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Vážení spoluob�ané, milé d�ti a mládeži, 
     �as b�ží mílovými kroky a my se op�t ocitáme na prahu období prázdnin a dovolených. D�ti mají 
radost, že jim skon�ily školní povinnosti, rodi�e zase mají trochu starost, že jim toto období p�inese 
„sv�ží vánek“ do jejich pen�ženek. Všichni se ale spole�n� t�šíme, že budeme moci alespo� na chvilku 
„odhodit“ za hlavu každodenní starosti a dop�át si zaslouženého odpo�inku. Mnozí z Vás se chystají 
v tento �as vydat za „hranice všedních dn�“, jiní zase budou poznávat krásy naší vlasti. Každopádn� 
Vám všem p�ejeme krásn� strávenou dovolenou a d�tem celé prázdniny, hodn� slune�ných dn� a a� již 
budete kdekoli, tak hlavn� š�astný návrat dom�, abychom se na konci léta op�t všichni spole�n� sešli  
zdraví, odpo�atí a plní elánu. 
 
      Miluše Telecká                         Ing. Jan Meloun                               Jan K�ivka 
   místostarostka obce                       starosta SDH                                starosta obce 
 
Zastupitelstvo obce Spojil, pracovníci a zam�stnanci obecního ú�adu, Redak�ní rada Spojilské Drbny 
 
 Pod�kování obci Spojil 
 
     Dovolte, abych vyslovila velké a up�ímné pod�kování za dlouhodobou pomoc d�tem v D�tském 
centru ve Veské, kterou ob�tav� poskytují ob�ané Spojila v �ele s panem starostou Janem K�ivkou. 
Této pomoci si velmi vážíme. Je pro nás podporou k další naší práci a hlavn� je velkou pomocí pro 
naše d�ti. Díky tomu jim m�žeme dop�át výlety, návšt�vy divadel a další aktivity k obohacení jejich 
života. 
     D�kujeme také panu ing. Melounovi, nebo� v�noval výt�žek ze vstupného na jeho Cestovatelské 
úterky ve výši 2 430 K�. Tato �ástka je základ k uhrazení ozdravného pobytu pro d�ti v Orlických 
horách, kam se už t�ší. 
     D�kujeme Vám všem, kte�í jste pomohli našim d�tem a rádi Vás u nás p�ivítáme! 
 
                                                                 MUDr.Pe�inová Drahomíra, 
                                                             �editelka DC Veská 
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     Tak jako k vesnici pat�í tradi�ní události jako  
májová veselice, posvícení a pou�, kdy je hojnost 
jídla, tak k vítaným událostem pat�í i vep�ové hody. 
Ani v tomto sm�ru naše vesni�ka nezaostala, a tak 
v sobotu 5. února 2011 se centrem dobrého jídla 
stala klubovna místního areálu.  
Nakoupili jsme masa ze �ty�ech prasátek. Protože 
m�l pan „�ezník“ dostatek pomocník� i  tak velké 
množství  masa dokázali zpracovat  v�as. Vyrobili 
jsme cca 350 jirterni�ek, 15 kg krup, kotel polévky 
a sedm tla�enek. 
Návšt�vnost byla obrovská, t�žko  �íci kolik  
obyvatel p�ilákala v�n� vep�ových produkt�. 
N�kdo si pochutnal p�ímo v jídeln� klubu a n�kdo 
si zase odnesl dobroty dom�.  Po všem se jen 

zaprášilo a všichni se již t�ší na další  podobnou 
akci. 

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

     Již t�i roky p�ipravuje �eský rozhlas Pardubice 
po�ad „Rozhlasové posvícení“, ve kterém 
postupn� navšt�vuje jednotlivé obce Pardubického 
kraje. Proto se každou ned�li v pravé poledne 
m�žeme seznámit s životem, kulturou a tradicemi 
n�které z vesni�ek �i m�st našeho kraje. 
     A tak v pravé poledne 27. února 2011 se m�li 
poslucha�i �eského rozhlasu Pardubice možnost  
v hodinovém vysílání seznámit s obcí Spojil, která 
leží v t�sném sousedství krajského m�sta. Autor  
relace, Lukáš Peška, vyzpovídal ve svém po�adu 
jak �adové ob�any i tak i zástupce vedení obce. 
Obyvatelé obce, paní Helena Chválová a pan 
Miloš Kostelecký zavzpomínali jak na �asy minulé, 
kdy naše vesni�ka pat�ila pod m�sto Pardubice, 
tak i na krátkou novodobou historii naší 
samostatnosti. Z pohledu b�žného ob�ana bylo 
hodnocení úrovn� života v naší vesni�ce velmi 
pochvalné a uspokojivé, a to jak co do vybaveností 
obce, tak i v kulturním a spole�enském život�. 
V tomto sm�ru bylo velmi ocen�no, jak se vedení 
obce v�nuje d�tem a stejn� tak i senior�m. 

V dalším vstupu pak zástupci obce, paní Miluše 
Telecká - místostarostka, Jan K�ivka – starosta 
obce a Ing. Boris Fukátko – �len zastupitelstva 
poslucha�e krátce seznámili s d�vody 
osamostatn�ní obce a s jejím rozvojem, který po 
této události nastal. Samoz�ejm� se také zmínili      
i o sou�asném život� našich obyvatel. Obec je 
kompletn� vybavena veškerou infrastrukturou, ale 
neusíná na vav�ínech a dál se chystá vylepšovat 
podmínky pro život našich ob�an�. Z úst všech 
zú�astn�ných zazn�la nejen slova spokojenosti se 
sou�asnou kvalitou spole�enského života v obci, 
ale i srovnání s tím, jak to vypadalo v dobách 
d�ív�jších.  
O dalším zajímavém kousku života naší obce 
odehrávajícím se v ob�anském sdružení 
Apolenka, které p�sobí v areálu bývalého 
zem�d�lského družstva, jsme si mohli poslechnout 
v 15 hodin. Zástupkyn� tohoto sdružení zde 
seznámila poslucha�e s významem hipoterapie 
pro nemocné d�ti a také s dalšími aktivitami  
tohoto za�ízení. 
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     P�íjemné ned�lní odpoledne 27. b�ezna 2011 
p�ivítalo ve spole�enských prostorách  sportovního 
areálu ve Spojile naši místní drobotinu, která sem 
zavítala za doprovodu svých rodi�� a prarodi�� za 
trochou té zábavy a pohybu. Letos je na tradi�ním 
d�tském karnevalu �ekala  zm�na nejen v osob� 

nového organizátora této zábavy Libora Kmenta, 
ale také v osob� nového moderátora a bavi�e 
Radka Smejkala, který našim d�ti�kám nedop�ál 
p�íliš oddechu a mistrn� je dokázal svým aktivním 
p�ístupem udržet tém�� celé odpoledne na 
tane�ním parketu ve víru tance a sout�ží.  
     Setkali jsme se zde s �adou známých postav     
a postavi�ek, ale p�edevším s pohádkovými 
bytostmi. V tane�ním reji se spole�n� ocitly masky  
Batmanna, Spiedermanna, Smrtky, Mušketýra, 

Indiána, Motýlka, Sn�hurky a jako tradi�n� n�kolik 
princezen. Asi nejpoutav�jší maskou byl malinký 
klaun v podání Honzíka Kuši�ky, který byl 
spole�n� s nejmenší princeznou Kristýnkou 
Valskou z�ejm� nejmladšími ú�astníky.  
    Celkem 17 masek a 2 d�ti v „civilu“ sout�žilo 
v r�zných disciplínách, jako nap�íklad v hodu 
mí�kem do koše, v r�zných tane�ních sout�žích    
a vyvrcholením „D�tského karnevalu“ jako 
každoro�n� byla sout�ž masek. Aby to nebylo 
n�komu  líto, tak hodnotící porota neur�ila vít�ze, 
ale vyhodnotila 4 nejlepší masky – Mušketýra, 

Motýlka, jednu z princezen a malého Klauna.  
     Díky Radkovi Smejkalovi, ale i Liboru Kmentovi 
se zábavné odpoledne pro d�ti  vyda�ilo, za což 
jim pat�í pod�kování. 

 

 
       
Když se jaro rozeb�hlo na plné obrátky, v�tšina 
rodin se vrhla na po�ádný jarní úklid, p�i kterém jako 
každoro�n� došlo i na vy�azení starých 

nepot�ebných kovových p�edm�t�. V�tšina uklízejících také po�ítá s tím, že se této zát�že zbaví p�i 
tradi�ním sb�ru železného šrotu, který po�ádá pravideln� na ja�e SDH Spojil. I letos, v sobotu 9. dubna, 
nastoupila skupina devíti �ádn� vybavených �len� sdružení, aby  uklidila hromádky starého železa, které 
se objevily tu a tam p�ed vchody dom�.  
Celkem se letos nasbíralo 1820 kg starého železa a byl ho naprosto plný nákla�ák. Tato akce p�isp�la 
do poklady SDH Spojil �ástkou 7 280,- K�. Je samoz�ejmé, že získané prost�edky budou op�t využity p�i  
akcích po�ádaných našimi hasi�i, nebo p�i akcích, na kterých se ú�astní jako spolupo�adatel. 
A tak lze konstatovat, že vzájemná spolupráce našich obyvatel a SDH Spojil je výhodná pro ob� strany. 
Ob�ané p�isp�jí našim hasi��m a hasi�i jim jejich vst�ícnost oplatí p�i spole�enských a sportovních 
akcích. 
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     Velikonoce jsou pro mnohé stále svátky jara, i když se v podstat� jedná o k�es�anské svátky. Ale pár  
dní p�ed tím, než se kurz floristiky m�l konal, to v�bec nevypadalo jako jaro, studený vítr nás zahnal zp�t 
do kabát� a bund, ob�as poletoval i sníh. Taková zima nep�isp�je k dobré nálad� a navíc v sobotu ráno  
16. dubna byla celá vesnice zahalena hustou mlhou. „To je divné jaro“, �íkali si mnozí , ale p�esto v 9.30  
vykro�ili sm�rem ke sportovnímu  areálu, kde se ve vytopeném  altánu pod vedením lektorky paní 
Folbrechtové kurz  velikono�ní floristiky op�t konal. 
     Hned po p�íchodu se každému zlepšila nálada p�i pohledu na krabice plné barevných kyti�ek, vají�ek, 
mašli�ek, zlatých ku�átek a mnoha dalších  pestrých drobností. To vše se pomalu za�alo p�emis�ovat do 
misek, koší�k�, kv�tiná�k� a na v�ne�ky, kde 
spolu se zelenými v�tvi�kami za�aly pod rukama 
našich šikovných maminek a d�tí vznikat krásné 
velikono�ní ozdoby, za které by se nemusel styd�t 
žádný obchodník s velikono�ními dekoracemi. Ba, 
dá se �íci, že n�které byly tak nádherné, že 
bychom je obchod� marn� hledali.  
V�tšina ú�astnic kurzu byla již zkušenými 
výtvarnicemi a ti noví od nich mohli  získat inspiraci 
nebo požádat paní lektorku o pomoc.   Pozadu 
s tvorbou výzdoby  nez�staly ani naše d�ti, kterých 
z celkového po�tu 28 ú�astník� p�išlo dev�t. I jejich 
ozd�bky byly výsledkem šikovných ru�i�ek a 
d�tské fantazie. Nakonec kurzu si d�ti vyzkoušely i 
vykrajování perní�k�  z t�sta, které paní lektorka 
p�edem p�ipravila a v kuchyni místní klubovny  za 
chvíli zavon�l perník. 
Nastalo poledne a lavice a stoly  byly zapln�ny tou jarní barevnou  krásou, která pak ozdobila stoly, 
st�ny i dve�e našich dom�.  I sluní�ko bylo zv�davé a v poledne vykouklo, aby se tu  pestrou výzdobu 
také podívalo. Pokud jste šli Spojilem a dob�e se dívali na dve�e dom�, mohli jste vic�t, jakou nádheru 
umí naše hospody�ky vytvo�it.  
To vše by se však neodehrálo bez rozsáhlých p�íprav a spousty shán�ní p�kného a kvalitního  materiálu 
a o to se pe�liv� postarala paní Mirka �ápová. Navíc p�inesla i dv� plata barevných kraslic, které 
vlastnoru�n� malovala a všem je dala k dispozici pro použití na své ozdoby. 
Za to ji všichni up�ímn� d�kujeme a t�šíme se další p�kné chvíle p�i podobných akcích. 
 

 

     Již po jedenáct plesových sezón jsme ve 
Spojile zakon�ili plesovou sezónu ú�astí na XI. 
Reprezenta�ním plesu Svazku obcí Lou�ná, který 
se letos  konal v pátek dne 18.3.2011. 
     Op�t byl odvoz na ples  i doprava zp�t z plesu 
zajišt�na autobusem dle p�edem oznámených 
�as�. Letos byla po�adatelskou obcí obec 
Kost�nice, jejíž slavnostn� vyzdobený sál 
v Kulturním dom� nás p�ivítal p�íjemnou a h�ejivou 
atmosférou.   
     Starosta obce Kost�nic pan Václav Pulkrábek 
a p�edseda Svazku obcí Lou�ná pan Martin 
Stan�k všechny v�ele p�ivítali a pop�áli všem 
hezkou zábavu. K tanci a poslechu po celý ve�er 
hrál tane�ní orchestr James Band z Hradce 
Králové.  Po po�áte�ním ostychu se tane�ní 
parket zaplnil natolik, že  chvílemi nezbývalo 

kousí�ku místa. 
     Pro zpest�ení programu jsme shlédli 
p�edtan�ení dvou tane�ních skupin. Do �as� 
d�ív�jších nás zavedl místní  folklorní soubor 
�eská beseda a výbornou kreací moderního tance 
nám p�edvedla tane�ní skupina Artrosa z Ho�ic, 
která sklidila velký potlesk s požadavkem na 
p�ídavek. 
     Klasickou sou�ástí tohoto plesu bylo losování 
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tomboly, která op�t oplývala bohatými cenami, za 
které je nutno pod�kovat všem sponzor�m. 
     V rychlém veselém  tempu se najednou 
p�ihlásila pozdní no�ní hodina nebo spíše �asná 

ranní hodina, kdy ples kon�il a celá 30 �lenná 
výprava ze Spojila se musela vydat na návrat 
dom�. 

 

     30. duben je den , kdy se �arod�jnice slétají na 
své porady a rejd�ní, a v tento den  nebývá p�kné 
po�así. Stejn� tak tomu bylo i letos. Naše 
vesni�ka byla ze všech stran obklopena �ernými 
mraky  a meteorologové vydali výstrahu p�ed 
silnými bou�kami. To nahrávalo všem 
�arod�jnicím, že se letošní rejdy vyda�í.  
     A ve Spojile tomu tak opravdu bylo. Do prostor 
h�išt� ve sportovním areálu se slet�lo víc jak 

dvanáct �arod�jnic a �arod�j�, lépe �e�eno 
�arod�jnický dorost,  a se svými pomocníky jich 
bylo víc jak t�icet.  Letošní rejd�ní bylo náro�n�jší 
než v minulém roce, protože  �arod�jnice a jejich 
pomocníci museli splnit n�jaké úkoly, a to vyrobit 
vlastnoru�n� �arod�jnické �epice a pro sbírání 
penízk� (v našem p�ípad� žeton� za sout�že) si 
vyhotovit speciální m�šec.  Kdo nem�l košt� mohl 
si zarejdit na „ve�ejném �arod�jnickém košt�ti“ na  
p�ipravené dráze z plechovek. Ani další úkoly jako 
p�echod po lan� a skákání p�es lano nebyly 
jednoduché.  Každý z t�chto úkol� vynesl do 
m�šce n�jaký ten žetonek, který si pak sout�žící 
v �arod�jnickém krámku vym�nil za sladkosti         
a drobnosti dle vlastní libosti. 

