 
• konzultace k pr�b�hu soudního a exeku�ního �ízení 

 
SLUŽBY PORADNY JSOU POSKYTOVÁNY: 

• bezplatn� 
• diskrétn� 
• nezávisle 
• nestrann� 

 
KONTAKT: 
Poradna p�i finan�ní tísni, o.p.s. 
 

Bezplatná zelená linka: 800 722 722  
(v provozu každé pracovní pond�lí od 8.30h do 11.30h a od 13.30h do 17.30h) 
 
 
Tel.:  222 922 240 
Fax:  222 524 198 
e-mail: poradna@financnitisen.cz 
www.financnitisen.cz 
 
Poradna neposkytuje žádné finan�ní produkty ani konkrétní informace o nich, ani služby podléhající zákonu 
�. 85/1996 Sb. o advokacii a nezastupuje klienty v �ízení p�ed soudy.  
 
Poradna p�i finan�ní tísni, o.p.s., Americká 22, 120 00, Praha 2, I�: 28186869, zapsaná v rejst�íku obecn� prosp�šných 
spole�ností vedeném u m�stského soudu v Praze, v oddílu O, vložce �. 533, den zápisu 12. 11. 2007, �íslo ú�tu: 
1979356359/0800 
 
�len Evropské asociace pro �ešení spot�ebitelských dluh� - ECDN 
 

 

 

�
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Obecní úObecní úObecní úObecní ú����ad nabízí kad nabízí kad nabízí kad nabízí k    prodeji zahradní techniku obce Spojil prodeji zahradní techniku obce Spojil prodeji zahradní techniku obce Spojil prodeji zahradní techniku obce Spojil     
 

Pot�ebujete „pomocníky“ na Vaši zahradu �i zahrádku a nemáte na nové ? 
Využijte nabídky obecního ú�adu, který nabízí k prodeji nepot�ebnou zahradní techniku obce Spojil. 

 

Nabízíme:  
1. Mul�ovací seka�ka Stiga - viz foto -  za cenu 1.000,- K�  
2. Zahradní fréza Vari s vozíkem - viz foto - za cenu 15.000,- K�  
3. Zahradní seka�ka Starjet - viz foto - za cenu 50.000,- K�  
 

     P�ípadní zájemci o koupi této zahradní techniky se mohou p�ihlásit na obecním ú�ad� a to                 
do 31.7. 2010. Osobn� si m�žete se správcem obecního majetku panem Záleským domluvit fyzickou 
prohlídku nabízené zahradní techniky. 

 

 
 
 

Vydavatel: Obec Spojil, www.spojil.com, adresa redakce: Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Pardubice,                   
tel./fax : 461 100 077, e-mail: obec.spojil@volny.cz, šéfredaktor: MUDr. Karel Mencl, zástupci redaktora:             
M. �ápová, B. Melounová  a  M.  Telecká.    

Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ro�n� nákladem 200 výtisk�. 
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