 

     Tím však letošní �arod�jnické rejd�ní 
nekon�ilo. Po námaze následuje vždy zábava,            
a tak to  pravé rejd�ní nastalo až s prvními tóny 
svižné hudby skupiny Jana Pírka. Parket se 
zaplnil �ernými i pestrými hábity skota�ících 
�arod�jnic a �arod�j�. Porota pak z nich  vybrala 
p�t „nejhez�ích“, které obdrželi menší �í v�tší 
postavi�ku �arod�jnice, ale ani ostatní nep�išli 
zkrátka. Všichni dostali perníkovou ježibabu. 

     Nakonec bylo finále, na které se t�šili všichni 
bez rozdílu, a to opékání vu�tík�.  Po první várce 
opékání nastala krátká deš�ová p�ehá�ka, která 
zahnala skoro všechny do úkrytu v altánu, jen ti 
nejodoln�jší „opéka�i“ se dál kr�ili u ohýnku. Pak 
se vše v dobré obrátilo a  prostor h�išt� se op�t 
zaplnil rojem d�tí. 
     P�ipravit takový slet �arod�jnic je náro�ná 
záležitost a za to je nutné pod�kovat našemu 
výboru pro ob�anské záležitosti a sboru 
dobrovolných hasi��, kte�í vše spole�n� zajistili. 
Letošní �arod�jnice si však užili nejen d�ti, ale 
také dosp�lí, protože po skon�ení rejd�ní té naší 
drobotiny hrála dál kapela  k tanci a poslechu,            
a tak se zábava protáhla dlouho do noci. 
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     I letošní za�átek kv�tna byl plný kvetoucích 
t�ešní a jabloní. Prvním  májem za�íná m�síc 
lásky a radosti, ale ned�lní ráno letošního 1. máje 
tak v�bec nevypadalo, jedna p�ehá�ka se st�ídala 
s druhou, a tak nikomu nebylo moc veselo. 
S polednem se sluní�ko umoud�ilo a naši spojilští  
„mládenci“ se mohli vypravit do lesa pokácet 
vyhlédnutý strom na májku. Transport  kmene 
prob�hl jako každý rok za pomoci frézy pana 
Kmenta. Pak už jen oloupat kmen , nazdobit vršek  
mašlemi, omotat stuhami kmen,  navázat mašle 
také na v�nec, p�ipevnit v�nec pod vršek a „hup“ 
s májkou nahoru. Hup se �ekne snadno, ale 
postavit po�ádný strom pouze za pomocí lan, 
�ádn� ho ukotvit, aby stál krásn� rovn�, to není 
žádná legrace. Navíc zrovna foukal dost ostrý vítr, 
a tak práce byla ješt� obtížn�jší. Ale parta 20 
chlap�, mezi nimi byli již „zkušení stavitelé máje“, 

si s tím celkem rychle poradila. A tak od ned�le          
1. kv�tna jsme se zase mohli t�šit pohledem 
na krásný máj, který zdobil naši náves po celý 
m�síc.  Všichni obyvatelé naší vesni�ky jsou moc 
rádi, že se u nás najde parta, která se postará o 
dodržování této p�kné tradice. 

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

 
V letošním, již XI. ro�níku rybá�ských 
závod�, nám op�t velmi p�álo po�así. 

Sobota 7.5.2011 byla skute�n� nádherná, protože po celý den bylo krásn� teplo a svítilo sluní�ko. 
 
�asový harmonogram byl následující: 
7,30 - 8,30 - prezence závodník� 
8,45 - 10,00 - 1. polo�as 
10,00 - 11,00 - p�estávka na vým�nu stanoviš�, ob�erstvení, tombolu a zakoupení ryb 
11,00 - 12,00 - 2. polo�as  
12,30 - vyhlášení výsledk� a slavnostní p�edání cen vít�z�m 
 

Pravidla závodu byla obdobná jako v 
p�edchozích ro�nících, jediná zm�na byla v tom že 
dle propozic se chytaly ryby s mírou již 10 cm a 
více. Tradi�n� jsme rozd�lili sout�žní kategorie na 
mládež do 15 let (4 sout�žící) a dosp�lé (21 

sout�žících). B�hem závod� hrála všem z 
reproduktoru p�kná hudba a navozovala tak 
p�íjemnou a klidnou atmosféru. V polo�asové 
p�estávce se všichni ú�astníci závodu i diváci 

ob�erstvovali u stánku párky i dalšími pochutinami. 
V tom teplém po�así šly samoz�ejm� na odbyt 
p�edevším chlazené nápoje. V polo�asu také 
prob�hla tradi�ní tombola, ve které byly jako každý 
rok krásní vykrmení kap�íci. 

Od prvopo�átku po�ádání závod� je naší 
tradicí, že krom� medailových pozic jsou n�jakou 
v�cnou cenou ocen�ni úpln� všichni ú�astníci a 
nejinak tomu bylo i letos. Závodníci letos získali 
zábavnou elektroniku, domácí pot�eby, hodnotné 
poukazy do restaurace �i na masáže, rozli�né 
rybá�ské vybavení a krmiva, autokosmetiku, r�zná 
vína a samoz�ejm� spoustu reklamních p�edm�t� 
od našich sponzor�. Vít�zové medailových míst 
z obou kategorií byli navíc ocen�ni krásnými 
trofejními poháry. Zajímavostí letošního ro�níku 
bylo obhájení prvního místa lo�skými vít�zi a to 
v obou kategoriích. 
 Pokud se podíváme na letošní rybá�skou 
statistiku, tak v tomto závod� bylo vzhledem ke 
stanovené mí�e nachytáno až 271  ryb o celkové 
délce 40 metr�.  



 
Výsledková listina:  
 
Kategorie nad 15 let  
 

1. Rostislav Mrkvi�ka ml. - 639 cm 
2. P�emysl Kondras - 540 cm 
3. Pavel Marek - 493 cm  
 
Kategorie do 15 let  
 

1. Jan Chvála – 129 cm 
2. Jakub Papšík – 96 cm 
3. Jan Macha� – 15 cm 
 
 

Rádi bychom up�ímn� pod�kovali našim milým sponzor�m za p�íze� a všem ú�astník�m závod� za 
v�rnost. P�ejeme všem rybá��m mnoho krásných úlovk� v celém roce 2011. PETRU ZDAR 
 
         Starosta SDH obce Spojil 
               Ing. Jan Meloun 
 
����������������������������������������������������  
 

 
     Jaro je období zrození  mlá�átek, období plné 
lásky, n�hy a krásy.  I v naší vesni�ce jsme m�li tu 
�est  p�ivítat do �ad spojilských ob�an� naše nové 
mládí.   
     V ned�li 8.5.2011 odpoledne p�ivítali zástupci 
obce Spojil dv� spojilské d�ti, a to Terezku 

Weinhauerovou a  Jakuba Hezkého. V náru�í 
svých rodi�� se d�ti cítily spokojen� a bezpe�n�  
a ve stejném duchu se nesla i �e� starosty obce 
pana Jana K�ivky. Jeho slova o mate�ské lásce, 
radosti , ale také o zodpov�dnosti a  starostech, 
které výchova d�tí p�ináší,  jist� zap�sobila 
správn� a  podpo�ila v�domí rodi�� o tom, jaký 
poklad je jejich d��átko.  

     Tato slavnost byla jako obvykle provázena 
kulturním vystoupením d�tského souboru 
Zvone�ek  pod vedením paní u�itelky R	klové  a 

krátkými verši v p�ednesu paní místostarostky 
paní Miluše Telecké. Nechyb�l ani tradi�ní p�ípitek 
na zdraví d�tí a drobný dáre�ek s kv�tinou z rukou 
starosty obce pana Jana K�ivky a p�edsedy výboru 
pro ob�anské záležitosti pana Libora Kmenta. 
     Foto na památku Terezky a Jakuba v obecní 
kolébce uzav�elo tuto milou událost plnou 
p�íjemné a h�ejivé atmosféry, kterou byla 
napln�na celá klubovna sportovního areálu. 
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     V posledních letech jsme m�li opravdu „z pekla 
št�stí“ . Sobotní dny, na n�ž jsme p�ipravovali 
D�tský den“, byly ve znamení krásného letního 
po�así s nebem bez mrá�ku a tém�� tropickými 
horky. Nalad�ni touto n�kolikaletou zkušeností 
jsme o�ekávali, jak tomu bude v sobotu 28.kv�tna, 
na kdy Výbor pro ob�anské záležitosti obce Spojil 
v �ele se svým p�edsedou Liborem Kmentem 
p�ipravil pro naše d�ti u p�íležitosti jejich 
nadcházejícího svátku sout�žní odpoledne plné 
zábavy. Od samého rána se na nás „škaredila“ 

zamra�ená  obloha, která schovala sluní�ko ve 
svých „útrobách“. Netrp�liv� jsme odpo�ítávali 
�as, který nás posouval do odpoledních hodin a 
s obavami jsme vzhlíželi k nebi, zda neza�nou 
padat hromy a blesky a nespadne na nás trocha 
té pro p�írodu  tolik pot�ebné vody, která by pro 
nás však v tuto chvíli znamenala spoustu 
nep�íjemností. Jaké však bylo naše p�ekvapení, 
když s blížící se p�l �tvrtou,kdy m�ly oslavy 
d�tského dne za�ít, po�alo sluní�ko nesm�le 
vystrkovat z poza mrá�k� své zlatavé paprsky. 
P�íjemn� se oteplilo a tak nakonec bylo ideální 
po�así pro takovou to akci. 
     Krátce p�ed šestnáctou hodinou, kdy se 
v prostorách sportovního areálu shromáždil  
dostate�ný po�et ú�astník� zahájil p�edseda 
výboru pro ob�anské záležitosti Libor Kment 
letošní d�tský den. P�ipravena pro n� byla  �ada 
stanoviš�  na nichž  probíhaly r�zné sout�že. 
Hned na úvod bylo pro d�ti, kterých se zde sešlo 
na �ty�i desítky, p�ipraveno p�ekvapení. Nejprve 
byly rozd�leny do dvou skupin. Jedna skupina 
dostala speciální nafukovací balónky, které si 
m�lo každé dítko pomalovat dle své  fantazie, 
nejd�íve si jej však musely nafouknout, což nebyl 
rovna nejleh�í úkol. Za spln�ný úkol dostal každý 
žetonek a balónek si sout�žící uschovali pro 
záv�re�nou sout�ž. Po spln�ní tohoto úkolu se 
p�esunuli k létajícím talí��m, kde je �ekal obdobný 
úkol. Po absolvování t�chto úvodních disciplín pak 

d�ti procházely  stanovišti dle svého zájmu a 
sout�žily v jednotlivých disciplínách. Mohly si tak 
vyzkoušet hod kroužkem na cíl, st�elbu z luku, hod 
mí�kem na plechovky, p�ebíhání pod švihadlem, 
ch�zi po lan�, st�elbu ze vzduchovky a slalom 
s mí�kem na lži�ce. 

 Odm�nou za spln�ní úkol� byly barevné žetonky, 
které si pak d�ti vym��ovaly za ceny v „místním 
supermarketu“, který byl speciáln� pro tento ú�el 
na sportovním areálu vybudován. To byl pro d�ti 
jeden z nejv�tších a nejkrásn�jších zážitk�. I když 
musely mnohdy vystát frontu jak za dob minulých, 
než na n� p�ijde �ada, p�esto pak jejich zá�ivá 
o�í�ka t�kala po nep�eberném množství odm�n 
na pult� a ru�i�ky nev�d�ly co si vybrat. Po 
vým�n� žetonk� se op�t hnaly sout�žit, aby 
získaly žetonky nové a mohly op�t navštívit 
„market“. A tak to šlo dokole�ka, dokola až to 
nakonec bylo v našem „supermarketu“ jak u 
sn�deného krámu a „manažer“ Libor Kment tam 
z�stal sám mezi prázdnými obaly od zboží. Na 
záv�r se uskute�nilo vyhlášení sout�že o nejhez�í 
balónek a létající talí� a protože výtvory všech d�tí 

byly p�kné, rozhodla se porota, že odm�ní 
všechny sout�žící stejným dílem, z �ehož m�ly 
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d�ti ohromnou radost.  
     Po skon�ení sout�ží a vyhlášení výsledk� se 
mohli nejen d�ti, ale i jejich rodi�e a doprovod 
ob�erstvit a doplnit ztracené kalorie u Vla�ky a 
Míši, kte�í p�ipravili chutnou drš�kovou polévku, 
ku�ecí a vep�ové �íze�ky a pro ty, kte�í si drží svoji 
linii a ctí zdravou výživu, n�jaký ten salátek. 
Soud� hlavn� podle reakcí d�tí, ale i jejich rodi��, 
„Spojilský d�tský den“ se op�t vyda�il a všichni se 
t�ší na ten p�íští. 

      Na záv�r nám už nezbývá nic jiného, než 
up�ímn� pod�kovat všem organizátor�m a 
pomocník�m v �ele s Liborem Kmentem, 
manžel�m Plechá�kovým, paní Kate�in� 
Ku�erové, panu Ji�ímu Kühnovi, Janu Mat�jovi, 
Pavlu Zemanovi a jeho synovi Vojtovi, Lukáši 
Kmentovi a našim hasi��m v �ele s jejich 
starostou Janem Melounem,Ji�ímu Novákovi, 
Lukáši Schillerovi, Petru Pi�manovi a Luboši 
Prok�pkovi. 

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

 
 

 
     Konec kv�tna znamená podle tradice, že 
májka, která byla celý m�síc ozdobou naší návsi, 
musí být pokácena. Letos stejn� jako 
v p�edchozích letech tuto práci zajistí zam�stnanci 
obce, tak aby nedošlo k újm� na zdraví 
p�ípadných p�ihlížejících nebo ke škod� na 
majetku. Proto se kácení odehrává vždy ve všední 
den. Je to však  událost,  která stojí za oslavu,         
a tak výbor pro ob�anské záležitosti obce Spojil       

a SDH Spojil uspo�ádal v sobotu dne 28. kv�tna 
v 19 hodin Májovou veselici.  
     V klubovn�  sportovního areálu se v podve�er  
rozezn�ly p�kné melodie v podání skupiny Jana  
Pírka.  Klubovna sportovního areálu se postupn� 
zaplnila hosty, kte�í si mohli pochutnat na výborné 
drš�kové polévce, dále byly v nabídce �íze�ky 
vep�ové i ku�ecí a další dobroty. Tentokrát se 
zábava odehrávala spíše v duchu družného 
sousedského rozhovoru a poslechu hudby. 
K tane�ku se nikdo neodhodlal, i když p�íjemné  
tóny  hudby zn�ly až do 23 hodin.  

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

 

     Historicky první nohejbalový turnaj se konal 
v lo�ském roce na soukromém h�išti pana 
Doležala u jeho domu �p.84. Protože se setkal 
s velkým ohlasem, rozhodl se náš SDH ve 
spolupráci s obcí Spojil v jeho po�ádání 
pokra�ovat i v dalších letech a založit tak 
novodobou tradici v naší obci. Letošní druhý 
ro�ník se uskute�nil pod záštitou starosty obce 
Spojil. S laskavým svolením paní Ester Staré byl 
pojmenován jako Memoriál  MUDr. Petra Starého, 
na po�est jejího manžela, našeho spojilského 
ob�ana a výborného všestranného sportovce, 
který nás v lo�ském roce náhle a navždy opustil. 
      V sobotu 4. �ervna 2011 úderem deváté 
hodiny ranní za�alo sportovní klání osmi 
dvou�lenných družstev. Po celý den nás 
provázelo nádherné, slune�né po�así. Díky 
velkému teplu se museli hrá�i �asto osv�žovat 
chlazenými nápoji. Aby mohli nabrat sílu do 
dalších boj�, pochutnávali si na výborných 
steacích.  
     Šestnáct ú�astník� turnaje bylo rozlosováno do 
osmi dvou�lenných družstev. Každý zápas se hrál 
na 2 vít�zné sety a finálový zápas na 3 vít�zné 
sety. Zápasy mužstev probíhaly nejd�íve každý 

s každým v rámci dvou skupin.Následn� 
pokra�ovaly vy�azovací zápasy vít�z�                      
a poražených z prot�jších skupin a záv�rem 
semifinále a hlavní finále. Po 16. hodin� prob�hlo 
slavnostní vyhlášení vít�z�, kte�í obdrželi krásné 
poháry a potišt�ná tri�ka.  
     Na záv�r bychom cht�li touto cestou pod�kovat 
paní Ester Staré za to, že nám dala souhlas 
k pojmenování tohoto turnaje po jejím zesnulém 
manželovi. Náš velký dík pat�í manžel�m 
Doležalovým za prop�j�ení sportovišt� a p�ípravu 
skv�lého ob�erstvení a dále všem organizátor�m 
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v �ele s Janem Volše za kvalitní p�ípravu a zdárný 
pr�b�h turnaje. Skv�lé sportovní zážitky                
a spokojenost všech zú�astn�ných jsou odm�nou 

pro organizátory akce, ale zárove� i velkým 
závazkem pro po�ádání p�íštích ro�ník�.  
A jak vše nakonec dopadlo? 

 
Výsledky turnaje: 

1. místo = Pavel Rozto�il, Jakub Kremli�ka 
2. místo = Jan Volše, Boris Fukátko 

3. místo = Petr Dvo�ák, Jan Hambalík 
 
Gratulujeme vít�z�m a p�ejeme všem krásné sportovní zážitky po celé léto. 
                                                                                                                   Ing. Jan Meloun 
                                        starosta SDH obce Spojil 
 
����������������������������������������������������  

 
     Sobotní ráno 18. �ervna nás nep�ivítalo 
zrovna p�ív�tiv�. A� bylo pom�rn� teplo, 
dívala se na nás pomra�ená obloha, která 
nedávala p�íliš nad�jí na p�kný slunný den. 
To však neodradilo 52 spojilských ob�an� a 
jejich d�tí  zú�astnit se zájezdu do zoologické 
zahrady Jihlava. Kone�n� nastal tak toužebn� 
o�ekávaný den. P�esn� podle pokyn� 
organizátor� se od t�i �tvrt� na osm ráno 
za�aly scházet naše ratolesti v doprovodu 
svých rodi�� p�ed obecním ú�adem. A� je to 
naprosto ojedin�lé a v naší obci unikátní, 
sv�te div se!!!,p�esn� v osm hodin, jak velel 
plán, bylo všech 27 spojilských d�tí 
s rodi�ovským doprovodem na svých místech 
v autobuse. Ted nezbývalo nic jiného, než 
zamávat, pop�át š�astnou cestu a hodn� 
p�kných zážitk� od místostarostky obce.  
Zav�ít dve�e a huráá!!! Pln� obsazený autobus 
se vydal na tém�� sto kilometrovou cestu 
sm�r Jihlava. 

      Než se všichni nadáli, ocitli  se p�ed 

branami Zoo Jihlava. Zp�sobn�  po�kali až 
Libor Kment, co by vedoucí zájezdu zakoupí 
vstupenky. Nikdo ani nepost�ehl, že mají za 
sebou i avizované spole�né focení. A tak se 
spojilští návšt�vníci mohli vydat za krásami 
areálu zoologické zahrady. Jihlavská zoo se 
specializuje p�evážn� na chov ko�kovitých 
šelem, opic a plaz�.A tak se mimo jiné mohli 
návšt�vníci setkat s tuleni, medv�dy, opicemi, 
hrošíkem, surikaty, r�znými druhy plaz�, 

pták� a dalších zví�átek. Ti pozorní a š�astní 
m�li možnost shlédnout od 11. hodiny 
ukázkové vystoupení sokolník� s jejich dravci. 
Mezi diváky poletovali orli, sovy, puštíci, 
sokoli. Aby mohli p�edvést své um�ní získané 
pe�livým tréninkem, „vybrali si za figuranty“ 
naše dva odvážné tatínky Libora Kmenta a 
Karla Ševe�ka, kte�í netušíc do �eho jdou 
museli nakonec prokázat dost odvahy a 
osobní state�nosti, aby byli dobrými 
sparingpartnery t�mto dravc�m. Jak se pak 
Libor Kment p�iznal, nebyla to žádná legrace 
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nechat si p�istát na hlav� orla, �i nechávat 
prolétat dravce mezi t�ly. K zajímavostem 
tamní zoo pat�í mimo jiné „Africká vesnice“ 
Matongo v p�ekladu vesnice v poušti, která se 
 
sestává z deseti chýší a n�kolika menších 
p�íst�ešk�. Návšt�vníci se zde mohli nejen 
ob�erstvit, ale také navštívit africkou školu, 
v níž se nachází výstava afrického um�ní 
Tingatinga. V jednotlivých objektech vesnice 
je umíst�na �ada druh� zví�at. Velkému zájmu 
se t�šil luxusní kozí chlívek s kamerunskými 
kozi�kami �i výb�h ove�ek. A možnost 
podrbat si statného berana, to bylo pro d�ti 
n�co nevšedního. P�ítomnost d�tí mezi 
zví�aty pro n� byla neopakovatelným 
zážitkem. Velkou atrakcí byl pro všechny 
zú�astn�né d�tský park, v n�mž si mnohé d�ti 
i dosp�lí „splnili svého bob�íka odvahy“ a 
projeli se v tobogánu. Pár state�ných jedinc� 
využilo možností lanového centra a vyzkoušeli 
si,jak se v p�írod� pohybovali p�edch�dci 
našeho živo�išného druhu. Protože se 
mílovými kroky p�iblížil stanovený �as odjezdu 
dom�, všichni ú�astníci zájezdu stanuli vzorn� 
v p�l t�etí u autobusu. Za tuto p�íkladnou 
dochvilnost odm�nil Libor každé dítko sá�kem 
gumových medvídk�. Protože ale bylo celý 

den teplo, tak se ti oblíbení“hu�á�i“ pon�kud 
prom�nili v beztvarou barevnou hmotu. To 
však nic nezm�nilo na dobré nálad� a �ad� 
p�kných zážitk� z p�íjemného dne stráveného 
v zoologické zahrad�. 
     Zpáte�ní cesta probíhala bez problém� a 
nic tomu nevadil ani místy urputný déš�. 
Okolo t�i �tvrt� na p�t dorazil autobus zp�t na 
spojilskou náves, kde je o�ekávala 
místostarostka obce doufajíc, že jí naše dítka 
poskytnou rozhovor pro „Spojilskou Drbnu“. 
Le� práv� za�ínající déš� a únava po 
celodenním výlet�, která byla na mnohých 
d�tech z�ejmá hned na první pohled, pon�kud 
zhatila její plány. A tak honem, honem pár 
zážitk� a post�eh� a úprkem dom�, aby 
nezmokly. Asi za všechny to velmi stru�n� 
shrnul Míša Kostelecký: „Bylo to super a 
m�žeme si to zopakovat“. Aby mohl vzniknout 
tento �lánek a byla zachována jeho 
objektivita, museli jsme pozd�ji vyzpovídat 
p�edsedu výboru pro ob�anské záležitosti – 
vedoucího zájezdu Libora Kmenta, kterému 
touto cestou d�kujeme za dobrý nápad a 
zorganizování celé akce. Spojilské d�ti tím 
dostaly ješt� jeden dodate�ný dárek 
k d�tskému dni . 

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

 
 

Diashow  pokra�ovala - Irsko II.  
 
Druhý díl p�ednášky -  diashow o Irku se konal dne 
28.03.2011 op�t v Kulturním dom� v Hronovické 
ulici. Akce se ze Spojila zú�astnilo 8 zájemc� - 
senior� o cestování a poznávání cizích kraj�                      
a polovina vstupného byla op�t  dotována.  Dopravu 

op�t zajistil pan Záleský vozidlem obce a JSDH Spojil. 
      Krásn� obrázky drsné krajiny  a poutavé vypráv�ní  
Martina Loeweho  o Irsku -  zemi rozd�lené  staletým 
poho�ím, kde na každém kroku najdete prehistorické 
obrovské kameny nebo jen  m�žete pozorovat pohyb 
atlantického oceánu a jeho výbojný tanec kolem 
vlnitého pob�eží – to vše upoutávalo pozornost divák�  
a p�ineslo jim skute�n� skv�lý zážitek. 



     V úterý 29.3.2011 se konal první spojilský 
cestovatelský ve�er v klubovn� sportovního 
areálu ve Spojile, na který nás pozval �len 
zastupitelstva obce Spojil a starosta SDH 
Spojil Ing. Jan Meloun. Jeho poutavý výklad 
doprovázený promítáním bohatého množství 
fotografií  a krátkými video sekvencemi nás 
zavedl do �ty� zemí západní Afriky.  S tém�� 
šesti desítkami poslucha�� se pod�lil o své 
cestovatelské zážitky, které tu a tam „opep�il“ 
r�znými p�íhodami, které na svých cestách 
zažil. 

    Na trase dlouhé 4 500 kilometr� jsme 
navštívili bývalé otroká�ské pevnosti „Zlatého 
pob�eží“ a p�ší safari v národním parku Mole 
v Ghan�. Naše spole�ná cesta nás dovedla 

k hroch�m na jeze�e Tangléra a podívali jsme 
se do Ouagadougou v Burkin� Faso. Naší 
pozornosti  neunikla  ani hlin�ná m�sta a 
mešity, �i životadárná �eka Niger a tajemné 
pouštní m�sto Timbuktu v Mali. Na své dlouhé 
cest� jsme se podívali na tržišt� se zví�ecími 
fetiši a amulety pro Voodoo náboženství 
v Lomé ve stát� Togo. Zú�astnili jsme se zde 
ob�adu místního šamana nad osobními 
amulety.  Dozv�d�li jsme se i spoustu 
zajímavostí, jak vypadají africké brambory 
yam, že �astým obchodním artiklem je zde 
pouli�ní prodej vody. Shlédli jsme spoustu 
tamní zajímavé fauny a flóry. Byl nám 
zprost�edkován i reprodukovaný p�enos 
„komunikace hroch�“ na jeze�e Tangréla. Na 
záv�r bylo asi p�ekvapením pro tém�� 
všechny ú�astníky, že naše republika 
nezanechává své stopy v afrických zemích 
pouze prost�ednictvím svých turist� a 
cestovatel�, ale také prodejem piva. 
Dokladem toho byla návšt�va obchodu 
s alkoholem v hlavním m�st� Toga ,Lomé, 
kde bylo nabízeno pivo Zlatopramen. 
Prohlédnout jsme si mohli i �adu suvenýr�. 
     Dokladem toho, že procestovat více jak 4,5 
tisíce kilometr� dlouhou trasu �ty�mi africkými 
zem�mi není jednoduché, sv�d�í i naše 
spole�ná �ty�hodinová cesta tohoto ve�era 
v klimatu ob�as p�ipomínajícím to africké. Za 
p�kný cestovatelský zážitek pat�í pod�kování 
našemu pr�vodci Ing. Janu Melounovi. 

 

     Pod tímto názvem se konal v úterý 
12.dubna 2011  druhý cestovatelský ve�er           
s  Ing. Janem Melounem v klubovn� 
sportovního areálu ve Spojile. Tentokrát bylo 
naše putování o n�co kratší než po afrických 
zemích a to nejen co do kilometr�, ale také           
i �asov�. Naše spole�ná cesta po Mexiku 
z východu na západ pozemskou cestou �ítala 
3800 kilometr� a zvládli jsme ji za t�i hodiny              
i s malou p�estávkou “na oddych a nabrání 
�erstvých sil“.  
     N�kte�í z našich koleg� se z�ejm� ješt� 
nevzpamatovali z náro�né cesty afrického 
putování a tak se nás tentokrát sešlo 35 
„state�ných a neúnavných cestovatel�“. Naše 
cesta nás zavedla k památkám mayských 
kultur na poloostrov� Yucatán –Chitchen Itzá, 
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Uxmal a Palenque. Podívali jsme se na 
zachovalá koloniální m�ste�ka Valladolid, 
Mérida, Campeche a horské m�sto San 
Cristóbal de Las Casas. Dostali jsme se do 
víru velkom�sta, hlavního m�sta Mexika-
Ciudad de Mexico, které �ítalo dvakrát tolik 
obyvatel než naše republika, tedy 20 milión�. 
Dnes se tento po�et odhaduje již na 25 
milión� obyvatel. Naší pozornosti neunikly ani 
takové skvosty jako Pyramida slunce                
a Pyramida m�síce v legendárním Teotihua-
canu, pláže a pob�eží Karibiku, Mexického 
zálivu a Pacifiku, �i m�sto Guadalajara – 
kulturní “perla západu“.  

A jaké by to bylo cestování po Mexiku, 
abychom se nezastavili v m�st� Tequila               
a nepodívali se na plantáže modré agáve       
a její sklize�, ale také na její další zpracování 
v destilerce Jose Cuervo, kde se vyrábí 
proslavený národní nápoj Teguila. Zajímavá 
pro nás byla informace, že Mexi�ané tomuto 
svému národnímu nápoji p�íliš neholdují              
a jsou spíše „piva�i“. Tím byla zakon�ena 
naše náro�ná cesta Mexikem a díky našemu 
pr�vodci Honzovi Melounovi jsme se op�t 
dozv�d�li spoustu zajímavých informací               
a mohli jsme shlédnout mnoho zajímavých 
míst  této pro našince exotické zem�. 

 
 

     Po návšt�v� �ty� afrických zemí a Mexika 
jsme se v úterý 3. kv�tna vydali spole�n� 
s našim pr�vodcem Janem Melounem na 
další �ást našeho spole�ného putování a to 
tentokrát do Peru. Navštívili jsme hlavní 
m�sto Limu, kde nás upoutala koloniální 
architektura. Shlédli jsme národní muzeum a 
p�ístavní pevnost. Další naše cesta vedla do 
mo�ského národního parku Paracas, kde nás 
p�i vyhlídkové plavb� svou krásnou 
nemotorností  upoutali lachtani a tu��áci a 
také jsme p�i procházce pob�ežní pouští mohli 
vid�t trhliny v zemi a z�ícené útesy po 
nedávném zem�t�esení. V pouštních dunách 
nás zaujala laguna Huacachina. Ve m�st� Ica 
vedly naše kroky do archeologického muzea 
p�edinckých kultur, kde jsou nap�íklad ukázky 
starov�ké trepanace lebky. P�i návšt�v� 
takzvaného „muzea kamen�“ jsme mohli 
spat�it zvláštní kameny s úžasnými a 
nevysv�tlitelnými motivy. Z „pta�í perspektivy“ 
jsme shlédli tajemné obrovské obrazce 
(geoglyfy) na planin� Nazca. Dalším cílem 
naší cesty bylo bývalé hlavní m�sto �íše Ink� 
Cuzco, které se nachází v Andách ve výšce 
3500 m.n.m. Protože jsme se cítili již dost 
unaveni dlouhou a náro�nou cestou, odložili 
jsme své cestovatelské aktivity o dalších 
�trnáct dn�.  
   V úterý 17.kv�tna naše putování s „Honzou“ 
po Peru pokra�ovalo. V Posvátném údolí Ink� 

nás uchvátily prastaré kamenné citadely Pisac 
a Ollantaytambo. Po návšt�v� legendárního 
chrámového komplexu Machu Picchu jsme 
sestupovali horským pralesem. Netušili jsme 
však, že nás �eká dlouhá a pestrá cesta 
nádhernou krajinou poho�í Andských velehor 
a jejich podh��ím. 

 
Naprosto nás uchvátilo vysokohorské jezero 
Titicaca a jeho okolí.  Nejinak tomu bylo p�i 
návšt�v� m�sta Puno ležícího v nadmo�ské 
výšce 4200 m, �i p�i shlédnutí v�žovitých 
hrobek „chullpas“ v Sillustani nebo plovoucích 
rákosových ostrov� vymírajícího indiánského 
kmene Uros. Své spole�né putování jsme 
zakon�ili v pohrani�ním posádkovém m�st� 
Tacna. 

 

Dov�tek redakce: B�hem �ty� cestovatelských ve�er� jsme procestovali s  Ing. Janem 
Melounem tisíce a tisíce kilometr� v r�zných zemích sv�ta a sv�tadíl�, to vše bez nároku na 
jeho honorá� �i požadavku vstupného. Ú�astníci t�chto cestovatelských ve�er� m�li možnost 
dobrovolným vstupným p�isp�t na D�tské centrum Veská. Výt�žek ve výši 2.434,- K� p�edal 
osobn� organizátor této akce Jan Meloun do rukou �editelky D�tského centra Veská MUDr. 
Drahomíry Pe�inové v pátek 3. �ervna 2011u p�íležitosti konání oslav d�tského dne. Za tento 
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úctyhodný �in pat�í naše up�ímné pod�kování nejen výše jmenovanému, ale zejména 
spojilským ob�an�m, kte�í svým dobrovolným vstupným p�isp�li na pomoc pot�ebným d�tem. 
 

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

 
     Dne 7.4.2011 Zastupitelstvo obce Spojil schválilo p�ihlášku do sout�že "Vesnice roku 2011". Pro 
obecní ú�ad to znamenalo p�ipravit hromadu informací z oblasti investic, ekonomiky, kultury, 
spole�enského života a vyplnit �adu formulá�� se spoustou otázek do konce dubna.  P�ihlášené obce 
pak navštívila hodnotící komise. V této souvislosti se  zástupci obce  obrátili na ob�any se žádostí o 
spolupráci p�i zajišt�ní p�íjemného vzhledu obce, tj. aby každý dle svých  možností a schopností p�isp�l 
úpravou svých nemovitostí a jejich okolí k dosažení co nejlepšího výsledku naší obce v této sout�ži, 
který v kone�ném výsledku m�že znamenat významné posílení rozpo�tu obce Spojil.  
     Dne 24.5.2011 p�ijela do obce devíti�lenná komise složená ze zástupc� ministerstva pro místní 
rozvoj, ministerstva zem�d�lství, zástupce krajského ú�adu Pardubického kraje, památká��, starost� 
vít�zných vesnic z p�edchozích let, zástupce knihovny, zahradní architektury a další. P�i dvouhodinové 
prohlídce obce  shlédla komise centrum obce v�etn� zpívající fontány, kapli�ku,   dále �lenové komise 
projeli celou vesnici, navštívili i centrum Apolenka a výcvikové st�edisko ps� K9 a nakonec zamí�ili do 
sportovního areálu. Tady následovala beseda  se zástupci obce, prohlídka obecních kronik, �asopisu a 
dalších publikací. Na  dopl�ující dotazy komise odpovídali starosta obce, místostarostka i další  ob�ané. 
V pr�b�hu sledování filmu o otev�ení naší nové návsi v r. 2008 se stihli komisa�i ješt� rychle ob�erstvit, 
aby po té odjeli do další obce.   
     Z p�edb�žného úsudku lze �íci, že se jim naše vesni�ka velmi líbila, n�kte�í byli p�ímo nadšeni. Tak 
už jen o�ekáváme dny p�íští, jak vše dopadne a jak naše vesni�ka v sout�ži usp�je. 
Poznámka po uzáv�rce: Bohužel naše obec nebyla v klání 26 obcí našeho kraje úsp�šná. Palmy 
vít�zství si odnesly p�evážn� obce okresu Svitavy - celkem t�i, jedna obec z Chrudimska, jedna z 
Ústeckoorlicka a z okresu Pardubice pak obec Vole�. Naší obci byl ud�len diplom za dlouhodobý rozvoj 
obce, který má být do rukou starosty p�edán 17.8. 2011 na slavnostním vyhlášení výsledk� sout�že ve 
vít�zné obci Po�í�í u Litomyšle. 
 
����������������������������������������������������  
 

Zápis z �ádných jednání zastupitelstva obce Spojil  
 

ze dne 31. b�ezna a ze dne 2. �ervna 2011 
 
 
     Tak takové zastupitelstvo asi ješt� nikdo ze spojilák� nepamatuje. Ani se nechce p�emýšlet nad tím, co by 
z toho dokázali ud�lat naši zákonodárci. T�m by pravd�podobn� „t�i kola jednání“ nesta�ila a klidn� m�žeme 
konstatovat, že kulturní úrove� diskutujících by asi také nebyla na nejvyšší úrovni. A co by z toho potom vykouzlily 
sd�lovací prost�edky ....... !? Zapla� Pánb�h, že jsme na naší lokální úrovni takoví normální !   
  

I. porce:  dne 31. b�ezna 2011 
      Zahájení jednání bylo v souladu se stanovenými pravidly, v každém dalším jednání se vlastn� jednalo o 
pokra�ování toho již zapo�atého. Abychom se ve sledování postupu jednání nikdo neztratili, je tentokráte pon�kud 
„natvrdo“, tém�� tak, jak bylo zapsáno. 
  
Kontrola pln�ní usnesení �. 7/2010 z jednání 
zastupitelstva ze dne 15.12.2010        
      P�edseda kontrolního výboru konstatoval, že            
v bod� usnesení v zápise z minulého jednání nebylo nic 
ke kontrole a tudíž  je úkol spln�n. Starosta obce pan 
Jan K�ivka seznámil p�ítomné se zn�ním usnesení 
z jednání zastupitelstva obce Spojil dne 15.12. 2010. 
Z tohoto usnesení vyplynul úkol pro starostu obce, 
p�edsedu kontrolního výboru a p�edsedu výboru pro 

bezpe�nost, po�ádek a životní prost�edí, seznámit 
dot�ené orgány státní správy se zám�rem obce Spojil 
k �ešení bezpe�nosti a plynulosti silni�ního provozu 
v k�ižovatce I/36 a komunikace III/2982 z obce Spojil           
a zahájit s nimi pot�ebná jednání k �ešení situace.. 
Starosta obce op�tovn� vysv�tlil p�edsedovi kontrolního 
výboru rozdíl mezi zápisem a usnesením z jednání 
zastupitelstva obce. Po té položil p�edsedovi kontrolního 
výboru panu �ernákovi dotaz, co ud�lal pro spln�ní 
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tohoto úkolu. Ten odpov�d�l, že nic. Na tentýž dotaz 
p�edseda výboru pro bezpe�nost, po�ádek a životní 
prost�edí pan Petr Kment odpov�d�l, že nesouhlasil, 
aby se na zmín�né k�ižovatce jednalo o kruhovém 
objezdu, tudíž nebude tento úkol plnit. P�edseda 
kontrolního výboru pan �ernák položil otázku starostovi 
obce, co on v této záležitosti ud�lal. Starosta obce 
seznámil p�ítomné se dv�ma dopisy, které napsal                 

a odeslal �editeli 
SD ing. Vebrovi spolu s písemným 
záznamem pana �ernáka o telefonických jednáních, 
které v této v�ci vedl. Starosta obce konstatoval, že ani 
na jeden dopis do dnešního dne nikdo nereagoval.  
     Starosta obce otev�el k projednávanému bodu 
diskuzi a následn� dal hlasovat o návrhu, aby 
p�edložená informace o kontrole pln�ní usnesení byla 
vzata na v�domí, což se stalo všemi p�ítomnými. 

 

Zpráva o výsledku hospoda�ení a inventarizaci majetku za rok  
     a) Místostarostka obce a p�edseda finan�ního výboru p�edložili materiály Hospoda�ení obce Spojil za rok 2010, 
Hodnotící zpráva výsledk� hospoda�ení obce Spojil za rok 2010.    
     b) Místostarostka obce p�edložila Zprávu o inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12. 2010.  
     c) Místostarostka obce a p�edseda finan�ního výboru p�edložili zastupitelstvu obce Rozpo�tové opat�ení �. 
1/2011. 
     Místostarostka obce konstatovala, že p�edložené materiály dostali �lenové zastupitelstva obce písemn� 
p�edem. Dále uvedla, že p�edložené materiály v bod� a) a c) byly projednány a schváleny na jednání finan�ního 
výboru obce Spojil dne 26. února 2011 a následn� zve�ejn�ny na ú�ední desce obecního ú�adu a to i v elektronické 
podob� v zákonem stanovené lh�t� 
     Obec Spojil, p�estože došlo k výraznému nepln�ní da�ových p�íjm� OSV� (o více jak 500.000,-K�), hospoda�ila 
v roce 2010 se z�statkem 618.572,-K�. Obec Spojil vlastní k 31.12. 2010 majetek v hodnot� 46.898.802 korun. 
Zpráva o hospoda�ení obce Spojil za rok 2010, Hodnotící zpráva výsledk� hospoda�ení obce Spojil za rok 2010 a 
Zpráva o inventarizaci majetku obce Spojil za rok 2010 budou tvo�it nedílnou sou�ást tohoto zápisu. 
     Starosta obce otev�el k tomuto bodu diskuzi. V diskuzi vystoupil pan �ernák s dotazem co je to v Rozpo�tovém 
opat�ení �.1/2011 na paragrafu 3113, položka 5321za �ástku – 79 126,- K�. Místostarostka obce paní Telecká mu 
odpov�d�la, že se jedná o rozdíl v rozpo�tované �ástce p�ísp�vku na školy, která �inila 350 000,- K� a skute�n� 
fakturovanou �ástkou, kterou obec obdržela v m�síci únoru a byla o 79 126,- K� nižší. Tato �ástka byla p�evedena 
rozpo�tov� do rezerv. Následn� dal starosta obce hlasovat o p�ijetí jednotlivých dokument�. 
Pro bod a) hlasovalo 7 pro, proti 1 – pan Libor Kment; pro bod b)  a c) hlasovali pro všichni p�ítomní zastupitelé 
 
Projednání záv�ru z usnesení kontrolního výboru ve 
v�ci podn�tu starosty obce v záležitosti týkající se 
�lena zastupitelstva obce pana Petra Kmenta. 
     P�edseda kontrolního výboru p�edložil �len�m 
zastupitelstva obce písemn� zápis z jednání kontrolního 
výboru ve v�ci �ešení problému zdravotního pojišt�ní 
�lena zastupitelstva obce Spojil pana Petra Kmenta, se 
záv�rem aby obec Spojil p�i �ešení této otázky 
postupovala v souladu s platnou legislativou.   
     Po vystoupení p�edsedy kontrolního výboru starosta 
obce op�t vysv�tlil p�ítomným �len�m zastupitelstva 
rozdíl mezi zápisem a usnesením z jednání orgán� 
obce, v�etn� jejích výbor�. Zd�raznil, že veškerá 
doporu�ení a nám�ty musí být zastupitelstvu obce 
p�edkládány formou usnesení z jednání orgán� obce. 
Následn� otev�el starosta obce k p�edloženému 
materiálu diskuzi. Pan Petr Kment seznámil p�ítomné 
s chronologickým sledem událostí �ešení jeho problém� 
se zdravotním pojišt�ním. Místostarostka obce 
vystoupila s tím, že ona zná b�h událostí pon�kud jinak, 
ale jde o tvrzení proti tvrzení a proto je bezp�edm�tné to 

více rozebírat. Faktem z�stává, že �ešení tohoto 
problému zbyte�n� zam�stnává obecní ú�ad již n�kolik 
m�síc� a nelze najít optimální �ešení, vzhledem k tomu, 
že p�ípad pana Kmenta je atypický a naše legislativa 
nepo�ítá s tím, že by mohl být n�kdo, kdo není ani 
zam�stnanec, OSV�, d�chodce �i nezam�stnaný. I 
když bylo nalezeno jakési �ešení, nadále se bude tímto 
problémem zabývat tak, aby bylo nalezeno �ešení, které 
nebude vystavovat obec jakýmkoliv sankcím. MVDr. 
Svatopluk Rozsypal vystoupil s tím, že existuje �ešení a 
velice jednoduché, aby se pan Petr Kment p�ihlásil na 
ú�adu práce jako nezam�stnaný a bude vše v po�ádku. 
Pan Petr Kment konstatoval, že je pro n�ho potupné být 
evidován na ú�adu práce, ale že to ješt� zváží. Starosta 
obce konstatoval, že zápis z jednání kontrolního výboru 
bude tvo�it nedílnou sou�ást zápisu z jednání 
zastupitelstva obce Spojil a dal následn� hlasovat o 
tom, aby p�edložená informace o jednání a záv�ru 
kontrolního výboru obce Spojil byla vzata na v�domí. 
Pro se vyjád�ili všichni p�ítomní. 

 
Projednání odloženého bodu �. 11 z jednání zastupitelstva obce Spojil dne 15.12.2010   
     P�edseda Výboru pro bezpe�nost, po�ádek a životní prost�edí pan Petr Kment p�edložil �len�m zastupitelstva 
obce Spojil písemn� odpov�� na žádost o prov��ení a kontrolu dodržování vyhlášky obce Spojil �. 2/2008. Starosta 
obce se dotázal pana Petra Kmenta, zda má záv�ry výboru pro bezpe�nost, po�ádek a životní prost�edí k tomuto 
bodu jednání formou usnesení. Pan Petr Kment odpov�d�l, že ano a seznámil p�ítomné s usnesením výše 
citovaného výboru ve v�ci výstavby parkovacích ploch v areálu Obchodní a pr�myslové zóny Starzone �erná za 
Bory. 
     Starosta obce otev�el k projednávanému bodu diskuzi. P�edložený materiál bude tvo�it nedílnou sou�ást zápisu 
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z jednání zastupitelstva obce Spojil. Starosta obce dal  následn�  hlasovat, aby p�edložená informace byla vzata 
na v�domí. Pro se vyjád�ili všichni p�ítomní. 
  
Projednání Smouvy o uzav�ení budoucí smlouvy  
o z�ízení v�cného b�emene IP-12-2003558/VB/01   
      Místostarostka obce konstatovala, že �lenové 
zastupitelstva obce obdrželi text projednávané smlouvy 
písemn�, s dostate�ným p�edstihem. Dále konstatovala, 
že se jedná o uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení 
v�cného b�emene se spole�ností �EZ Distribuce a.s. 
na kabelové vedení nízkého nap�tí a pojistkové sk�ín� 
na hranici pozemku p.�. 90/5 pro stavbu rodinného 

domu pana Jana K�ivky nejml. Jedná se o standardní 
záležitost p�i výstavb� rodinného domu �i jiné stavby, 
pro n�ž p�ípojky liniových staveb vedou p�es pozemky 
obce. Místostarostka obce doporu�uje zastupitelstvu 
obce p�edloženou smlouvu schválit. Místostarostka  
obce otev�ela k projednávanému bodu diskuzi. Starosta 
obce dal po ukon�ení diskuze o návrhu smlouvy 
hlasovat. V hlasování se pan K�ivka zdržel, ostatní 
p�ítomní zastupitelé se vyjád�ili pro schválení. 

  
Zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé období   

Místostarostka obce p�edložila �len�m zastupitelstva obce Zprávu o �innosti obecního ú�adu za uplynulé 
období. P�edkládaný materiál obdrželi �lenové zastupitelstva obce písemn� p�edem. Tento materiál tvo�í nedílnou 
sou�ást zápisu z jednání zastupitelstva obce.  

Starosta obce doplnil tuto zprávu o aktuální záv�ry z jednání s nám�stkem primátorky m�sta Pardubic 
Františkem Brendlem ve v�ci protipovod�ové ochrany obce Spojil a m�sta Pardubice. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o zcela oprávn�ný zájem obou sídelních útvar�, je nutné najít spole�nou �e� a stanovit spole�ný cíl. 
Vzhledem k tomu, že prob�hne ješt� jedna pracovní sch�zka s panem nám�stkem Brendlem, nelze v tuto chvíli 
p�edjímat záv�r.  

Následn� otev�el k p�edložené informaci diskuzi. Pan Libor Kment se dotázal, zda by nebylo možné 
zve�ej�ovat konání všech akcí ve výv�sních sk�í�kách, že o nich pak n�kte�í ob�ané nev�dí. Starostou obce byl 
dotázán, aby konkrétn� uvedl p�íklad. Pan Libor Kment odpov�d�l, že rodina Šligrova nev�d�la o konání D�tského 
karnevalu. Na to mu odpov�d�la paní Št�pánková, asistentka starosty obce a zárove� zapisovatelka jednání 
zastupitelstva obce, že osobn� p�edávala letá�ek na výše citovanou akci do poštovní schránky rodiny Šlingrových, 
kterou mají umíst�nu samostatn�. Místostarostka obce mu sd�lila, že tuto problematiku mu již jednou vysv�tlovala. 
Op�t bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že akce se odehrávají v prostorách sportovního areálu, který není 
p�ístupný ve�ejnosti, ale pouze ob�an�m obce Spojil, není propagace provád�na na ve�ejn� p�ístupných místech, 
ale formou letá�k� p�ímo do poštovních schránek ob�an�, prost�ednictvím elektronické pošty a hlášením místního 
rozhlasu. Pokud se týká zve�ejn�ní plakátk� na cestovatelské ve�ery po�ádané v klubovn� sportovního areálu, bylo 
to z toho d�vodu, že si je p�ednášející zhotovil sám a p�edal na obecní ú�ad s p�edstihem, než byly distribuovány 
letá�ky do domácností. 

Po ukon�ení diskuze dal starosta obce  hlasovat o tom, aby p�edložená zpráva byla vzata na v�domí, což 
akceptovali všichni p�ítomní. 

 
 R�zné 
       Starosta obce otev�el bod r�zné s tím, že než 
p�edloží sv�j bod jednání, zda chce n�kdo v bod� r�zné 
s n��ím vystoupit a projednat.  
     P�ihlásil se pan Petr Kremli�ka s dotazem na �lena 
zastupitelstva obce a p�edsedu výboru pro bezpe�nost, 
po�ádek a životní prost�edí pana Petra Kmenta, že 
p�islíbil odstranit ze svého pozemku, který se nachází 
v bezprost�edním sousedství s pozemky pana 
Kremli�ky, sudy s nebezpe�ným odpadem. Kdy tak 
u�iní. Tyto sudy tam neustále „lupají“ a vydávají silné 
zvuky. Pan Petr Kment odpov�d�l, že pan Kremli�ka 
také slíbil, že provede zatrubn�ní �ásti p�íkopu v dané 
lokalit� a �ást že zatrubní otec pana Kmenta, který to na 
rozdíl od pana Kremli�ky splnil. Dále panu Kremli�kovi 
odpov�d�l, že jestli umí po�ítat, tak postupn� ty sudy 
odváží. Na po�átku jich tam bylo 26 a nyní pouze 12. 
V sudech není obsažen žádný nebezpe�ný odpad a 
jsou naprosto �isté. Pan Kremli�ka se dále dotázal, kdy 
pan Kment na svém pozemku zlikviduje auto vraky. Na 
to mu pan Petr Kment odpov�d�l, že tam žádné auto 
vraky nemá, že tam má zaparkovaná auta. Pan 
Kremli�ka oponoval s tím, že auta nemají SPZ a jsou to 

auto vraky. Pan Petr Kment sd�lil, že SPZ má 
v depozitá�i a používá je pouze, když chce s automobily 
jet. Pan Kremli�ka odpov�d�l, že s t�mi auty nikdy 
nevyjede, protože nemají motor. Starosta obce 
upozornil oba diskutující, že se jedná o ob�anskoprávní 
spor a tento problém nepat�í na jednání zastupitelstva 
obce.  Pokud se pan Kremli�ka  cítí n�jakým  zp�sobem  
 
poškozen a omezen na svých právech, nech� se obrátí 
na obecní ú�ad, který se bude jeho záležitostí zabývat. 
     Dále se p�ihlásil  pan Karel Ševe�ek s žádostí, zda 
by nebylo možné projednat s M�stskou policií Sezemice 
otázku parkování automobil� návšt�vník�  rodin 
bydlících  v ulici Okružní a Na Mor�áku, aby nebyli 
pokutováni za parkování na komunikaci. Starosta obce 
p�islíbil, že celou záležitost projedná s velitelem 
M�stské policie Sezemice na plánovaném páte�ním 
jednání. 
      Do diskuze se p�ihlásil pan Libor Kment s dotazem, 
zda z obce odchází v po�ádku platby odm�n �len� 
zastupitelstva obce. P�i dnešní kontrole svého ú�tu 
zjistil, že od obce Spojil dostal odm�nu dne 14.12. 2010 
a od té doby mu žádná platba nep�išla. Má obavy, aby 
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v po�ádku odcházely i ostatní odvody a nenastal n�jaký 
problém. Starosta obce mu odpov�d�l, že jej to velice 
p�ekvapuje a celou záležitost nechá bezprost�edn� 
prov��it.  
Pan Libor Kment dále vznesl dotaz, zda by nebylo 
možné zasílat zápisy z jednání zastupitelstva obce 
všem ob�an�m prost�ednictvím elektronické pošty. 

Starosta obce mu odpov�d�l, že to vidí jako 
bezp�edm�tné. Zápisy jsou �ádn� zve�ej�ovány na 
ú�ední desce a ve výv�sních sk�í�kách a trvale jsou 
umíst�ny na webových stránkách obce Spojil. Jejich 
podstatná �ást je zve�ej�ována pravideln� ve Spojilské 
Drbn�. Každý, kdo má zájem má možnost se s jejich 
obsahem seznámit. 

 
Starosta obce po ukon�ení diskuze p�edal spole�n� s p�edsedou stavebního a územn� plánovacího výboru 

a s místostarostou obce  �len�m zastupitelstva materiály a vyzvali je, aby se s t�mito materiály seznámili. Jedná se 
o listiny návrh� smluv a dohod pro vypracování projektové dokumentace a následných krok� pro získání dotace na 
realizaci protipovod�ové ochrany obce Spojil. Uvedl, že obec Spojil chce na realizaci protipovod�ové ochrany obce 
žádat o dotaci z Evropských fond� bez níž bychom nemohli protipovod�ovou ochranu obce realizovat. Vzhledem 
k p�edpokládaným termín�m pro p�ijetí žádostí nám nezbývá mnoho �asu a tudíž je nutné neztrácet �as.Tímto 
starosta obce jednání zastupitelstva p�erušil a odro�il jej na jednání, které se bude konat ve �tvrtek 7.4.2011 od 
19.30 hod. s místem konání op�t ve spole�enských prostorách sportovního areálu. Starosta vyzval všechny �leny 
zastupitelstva obce Spojil, aby se s t�mito dokumenty seznámili a p�ipravili se na odro�ené jednání.  
     Jednání p�erušeno v 21,25 hodin. 
 

II. porce: dne 7.4.2011 
 

     Druhou �ást jednání zastupitelstva obce Spojil 
zahájil starosta. D�íve než p�istoupil k projednávání 
p�erušeného bodu jednání, zodpov�d�l spole�n� 
s místostarostou obce dotazy a p�ipomínky vznesené 
na první �ásti jednání zastupitelstva obce, jejichž �ešení 
bylo v jejich kompetenci. Starosta odpov�d�l na dotaz 
pana Ševe�ka ve v�ci parkování automobil� v ulicích 
Okružní a Na Mor�áku. M�stskou policií Sezemice 
nebude tolerováno porušování zákona o provozu 
vozidel na pozemních komunikacích a silni�ního 
zákona, zrovna tak porušování Obecn� závazných 
vyhlášek obce Spojil. V zimním období nesmí 
vozidla bránit zimní údržb�. Vzhledem 
k prostorovým možnostem místních komunikací 
v ulicích Okružní a Na Mor�áku je M�stská policie 
Sezemice ochotna výjime�n� tolerovat na místní 
komunikaci parkování vozidel, jejichž majitelé jsou 
na návšt�v� u obyvatel žijících ve zmín�ných 
ulicích. 
     Místostarosta obce, paní Telecká odpov�d�la na 
 

dotaz pana Libora Kmenta ohledn� odesílání odm�n 
�len�m zastupitelstva obce. Místostrostka obce se 
jménem svým a jménem obecního ú�adu panu Liboru 
Kmentovi omluvila za vzniklou situaci s tím, že skute�n� 
došlo k chyb� a byla mu odeslána odm�na pouze za 
m�síc listopad 2010. V m�síci lednu 2011 byly 
starostou obce zadávány platby do systému 
internetového bankovnictví a omylem bylo panu Liboru 
Kmentovi zadáno �íslo ú�tu pana Ing. Borise Fukátka, 
který dostával odm�ny dvakrát a tuto skute�nost 
zaznamenal až na základ� upozorn�ní. Dne 4. dubna 
tohoto roku zaslal pan Ing. Boris Fukátko neoprávn�nou 
platbu zp�t na ú�et obce Spojil a následn� dne 5. dubna 
starosta obce tuto �ástku poukázal na ú�et pana Libora 
Kmenta. Ostatní povinné odvody obce odcházely 
v po�ádku. Zárove� byla provedena kontrola zadání 
�ísel ú�t� jednotlivým �len�m zastupitelstva obce 
v systému internetového bankovnictví. Starosta obce se 
ješt� jednou panu Liboru Kmentovi omluvil jménem 
svým i jménem obecního ú�adu. 

P�ihláška do sout�že Vesnice roku 
     Starosta obce p�edložil zastupitelstvu obce návrh, aby se Obec Spojil p�ihlásila do sout�že Vesnice roku, jejíž 
uzavírka je 29. dubna 2011. Následn� otev�el k p�edloženému návrhu diskuzi. Po ukon�ení diskuze dal hlasovat.  
V hlasování bylo 7 pro, proti 1 (pan Petr Kment)      
 
PROTIPOVOD�OVÁ OCHRANA OBCE 
     a) Informace starosty obce Spojil o výsledcích 
jednání v této záležitosti  
     Starosta obce konstatoval, že na záv�r první �ásti  
jednání zastupitelstva obce Spojil obdrželi �lenové 
zastupitelstva obce k prostudování návrh smlouvy o dílo 
a návrhy mandátních smluv s firmou IPIefekt s.r.o. na 
zajišt�ní a realizaci protipovod�ové ochrany obce Spojil. 
Dále konstatoval, že v pond�lí dne 4. dubna se 
uskute�nilo jednání �len� výboru stavebního a územn� 
plánovacího s �editelem firmy IPIefekt s.r.o., panem Ing. 
Mou�kou CMC. Ve st�edu dne 6. dubna prob�hlo 
jednání starosty obce pana K�ivky s nám�stkem 

primátorky m�sta Pardubic, Ing. Brendlem . Ve �tvrtek 
7. dubna se uskute�nilo jednání starosty obce, �editele 
firmy IPIefekt s.r.o. s radním Pardubického kraje panem 
Ing. Kroutilem.  
    Starosta obce dále informoval p�ítomné, že dostal 
informaci z Magistrátu m�sta Pardubic od pana 
nám�stka Brendla, že �len zastupitelstva obce Spojil 
navštívil primátorku m�sta Pardubic s tím, a� m�sto 
Pardubice dá ruce pry� od Spojila a jeho 
protipovod�ové ochrany, nebo že uvidí, že v obci se 
chystá mohutná petice a to pak bude. Starosta vznesl 
dotaz na p�ítomné �leny zastupitelstva obce, kdo z nich  
vystupoval jménem obce. P�ihlásil se pan Petr Kment, 
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že to byl on a nejednal s primátorkou, která nem�la �as, 
ale s nám�stkem Brendlem. Jménem obce vystupoval 
z toho d�vodu, aby s ním n�kdo jednal a neodmítli jej 
pro nedostatek �asu. Pan Petr Kment dále uvedl, že 
bylo slíbeno, že žádný poldr  nebude a bude svoláno 
kolegium odborník�. Nikde nic nebylo. 
     Starosta obce odpov�d�l, že mu není známo, že by 
n�kdo kdy �ekl, že poldr nikdy nebude. Kolegium 
odborník� m�že být svoláno až bude projekt, aby bylo 
nad �ím diskutovat.. 
     V diskuzi dále vystoupil Ing. Mou�ka, který p�edstavil 
firmu IPI efekt s.r.o. a seznámil p�ítomné se zp�sobem 
realizace projektu. 
     Starosta zopakoval svá slova z 31.3. 2011 , že 
pokud nebude bytostn� p�esv�d�en o správnosti 
projektu, nezvedne pro n�j ruku. Po té p�edložil starosta 
návrh na usnesení:Zastupitelstvo obce svým usnesením 
bere na v�domí Zprávu starosty obce Spojil o uskute�-
n�ných jednáních. Všichni byli pro. 
 
     b) Realizace protipovod�ové ochrany obce Spojil  
     Starosta obce konstatoval, že d�íve, než se budou 
projednávat další náležitosti týkající se protipovod�ové 
ochrany obce, považuje za nutné dát hlasovat o tom, 
zda v�bec chceme protipovod�ovou ochranu obce 
realizovat. Následn� k tomu otev�el diskuzi. Do diskuze 
se p�ihlásil pan Petr Kment s dotazem, jakým zp�sobem 
byla vybrána firma . Starosta obce odpov�d�l, že se 
nejedná o ve�ejnou zakázku, ale o zakázku malého 
rozsahu, tudíž na ní bylo v souladu se zákonem 
vypsáno poptávkové �ízení, jehož realizací byl pov��en 
pan Ing. Fukátko, jako p�edseda stavebního a územn� 
plánovacího výboru.  Pan Petr Kment vznesl dotaz, pro� 
výb�r firmy nebyl konzultován s opozicí. Místostarostka 
obce paní Telecká se dotázala o jaké opozici pan Petr 
Kment mluví, když volební strana Zm�na od po�átku 
tvrdí, že nejsou opozicí a cht�jí v zastupitelstvu 

pracovat jako jeden tým. Starosta obce odpov�d�l, že 
se jedná o poptávkové �ízení a proto není nutné výb�r 
firmy konzultovat �i schvalovat v zastupitelstvu obce. 
Pan Libor Kment upozornil, že podle zákona �. 
137/2006 jsou zakázky na služby do výše 200 000,- K�, 
kdo d�lal návrh smluv a pro� se tak se vším sp�chá.  
Pan Ing. Mou�ka odpov�d�l, že jde o návrh smluv, které 
p�ipravila firma IPIefekt s.r.o. V diskuzi dále vystoupil 
pan �ernák s tím, že týden na prostudování smluv je 
málo a bylo by dobré je konzultovat s odborníky, zda by 
nešlo jejich projednávání odro�it. 
Z ob�an� se do diskuze p�ihlásil písemn� pan Jan 
Meloun starší, který uvedl, že vidí vybudování poldru 
jako nutné, protože je t�eba si uv�domit, že obec se 
rozkládá na vysušeném rybníku. Pan Ing. Vrabec se 
dotázal, která varianta bude �ešena, jak se na tom 
budou podílet Pardubice. Dále uvedl, že kde zaprší 
mén� nebo více je vcelku jedno a upozornil, že je 
ur�eno, jak postupovat p�i ve�ejných zakázkách. 
Starosta obce odpov�d�l, že pokud nebude n�co 
v po�ádku, smlouvy nepodepíše. Pan Vlk starší se 
dotázal, jak je možné, že stavební ú�ad Pardubice 
povoluje stavby u Staro�ernska. Paní �ernáková se 
dotázala, zda existuje statistika záplav v obci za 
posledních 100 – 200 let. Starostou obce bylo 
odpov�zeno, že nikoliv, ale že nás voda v nedávné 
minulosti ohrožovala n�kolikrát, naposledy v roce 2006. 
Po té dal hlasovat o návrhu p�edsedy kontrolního 
výboru, aby jednání zastupitelstva obce bylo odro�eno   
o 14 dní.  
V hlasování byli 2 pro (pánové Petr Kment a Libor 
Kment), 5 proti a 1 se zdržel  (Ján �ernák). 
 
Starosta obce p�edložil zastupitelstvu obce návrh, aby 
protipovod�ová ochrana obce byla realizována.  
V tomto hlasování bylo 5 pro, proti 3 (pánové  Petr 
Kment, Libor Kment, Ján �ernák) 

 
Projednání návrhu smluv 
     Starosta obce konstatoval, že na p�edchozím jednání zastupitelstva obce Spojil dne 31.3.. 2011 vysv�tlil 
nutnost zabývat se realizací protipovod�ové ochrany obce, kterou m�žeme realizovat pouze za p�edpokladu 
získání finan�ních prost�edk� z dota�ních titul� a termín pro podání žádostí byl vyhlášen nyní s termínem podání 
m�síc zá�í. Dále konstatoval, že  �lenové zastupitelstva obce na tomto jednání obdrželi k prostudování návrh smluv 
s firmou IPIefekt s.r.o. jejichž p�edm�tem pln�ní je komplexní zabezpe�ení p�ípravy a realizace protipovod�ové 
ochrany obce Spojil v�etn� vypracování žádosti o dotaci na tuto akci a všech náležitostí s tím souvisejících, v�etn� 
udržitelnosti projektu. Následn� jednatel spole�nosti IPIefekt s.r.o. Ing. Mou�ka vysv�tlil obsah smluv. Navrhovaná 
cena je do 7% p�edpokládané hodnoty díla.  
     Starosta obce p�erušil jednání, vyhlásil p�timinutovou p�estávku a nechal prostor klub�m jednotlivých volebních 
stran zastoupených v zastupitelstvu obce, na poradu. Po skon�ení p�estávky p�edložil starosta obce návrh, aby 
vzhledem k p�edchozímu pr�b�hu jednání bylo jednání zastupitelstva odloženo s tím, že termín bude v�as 
oznámen. Do 15.4. 2011 p�edloží �lenové zastupitelstva obce svoje p�ipomínky a návrhy k p�edloženým 
smlouvám. Následn� otev�el k p�edloženému návrhu diskuzi. 
Do diskuze se p�ihlásil pan Libor Kment s dotazem, jak bude zve�ejn�n termín. Starosta obce odpov�d�l, že 
zp�sobem v míst� obvyklým. Dále uvedl: „ Žije se tu dob�e, bydlí se tu dob�e, mám zde spoustu p�átel, ale nebudu 
starostou obce, kterou nebudu moct ochránit.“  
     Do diskuze se dále p�ihlásila paní Alena Kmentová s dotazem, pro� se šli �lenové zastupitelstva obce radit bez 
�len� za volební stranu Zm�na. Místostarostka obce jí odpov�d�la, že šlo o poradu klub� volebních stran, proto 
jednaly odd�len�. Do diskuze se dále p�ihlásil pan Petr Kment, který sd�lil, že starosta byl v lo�ském roce �ešen 
státní policií pro rychlou jízdu. Starosta obce mu na to odpov�d�l, že se to nezakládá na pravd� a pokud to pan 
Kment tvrdí, tak a� mu to dokáže. Pokud tak neu�iní na p�íštím jednání zastupitelstva, podá na n�j trestní 
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oznámení. V diskuzi vystoupil pan Bohuslav Kment st., který prohlásil, že tady voda nikdy nebude a v holínkách to 
p�ežijeme. Pan Jan Meloun starší upozornil, že je zde velký prostor a bude zde voda. Pan Ji�í Budínský vystoupil 
s tím, že Spojil není z hlediska pojiš�ovny v záplavovém území, polohlasem dodal: „dokud se tu n�co nestane.“ 
Pan Jan Meloun starší uvedl, že je t�eba problém vy�ešit po stránce technické. Pan Miroslav Vlk mladší vystoupil 
s dotazem, pro� se ne�eší Staro�ernsko a �erná za Bory. Starosta obce op�t vysv�tlil celou záležitost ohledn� 
t�chto dvou katastrálních území v�etn� pr�b�hu územního a stavebního �ízení na výstavbu Starzone a postupu 
obce Spojil v t�chto �ízeních. Pan Jan Meloun starší vystoupil s tím, že tento problém lze vy�ešit pouze spoluprací 
s m�stem Pardubice. Pan Ing. Vrabec vystoupil s tím, že není technické �ešení a projednáváme smlouvu. Starosta 
obce znovu vysv�tlil celý postup. Pan Vlk starší vznesl dotaz, zda budou vyvlastn�ny pozemky. Na to mu bylo 
starostou a místostarostou odpov�zeno, že se s tím nepo�ítá, že by to bylo to poslední a že v��í, že se s vlastníky 
pozemk� nakonec dohodneme. 
Po skon�ení diskuze starosta obce p�erušil jednání zastupitelstva obce a odro�il jeho další �ást jednání s tím, že 
termín bude v�as oznámen zp�sobem v míst� obvyklým. Zárove� požádal �leny zastupitelstva obce Spojil, aby do 
15.4. 2011 p�edložili svoje nám�ty a p�ipomínky k obsahu p�edložených smluv.  
Jednání bylo p�erušeno a odro�eno ve 20,35 hodin. 

 
III. porce: dne 10.5.2011 

 
P�edložení a projednání návrhu na zplnomocn�ní 
�lena zastupitelstva obce Spojil na kv�tnové jednání 
Valné hromady Vak Pardubice a.s.  
     Starosta obce p�edložil k projednání návrh na 
zplnomocn�ní �lena zastupitelstva obce Spojil pro 
kv�tnové jednání Valné hromady spole�nosti VaK 
Pardubice a.s. dne 26.5. 2011  Vzhledem k tomu, že 
v daný termín se nem�že jednání zú�astnit vzhledem 

k ú�asti na volebním shromážd�ní Svazu m�st a obcí 
�R a ani místostarostka obce se v daném termínu 
nem�že jednání zú�astnit, nabídl možnost ú�asti na této 
Valné hromad� zastupitelstvu obce. Nikdo ze 
zastupitel� neprojevil zájem. Starosta obce navrhl, aby 
obec Spojil zastupoval starosta obce Rokytno Josef 
Kubiz�ák a následn� dal o tomto hlasovat. Všichni 
p�ítomní byli pro. 

 
PROJEDNÁVÁNÍ A P�IJETÍ DOKUMENT� VÁZANÝCH NA REALIZACI PROTIPOVOD�OVÉ OCHRANY  
     Starosta obce zahájil projednávání a p�ijetí dokument� vázaných na realizaci protipovod�ové ochrany obce 
Spojil. Nejprve se otázal všech zastupitel�, zdali všichni obdrželi projednávané návrhy smluv e-mailem p�edem.  
     Pod�koval Liboru Kmentovi a také panu �ernákovi za p�ipomínky ke smlouvám, které vypracovali a zaslali na 
obec. Všechny byly p�edány JUDr. �erné  k zapracování do smluv.  Následn� starosta obce zahájil diskuzi 
k projednávané mandátní smlouv�.  
     Pan �ernák se p�ihlásil s dotazem pro� se k jednání o smlouvách vybrali starosta, místostarostka a p.Fukátko – 
pro� nebyl vybrán n�kdo jiný pro zastupování obce. Starosta obce mu odpov�d�l, že obec ze zákona zastupuje 
starosta obce a místostarostka obce a ve v�cech stavebních v jejich nep�ítomnosti p�edseda stavebního a územn� 
plánovacího výboru Ing. Boris Fukátko.  
     Libor Kment ze zeptal na pojišt�ní, které má být sou�ástí smlouvy a není zde p�edloženo. Starosta obce mu 
odpov�d�l, že p�ed podpisem smluv bude toto pojišt�ní doloženo.  
     Následn� dal starosta obce hlasovat o uzav�ení mandátní smlouvy mezí obcí Spojil a firmou IPIefekt s.r.o., se 
sídlem Victora Huga 4, 150 00 Praha 5, zastoupenou Ing. Tomášem Mou�kou, jednatelem. V hlasování: 6 pro,          
3 proti (Libor Kment, Petr Kment a Ján �ernák).   
     Starosta obce zahájil projednávání druhé smlouvy, smlouvy o dílo. Nejprve se starosta obce ujistil, že všichni 
zastupitelé obdrželi návrhy projednávaných a upravených smluv p�edem e-mailem. Všichni odpov�d�li, že ano.    
     Libor Kment se zeptal k bodu 2.4, že „objednatel je povinen si zajistit pot�ebný SW pro vstup.a k nahlížení do 
dokument� pot�ebných k projektu a zpracovávaných zhotovitelem.“ Starosta obce odpov�d�l, že tento bod byl 
upraven, z�stalo zde pouze k nahlížení, zd�raznil, že jsou to SW, které jsou voln� dostupné ke stažení na 
internetu. Tuto jeho odpov�� potvrdil Ing. Tomáš Ku�era, že 99% t�chto prohlíže�� je voln� k dispozici na 
internetu. 
     Dále se Libor Kment otázal na bod 5.1 smlouvy o dílo, pro� se bude jedno vyhotovení žádosti na obec posílat 
ve formátu PDF. Bylo mu odpov�zeno, je  toto b�žné, v tomto formátu si m�že dokument obec vytisknout.  
     Dále m�l Libor Kment p�ipomínku k bodu 7.7 – místo mandatá�em by zde m�lo být zhotovitelem. 
     Ing. Ku�era upozornil na to, že by podpis t�chto smluv m�l být podmín�n podepsáním dodatku ke smlouv�            
o dílo. Starosta mu odpov�d�l, že toto bude p�esn� naformulováno v usnesení. Dodatek upravuje dle p�ipomínek 
zp�sob placení, protože ve smlouv� o dílo nelze rozd�lit �ástku na podmín�né pln�ní. Dota�ní program 
neumož�uje, aby byla zaplacena pouze �ást pen�z, to bychom nemohli �erpat dotaci.  
Starosta obce p�edložil návrh na usnesení – Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje smlouvu o dílo a pov��uje 
starostu obce tuto smlouvu podepsat pouze  za p�edpokladu, že bude podepsán dodatek ke smlouv� o dílo.   
Hlasováním 6 pro a 3 proti (Libor Kment, Petr Kment a Ján �ernák) bylo usnesení p�ijato.   
     Dále starosta obce zahájil projednávání návrhu dodatku ke smlouv� o dílo. P�ed vlastním projednáním se op�t 
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dotázal zastupitel�, zdali všichni obdrželi dodatek ke smlouv� o dílo p�edem a zdali se s ním seznámili. Bylo mu 
sd�leno, že ano. S p�ipomínkou se p�ihlásil pan Ku�era, že  v druhé v�t� je chybn� uvedeno „smlouva mandátní“ 
místo „smlouva o dílo“. Dále se do diskuze nikdo nep�ihlásil. Starosta obce dal o uzav�ení dodatku ke smlouv�              
o dílo hlasovat. V hlasování se vyjád�ilo 6 pro a 3 proti (Libor Kment, Petr Kment a Ján �ernák).  
 
R�zné  
     Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že 
obec Spojil splnila úkol z minulého jednání, a to je 
podání p�ihlášky do sout�že „Vesnice roku“, kde 
v p�ípad�, že bude obec úsp�šná, m�že vyhrát                 
i nemalou finan�ní �ástku.  
     Dále se starosta obce vyzval pana Petra Kmenta, 
aby p�edložil zastupitelstvu obce d�kaz o svém tvrzení 
z p�edešlého jednání, že byl starosta obce �ešen státní 
policií za rychlou jízdu p�es obec. Pan Petr Kment 
prohlásil, že dostal špatnou informaci a ve�ejn� se panu 
starostovi za toto tvrzení omluvil. 
     Do diskuze se p�ihlásil pan Jan Meloun st. . Zeptal 
se pana Petra Kmenta na dopis, který m�li všichni 
ob�ané ve schránce 10.5.2011, zdali tento dopis psal, 
protože nebyl vlastnoru�n� podepsán. Petr Kment  
 

 
potvrdil, že tento dopis psal. Dále pan Meloun sd�lil, že 
je v dopise citováno n�kolik jmen, nap�. pan Vladimír 
Fran�ík, který bydlí v Novém Boru, sd�lil zastupitelstvu 
obce, že pan Fran�ík se zabývá zprost�edkovatelskou 
�inností. 
    P�ihlásil se pan Libor Kment s dotazem, že slyšel, že 
je pozastaveno p�ijímání žádostí o dotace. Paní 
místostarostka mu odpov�d�la, že p�išel harmonogram 
dotací od paní Korejtkové, že žádosti se budou p�ijímat 
v m�síci zá�í a �íjnu.  
     Dále se pan Libor Kment zeptal, kdyby se n�co stalo 
a bylo podáno trestní oznámení, kdo nese trestní 
odpov�dnost, zdali i �lenové zastupitelstva, kte�í 
hlasovali pro. Pan Ku�era mu odpov�d�l, že trestní 
odpov�dnost mají starosta obce a místostarostka obce. 

������ 
 

ZÁPIS Z �ÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  ze dne 2. �ervna 2011 
 
Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení (audit) 
obce Spojil za rok 2010       
     Starosta obce  uvedl, že p�edkládaný materiál 
obdrželi �lenové zastupitelstva obce v písemné podob� 
p�edem a že byl �ádn� zve�ejn�n na ú�ední desce 
obecního ú�adu i v elektronické podob� a to v termínu 
11.5. až 27.5. 2011. P�ezkum hospoda�ení se 
uskute�nil dne 9.5. 2011. Jak vyplývá z p�edložené 
zprávy v hospoda�ení obce Spojil za rok 2010 byly 
zjišt�ny zanedbatelné nedostatky spo�ívající v chybné 
metod� ú�tování na ú�tu 388 Dohadné ú�ty aktivní              
a 374 P�ijaté zálohy na dotace. Dále bylo vydáno 
upozorn�ní na �innost kontrolního výboru v roce 2010  
a na ú�tování o dotacích, kdy je t�eba sledovat ú�el 
financování (investi�ní, neinvesti�ní). Starosta obce 
vyzval místostarostku obce a ú�etní obce o p�ípadné 
dopln�ní zprávy. Místostarostka obce uvedla, že tyto 
chyby a nedostatky byly spíše formálního charakteru          
a byly vyvolány zm�nou metodiky ú�tování v jeho 
pr�b�hu, nebo� ú�etní reforma územních 
samosprávných celk� probíhá stále za chodu. Tyto  
nedostatky nikterak neovlivnily hospodá�ský výsledek 
obce Spojil za rok 2010. Obec Spojil výsledkem  
Záv�re�né  zprávy o p�ezkoumání hospoda�ení za rok 
2010 spl�uje veškeré podmínky a požadavky pro 
�erpání národních i nadnárodních dota�ních titul�.  Dále 
uvedla, že kontrolní výbor se musí ve své �innosti 
zam��it na sv�j úkol kontroly napl�ování p�enesené 
p�sobnosti výkonu státní správy, kontroly pln�ní 
usnesení Zastupitelstva obce Spojil. Na druhé stran�       
i Zastupitelstvo obce Spojil musí pov��ovat kontrolní 
výbor konkrétními úkoly. Místostarostka obce tlumo�ila 
zastupitelstvu obce sd�lení vedoucího odd�lení 

p�ezkumu hospoda�ení obcí Krajského ú�adu 
Pardubického kraje, Bc. Jana Slavíka, jež byl jedním 
z kontrolor�, že jak mohl poznat, má Obec Spojil 
schopnou ú�etní  a v��í, že vše bude v náležitém 
po�ádku.       
     Vzhledem k zjišt�ným chybám a nedostatk�m 
p�edložila místostarostka obce Návrh nápravných 
opat�ení k odstran�ní zjišt�ných chyb a nedostatk� p�i 
p�ezkumu hospoda�ení obce Spojil za rok 2010 ze dne 
9.5. 2011, o jejichž p�ijetí musí obec informovat Krajský 
ú�ad Pardubického kraje do 15 dn� po jejich p�ijetí 
zastupitelstvem obce.  
     Tato nápravná opat�ení spo�ívají v tom, že Obec 
Spojil bude d�sledn� dodržovat zákon o ú�etnictví 
územních samosprávných celk� a s ním zákon�            
a p�edpis� souvisejících v�etn� metodických pokyn�         
a to p�edevším ú�tování na ú�tu 388 Dohadné ú�ty 
aktivní a 374 P�ijaté zálohy na dotace.  Obec Spojil se 
prost�ednictvím svého kontrolního výboru d�sledn�ji 
zam��í na jeho kontrolní funkci v souladu se zákonem 
�.128/2000 Sb. O obcích a obecních z�ízeních, na jeho 
kontrolní funkci, mimo jiné na pln�ní usnesení 
zastupitelstva obce a napl�ování p�enesené p�sobnosti 
výkonu státní správy. Starosta obce se k návrhu paní 
místostarostky p�ipojil s tím, že bude požadovat v rámci 
vzd�lávání �len� místní samosprávy a zam�stnanc� 
obecního ú�adu zvýšení ú�asti na periodických 
školeních. 
     Starosta obce otev�el k p�edložené zpráv�                
a p�edloženým návrh�m nápravných opat�ení diskuzi. 
Do diskuze se nikdo nep�ihlásil a v následujícím 
hlasování byli všichni p�ítomní zastupitelé pro uvedená 
nápravná opat�ení 
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Zpráva o výsledku hospoda�ení (záv�re�ný ú�et) 
obce Spojil za rok 2010 a Zpráva o inventarizaci 
majetku obce Spojil k 31.12. 2010   
      Místostarostka obce konstatovala, že oba materiály 
byly �ádn� zve�ejn�ny na ú�ední desce obecního ú�adu 
a to i v elektronické podob� a projednány a schváleny 
v Zastupitelstvu obce Spojil dne 31.3. 2011. Vzhledem 
k tomu, že oba tyto dokumenty a údaje v nich obsažené 
jsou p�edm�tem p�ezkumu hospoda�ení obce za rok 
2010, vyplývá obci povinnost projednat je 
v zastupitelstvu obce spole�n� se Zprávou o p�ezkumu 
hospoda�ení obce. Vzhledem k tomu,že jsou oba 
p�edkládány na jednání zastupitelstva obce op�tovn�, 
nebyly již na toto jednání zastupitelstva obce písemn� 

zaslány. Pro p�ipomenutí zopakovala základní údaje 
z obou dokument�. Obec Spojil, p�estože došlo 
k výraznému nepln�ní da�ových p�íjm� OSV� (o více 
jak 500.000,-K�), hospoda�ila v roce 2010 se z�statkem 
618.572,-K�. Obec Spojil vlastní k 31.12. 2010 majetek 
v hodnot� 46.898.802 korun. Zpráva o hospoda�ení 
obce Spojil za rok 2010(Záv�re�ný ú�et), Hodnotící 
zpráva výsledk� hospoda�ení obce Spojil za rok 2010          
a Zpráva o inventarizaci majetku obce Spojil za rok 
2010 budou tvo�it nedílnou sou�ást tohoto zápisu. 
     Starost obce otev�el k p�eloženým materiál�m 
diskuzi. Do diskuze se nikdo z p�ítomných zastupitel� 
nep�ihlásil, proto dal starosta obce hlasovat o p�ijetí 
zprávy. Všichni byli pro p�ijetí obou zpráv. 

 

������ 
 

 Zpráva o �innosti výbor� obce Spojil za I. pololetí 
roku 2011   
     Starosta obce pod�koval p�edsed�m výbor� za 
písemné zpracování a p�edložení zpráv o �innosti 
výbor� v�etn� návrhu obsahových plán� �innosti na II. 
pololetí roku 2011. P�edložené materiály obdrželi 
�lenové zastupitelstva obce písemn� p�edem. 
Konstatoval, že úkol v požadovaném termínu a rozsahu 
splnil p�edseda finan�ního výboru pan Ing. Jan Meloun 
a p�edseda výboru pro bezpe�nost, po�ádek a životní 
prost�edí pan Petr Kment. Zbývající p�edsedové výbor� 
úkol splnili až po urgenci místostarostkou obce 
s ur�itým zpožd�ním. P�edseda kontrolního výboru 
nep�edložil návrh obsahového plánu �innosti na II. 
pololetí roku 2011. Obsahové plány �innosti výbor� byly 
požadovány z d�vodu p�ípadného p�edložení nám�t� 
ze strany �len� zastupitelstva obce, ale p�edevším jako 
podkladový materiál pro obsahovou p�ípravu jednání 
zastupitelstva obce ve II. pololetí roku 2011. Následn� 
požádal starosta obce p�edsedy výbor� o p�ípadné 
dopln�ní jimi p�edložených materiál�.  
     Nejprve seznámil se svou zprávou o �innosti výboru 
p�edseda finan�ního výboru Ing. Jan Meloun a následn� 
požádal p�ítomné o p�ípadné dotazy ke své zpráv�.  
     Jako další  p�ednesl svou zprávu p�edseda 
kontrolního výboru pan Ján �ernák. V souvislosti se 
zprávou z auditu starosta obce upozornil na zlepšení 
práce kontrolního výboru a to tím, že bude dostávat 
úkoly od zastupitelstva obce a starosty obce. M�l by 
zvýšit vlastní iniciativu a provád�t kontroly, které mu 
ukládá zákon. Pan �ernák sd�lil, že si myslí, že jako 
p�edseda kontrolního výboru se o d�ní v obci dost 
zajímá, je iniciativní, p�edkládá nám�ty, ale zatím bez 
odezvy. Paní místostarostka mu sd�lila, že �ada otázek, 
které pan �ernák nastoluje je v kompetenci kontrolního 
výboru. Nesta�í pouze konstatovat, ale t�eba p�icházet 
s návrhy záv�r�, doporu�ení a zp�soby �ešení. Dále mu 
sd�lila, že byl n�kolikrát  upozor�ován, aby se kontrolní 
výbor scházel a nám�ty a doporu�ení  z t�chto jednání 
vzešlých  p�edkládal zastupitelstvu k �ešení ve form� 
usnesení kontrolního výboru. 

     Dále p�ednesl svou zprávu p�edseda výboru pro 
bezpe�nost, po�ádek a životní prost�edí pan Petr 
Kment. Starosta obce upozornil v souvislosti s jeho 
zprávou, kde uvádí kontrolu Spojilského odpadu 
v m�síci lednu, na stržený b�eh, na který nikdo z výboru 
neupozornil. Pan Petr Kment s p�ekvapením 
konstatoval, že musí jít o n�co nového. Na to mu bylo 
starostou a místostarostkou sd�leno, že se jedná                
o záležitost, která se stala v m�síci lednu a obecní ú�ad 
ji ihned �ešil. Dále mu starosta obce sd�lil,  že by ho m�l 
n�kdo z koleg� upozornit na to, aby neprojížd�l lesem 
sm�rem na Studánku, kde je zákaz vjezdu, že by m�l 
jako p�edseda výboru pro bezpe�nost a po�ádek              
a životní prost�edí jít svým chování ostatním p�íkladem. 
Ing. Jan Meloun se otázal, zdali �išt�ní a údržbu 
zatrubn�né �ásti Spojilského odpadu provádí sám, nebo 
si to zadává d�lat. Petr Kment odpov�d�l, že �išt�ní 
provádí sám. 
     Jako další p�e�etl svou zprávu Libor Kment, 
p�edseda výboru pro ob�anské záležitosti informoval 
p�ítomné o uskute�n�ných akcích. Sd�lil, že 
p�ipravované akce -  exkurze do pivovaru Bernard                
a výlet do Údolí Doubravky se budou konat p�i zájmu 
ob�an� o tyto akce ve  2.pololetí 2011. Starosta obce 
jménem svým pod�koval Liboru Kmentovi za to, že 
výbor pro ob�anské záležitosti pracuje dob�e, ob�ané 
jsou spokojeni. Pouze m�l p�ipomínku k objednané 
hudb� na Májovou veselici, protože hráli dva muzikanti 
za 5.500,-K� a tato cena se mu zdá p�emršt�ná. B�žná 
cena za takovýto zp�sob hraní je 2000-2500,-K�. Pro 
srovnání uvedl, že nap�. skupin� „Medv�di“ (p�ti 
muzikant�m), která v obci Spojil hrála v minulosti 
vícekrát, platila obec za hraní 5.000,-K�. Libor Kment 
odpov�d�l, že již mu byla tato informace sd�lena.  
     Jako poslední p�e�etl svou zprávu p�edseda 
stavebního a územn� plánovacího výboru Ing. Boris 
Fukátko. Informoval o dosud uskute�n�ných krocích 
k p�íprav� vybudování protipovod�ové ochrany obce 
Spojil. Dále uvedl, že obec byla úsp�šná v získání 
dotace 100.000,-K� na rozší�ení ve�ejného osv�tlení na 
stezku na Dubinu a že se v obci p�ipravuje další 
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výstavba v lokalit� Mor�ák na soukromých pozemcích. 
Výbor se pravideln� zabývá vyjad�ováním k projekto-
vým dokumentacím p�edkládaných stavebníky v naší 
obci. Seznámil i s úkoly v nadcházejícím období. 
     Starosta obce otev�el k projednávanému bodu 
diskuzi. Zprávy p�edsed� výbor� jsou nedílnou sou�ástí 
zápisu.  
     Po skon�ení diskuze dal hlasovat, aby Zpráva                
o �innosti výboru pro bezpe�nost, po�ádek a životní 
prost�edí obce Spojil byla na základ� diskuze vzata na 
v�domí s výhradami. V hlasování bylo 7 pro, 1 proti 
(Petr Kment) 

     Dále bylo hlasováno o tom, aby Zpráva o �innosti 
výboru stavebního a územn� plánovacího a Zpráva            
o �innosti výboru pro ob�anské záležitosti byly vzaty na 
v�domí bez výhrad. Zde se vyjád�ili všichni p�ítomní pro 
p�ijetí.  
     Jako další dal starosta obce hlasovat o tom, aby 
Zpráva o �innosti finan�ního výboru byla schválena bez 
výhrad. Zde rovn�ž všichni pro. 
     Dále dal starosta obce hlasovat o tom, aby Zpráva          
o �innosti kontrolního výboru byla schválena s výhra-
dami ve smyslu záv�r� Zprávy o p�ezkoumání hospoda-
�ení obce Spojil za rok 2010. Všichni pro 

 

������� 
 

Zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé 
období   
    Starosta obce sd�lil, že p�edloženou zprávu obdrželi 
�lenové zastupitelstva obce písemn� p�edem a požádal 
místostarostku obce, aby s  jejím obsahem seznámila 
p�ítomné hosty jednání zastupitelstva obce. Zpráva 
bude tvo�it nedílnou sou�ást zápisu.  
    Starosta obce požádal J. Melouna o dopln�ní zprávy 
o informaci ohledn� cestovatelských ve�er�. Ing. Jan 
Meloun informoval, že v rámci „cestovatelských ve�er�“, 
které organizoval, požádal p�ítomné ob�any na místo 
dobrovolného vstupného o dobrovolný p�ísp�vek pro 
D�tské centrum Veská. B�hem �ty� p�ednáškových 
ve�er� byla vybrána úctyhodná �ástka 2.434,- K�, za 
niž spojilským ob�an�m up�ímn� d�kuje. Tuto �ástku 
p�edá osobn� v pátek 3.6. 2011 na d�tském dnu 
v tomto centru. 
    Následn� otev�el starosta obce k p�edložené zpráv� 
diskuzi. Do diskuze se p�ihlásil �len zastupitelstva obce 
Jan Meloun ml., který požádal starostu obce                   
o podrobn�jší informace ze sn�mu Svazu m�st a obcí. 
Starosta obce konstatoval, že tento sn�m byl volební       
a nep�inesl nic pozitivního. Atmosféra celého jednání 
byla poznamenána úmrtím bývalého ministra financí 
Eduarda Janoty, který m�l v druhý den jednání poh�eb. 
Tím byla mimo jiné poznamenána i plánovaná ú�ast 
p�edních p�edstavitel� státu na tomto jednání. Dále 
sd�lil, že se mluvilo také o rozpo�tovém ur�ení daní, 
p�ímé volb� starost�. Zna�ná �ást starost�  svazu m�st 
a obcí nesouhlasí s p�ímou volbou starost� a co se týká 
rozpo�tovného ur�ení daní také není jednotnost. 
Starosta obce také informoval o tom, že Sn�m svazu 
m�st a obcí zvolil nového p�edsedu, tím se stal primátor 
m�sta Kladno Ing. Dan Jiránek, 
     Dále starosta obce informoval o jednání 
mikroregionu Svazku obcí Lou�ná. Zde se projednávala 
problematika Obecní policie. Tohoto jednání se 
zú�astnili také zástupci státní Policie �R a byla 
uzav�ena dohoda mezi z�izovatelem obecní policie 
M�stem Sezemice a Policií �R. Z d�vodu nedostatku 
strážník� budou hlídky smíšené a budou používat                 
i vozidla státní policie.  
     Místostarostka obce upozornila na zvýšené hlídky 
v obci Spojil, které si vyžádal starosta obce k zajišt�ní 

po�ádku, zvýšení prevence dodržování obecn� 
závazných vyhlášek obce. Dále informovala o vykrádání 
paliva z nádrží automobil� v obci. Starosta tuto 
informaci doplnil s tím, že dochází k vykrádání chat        
a dom� v noci. Starosta obce požádal ob�any, aby byli 
obez�etní a všímaví a p�ípadn� p�i výskytu v obci 
podez�elých osob nebo aut, zapsali SPZ a volali 158, 
nebo naši obecní policii.  Pachatelé, kte�í vykrádali 
nádrže u aut již byli dopadeni. Dále starosta obce 
požádal zástupce redak�ní rady, aby tato informace 
byla dána do Drbny. 
      Ing. Boris Fukátko požádal starostu obce                        
o informace z Valné hromady Vak a.s., kde zastupoval 
naší obec Josef Kubiz�ák, starosta obce Rokytno. Na 
Valné hromad� byl volen nový p�edseda a další 
statutární zástupci. Dále byl schválen další postup p�i 
vkládání majetku obcí do „VaKu“. 
    Dále starosta obce informoval o tom, že v sout�ži 
Vesnice roku nebyla naše obec úsp�šná. 
Místostarostka obce doplnila, že vyhrála obec Po�í�í            
u Litomyšle, celkem se umístily 3 obce z okresu Svitavy 
a z Pardubicka obec Vole� a Úh�etice z Chrudimska.  
     Do diskuse se dále p�ihlásil Ján �ernák s dotazem, 
zdali se n�kdo zamýšlel nad tím, pro� nikdo nemá 
zájem zú�astnit se jednání zastupitelstva. 
Místostarostka obce mu odpov�d�la, že práce 
zastupitelstva nespo�ívá pouze v jednání ZO, ale je to 
každodenní práce s lidmi a pro lidi. Lidé p�ijdou 
p�edevším tehdy, když je n�co zajímá. Starosta obce 
sd�lil panu �ernákovi, že oznámení o konání jednání 
zastupitelstva se zve�ej�uje zp�sobem v míst� 
obvyklým, tedy je vyv�šeno v ú�edních deskách, 
umíst�no na internet a rozesíláno ob�an�m obce              
e-mailem. Zastupitelstva se konají z kapacitních d�vod� 
vždy ve sportovním areálu a kdo má zájem, m�že se 
zú�astnit. Místostarostka obce se zeptala pana 
�ernáka, zda má n�jaké doporu�ení �i nám�t jak situaci 
zlepšit a zvýšit zájem ob�an� o ú�ast na jednání 
zastupitelstva obce. Ten odpov�d�l, že nemá. Po 
skon�ení diskuze p�edložil starosta zastupitelstvu obce 
návrh, aby p�edložená zpráva byla vzata na v�domí. 
Všichni p�ítomní byli pro. 
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R�ZNÉ  
a) Smlouva o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného 
b�emene a souhlasu se z�ízením stavby                         
�. Net/OSNM/217/2/2011 mezi smluvními stranami: 
Obec Spojil, se sídlem Obecní ú�ad Spojil Na Okrajích 
100, 530 02 Pardubice a V�P Net, s.r.o.,se 
sídlem:Hradec Králové, Pražská t�ída 485, PS� 500 04, 
zastoupena na základ� plné moci ze dne 31.12.2009 
spole�ností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 
940, Ústí nad Labem, PS� 401 17 na p.p. �. 540/1 
v k.ú. Spojil.  
Starosta obce konstatoval, že �lenové zastupitelstva 
obce obdrželi návrh smlouvy písemn� p�edem a proto 
otev�el k p�edloženému materiálu diskuzi. 
Místostarostka doplnila, že v textu smlouvy bude zm�na 
na stran� jedna, kde formulace „trasa je vyzna�ena na 
kopii katastrální mapy …“ bude nahrazena formulací             
„trasa je vyzna�ena na výkresu, který bude tvo�it 
sou�ást této smlouvy“ ...tak, aby obsah smlouvy 
odpovídal skute�nosti. Po ukon�ení diskuze dal starosta 
obce hlasovat o p�ijetí p�edložené smlouvy. Všichni 
p�ítomní byli pro. 
  
b) Informace o p�ijatých rozpo�tových opat�eních 
�.2, 3, 4 v kompetenci starosty obce  
     Starosta obce informoval zastupitelstvo obce                    
o rozpo�tových opat�eních �.2,3 a 4, která jsou v jeho  
 

 
kompetenci a která p�ijal. Konstatoval, že �lenové 
zastupitelstva obce obdrželi p�ijatá rozpo�tová opat�ení 
na v�domí písemn� p�edem. Rozpo�tové opat�ení �. 2 
ve výši 34 590,- K� na stran� p�íjm� i na stran� výdaj� 
se týkalo dorovnání výkyv� v rozpo�tu obce, rozpo�tové 
opat�ení �.3 ve výši 0,- K� na stran� p�íjm� i výdaj� se 
týkalo oprav rozpo�tového opat�ení �.1, v n�mž došlo 
k technické chyb�.. Rozpo�tové opat�ení �. 4 ve výši 
100 000,- K� na stran� p�íjm� i výdaj� se týká p�ijetí 
investi�ní dotace ve výši 100 000,- K� od Pardubického 
kraje na rozší�ení ve�ejného osv�tlení - orienta�ní 
osv�tlení stezky na Dubinu. Následn� otev�el starosta 
obce k p�edloženým informacím diskuzi. Do diskuze se 
p�ihlásil pan �ernák s tím, že rozpo�tová opat�ení p�išla 
pozd�, pouze den p�edem a že nem�l možnost se 
s nimi seznámit, protože poštu otev�el až t�sn� p�ed 
jednáním zastupitelstva. Místostarostka obce mu 
odpov�d�la, že je to tak, tyto dokumenty byly sice 
rozeslány den p�edem, ale jedná se o pár �íselných 
údaj� v tabulce, které jsou pouhou informací pro �leny 
zastupitelstva obce na v�domí, nebo� jsou to 
rozpo�tová opat�ení v kompetenci starosty obce. 
Následn� dal starosta hlasovat, aby p�edložené 
informace byly vzaty  na v�domí. Všichni p�ítomní byli 
pro. 

V dalším jednání starosta obce otev�el diskuzi k obecným záležitostem.  
     Ing. Boris Fukátko se p�ihlásil s dotazem, jak p�inutit vlastníky pozemk�, aby je udržovali. Starosta obce mu 
odpov�d�l, že ve spolupráci s obecní Policií se toto �eší, policie vyzývá ob�any, aby si dali své pozemky do 
po�ádku. 
     Pan Libor Kment se dotázal, zdali již prob�hlo podepsání smluv, které byly schváleny na minulém jednání ZO.  
Starostou obce mu bylo odpov�zeno, že ješt� ne, stále probíhají jednání s m�stem Pardubice a s Krajským 
ú�adem Pardubického kraje, ale že je p�ipraven jednu smlouvu podepsat. 
     Pan Škoda se p�ihlásil do diskuze s dotazem k paní ú�etní obce v souvislosti s auditem, jestli je n�jaká 
provád�cí vyhláška k ú�tování dotací, aby se dalo do po�ádku, co nám vytýkal audit. Paní Lacušová mu 
odpov�d�la, že Krajský ú�ad schválil pokyn �. 8, kde jsou návody, jak  toto po novu ú�tovat. Ruší se sm�rnice �. 5, 
kde byl postup, který jsme použili my. Podle staré sm�rnice ú�tovalo 80% obcí. Zd�raznila, že to byla malá chyba, 
která v žádném p�ípad� neovlivnila hospodá�ský výsledek obce.  Dále upozornila pana Škodu, že ú�etnictví                     
a finance obce má kontrolovat Finan�ní výbor obce Spojil a ne kontrolní výbor.  
     S dalším dotazem se p�ihlásil pan Bohuslav Kment st., kolik bylo výdajových a p�íjmových položek a jestli se 
zvýšil majetek obce. Odpov�d�la mu místostarostka obce a p�edseda finan�ního výboru. P�íjmových položek bylo 
25 a výdajových 96. Vzhledem k tomu, že pan Kment se dostavil na jednání pozd�ji, zopakovala mu 
místostarostka obce základní údaje z projednávaných dokument� v bod� 3. Hodnota majetku  obce se prakticky 
nezm�nila. 
     Libor Kment se dotázal starosty obce, kterou smlouvu bude podepisovat. Starosta obce mu odpov�d�l, že 
mandátní. 
     Pan Bohuslav Kment st. požádal o prodloužení svícení ve�ejného osv�tlení o p�l hodiny, protože když lidé 
chodí ve 23.00 od autobusu, již je tma. Bylo mu p�islíbeno, že to bude vy�ešeno naším správcem panem Záleským, 
který svícení upraví.  
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Hodnotící zpráva výsledk� hospoda�ení obce Spojil za rok 2010  

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 31.3.2011 )  
     Hodnotící zpráva výsledk� hospoda�ení obce Spojil za rok 2010 vychází z výsledk� hospoda�ení 
obce Spojil za rok 2010 a ze schváleného rozpo�tu obce Spojil na rok 2010 po zm�nách. 
   I.P�íjmy  
     P�íjmy obce Spojil v roce 2010 �inily 3.914.081,- K�, což je 91,9% schváleného rozpo�tu po 
zm�nách . Nenapln�ní rozpo�tu obce Spojil v p�íjmové �ásti bylo zp�sobeno p�edevším nižšími 
da�ovými p�íjmy, které dosáhly pouhých 88,2% rozpo�tované �ástky.  P�í�inou tohoto výsledku je nízký 
výb�r, respektive dorovnání zálohových daní z p�íjm� fyzických osob samostatn� výd�le�n� �inných( 
položka 1112).V této položce byl p�íjem pouhých 104 267,-K� na místo plánovaných 650 000,-K�, což 
�iní 16% plánovaného p�íjmu. O nízkém výb�ru daní z p�íjm� fyzických osob samostatn� výd�le�n� 
�inných(položka1112)  sv�d�í i ten fakt, že dle informace finan�ního ú�adu musela být použita na 
dorovnání této dan� �ástka 170 000,-K� z DPH, �ímž se nepoda�ilo naplnit ani tuto položku. Da�ový 
p�íjem z DPH(položka1211)  byl spln�n na 99,6%. Na druhé stran� byl vyšší p�íjem u dan� z p�íjm� 
fyzických osob ze závislé �innosti(položka 1111 -111,5%), u dan� z p�íjm� fyzických osob 
z kapitálových výnos�(položka 1113 -133,3%), u dan� z p�íjm� právnických osob(položka 1121 - 
107,9%) a u dan� z nemovitosti(položka 1511 - 126,9%). Vysoký p�íjem dan� z nemovitosti byl 
zp�soben zrušením osvobození dan� z nemovitosti u novostaveb. 
     K nenapln�ní rozpo�tovaných p�íjm� došlo i v položce 1337 Poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu. Tento p�íjem byl napln�n na pouhých 88,8%. Tento stav nebyl zp�soben špatným výb�rem 
poplatk�, ale špatnou skladbou rozpo�tu. Na této položce byl rozpo�tován i smluvní poplatek za likvidaci 
komunálního odpadu od podnikatel�, který má být na paragrafu 3722, položce 2111 p�íjmy 
z poskytovaných služeb. Výb�r poplatku za psy byl spln�n na 96,7%, což je zap�í�in�no menším po�tem 
ps�. P�íjem nebyl napln�n ani v paragrafu 3639, položka 2119 ostatní p�íjmy z vlastní �innosti a 
v paragrafu 6310, položka 2141 p�íjmy z úrok�. Zde se jedná více mén� o administrativní záležitost,kdy 
se rozpo�tují �ástky zaokrouhlené na celé tisíce.  
      Vyšších p�íjm� oproti rozpo�tu bylo dosaženo mimo výše citovaných da�ových p�íjm� na položce 
1361 správní poplatky (112,4%), kdy bylo ov��ováno cca 50 smluv pro firmu Vector company s.r.o. 
Vyšších p�íjm� bylo dosaženo i na položce 4116 ostatní neinvesti�ní dotace (110,4%),  kde se jedná o 
dotace ú�adu práce na zam�stnance obce vykonávající ve�ejn� prosp�šné práce. Tento vyšší p�íjem byl 
zp�soben prodloužením smlouvy s ú�adem práce na další dva m�síce, tedy do konce roku 2010. 
P�vodn� byla smlouva uzav�ena do 31.10. 2010 a na to také byla rozpo�tována p�íslušná výše dotace 
ú�adu práce. Rozpo�tované p�íjmy byly vyšší dále na paragrafu 3722, položka 2111 p�íjmy 
z poskytovaných služeb ( 116,4%), kde jsou rozpo�továny p�íjmy za likvidaci komunálního odpadu od 
podnikatel� a jsou zde  zahrnuty i p�íjmy za likvidaci komunálního odpadu od ob�an�, kte�í nemají v obci 
trvalý pobyt, ale vlastní zde nemovitosti a produkují zde odpad. U paragrafu 3725, položky 2324 p�ijaté 
nekapitálové p�ísp�vky byly p�íjmy napln�ny na 142,8%. Jedná se o p�ísp�vek EKOKOM za separaci 
komunálního odpadu. P�í�inou vyšších p�íjm� na této položce je zvýšení po�tu t�íd�ných komodit, které 
byly v roce 2010 rozší�eny o t�íd�ní papíru. V paragrafu 6171, položce 2111 p�íjmy místní správy za 
služby , kde je zahrnuto p�edevším kopírování listin, byla p�íjmová �ást rozpo�tu napln�na na 180,5%, 
což se poda�ilo v�tším množstvím kopírovaných dokument� zejména v souvislosti s výše citovaným 
ov��ováním smluv pro firmu Vector company s.r.o. 
     P�estože se nepoda�ilo plánované p�íjmy naplnit, lze konstatovat, že i p�es výrazný propad v napln�ní 
rozpo�tovaných da�ových p�íjm�, p�edevším pak u dan� z p�íjm� fyzických osob ze samostatn� 
výd�le�né �innosti, je celkový výsledek napln�ní p�íjmové �ásti rozpo�tu obce Spojil za rok 2010 
pom�rn� uspokojivý a objektivní.  
 
II. Výdaje  
     Rozpo�tované výdaje obce Spojil na rok 2010  byly  3.771.112,- K� oproti plánovaným 
4.733.3221,- K�, což je  79,7%. Tento fakt sv�d�í o skute�nosti, že se poda�ilo i v období ekonomické 
krize udržet rozpo�et obce Spojil pod kontrolou a nedocházelo k zbyte�nému plýtvání s finan�ními 
prost�edky da�ových poplatník�. Tato skute�nost nikterak neovlivnila rozsah ani kvalitu plánovaných 
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akcí.  
     Podíváme-li se blíže na jednotlivé položky výdajové �ásti rozpo�tu obce Spojil, zjistíme, že ve 48 
rozpo�tovaných položkách bylo ušet�eno(to je v 50%), v 17 rozpo�tovaných položkách nebylo 
�erpáno v�bec(to je v 17,7%), v 18 položkách bylo �erpáno ve výši 100%(to je v 18,8%) a ve 13 
položkách byly výdaje vyšší, než p�edpokládal rozpo�et(to je ve 13,5%).  Konkrétní rozbor je patrný 
z p�iložené �íselné analýzy hospoda�ení obce Spojil za rok 2010. Obecn� lze �íci, že úspor ve výdajové 
�ásti rozpo�tu obce Spojil se poda�ilo dosáhnout p�edevším systematickou prací s rozpo�tem obce 
v pr�b�hu roku. Pravideln�, minimáln� 1x za m�síc, mnohdy i týdenn� byl sledován vývoj p�íjm�, 
zejména da�ových, ale také vývoj výdaj� obce. Na p�ípadné výkyvy a problémy v napl�ování rozpo�tu 
bylo okamžit� reagováno p�ijetím rozpo�tových opat�ení. V roce 2010 bylo p�ijato celkem deset 
rozpo�tových opat�ení v objemu 1.062.021,- K� v p�íjmech a v objemu 1.062.021,- K� ve výdajích. 
Významnou úlohu v rozpo�tovém procesu sehrálo p�ijetí kompetencí starosty obce na úseku 
hospoda�ení obce, v b�eznu 2010. Tím se poda�ilo zajistit operativnost �ešení rozpo�tových výkyv� i 
drobn�jšího charakteru, bez nutnosti svolávat mimo�ádná jednání zastupitelstva obce kv�li jednotlivým 
zm�nám. Poda�ilo se tím i dodržovat rozpo�tový proces a rozpo�tovou káze�. Velmi významným je fakt, 
že se poda�ilo dosáhnout úspor v paragrafu 6171 �innost místní správy, kde byl rozpo�et napln�n 
z 85,5%. Na tomto výsledku se nejvíce podílí položka 5011 platy zam�stnanc� obecního ú�adu, kde bylo 
�erpáno 58,1% rozpo�tovaných prost�edk�. Tohoto výsledku bylo dosaženo jednak úsporou na platu pro 
ú�etní obce, kde došlo ke zm�n� ve funkci. V roce 2010 byla p�ijata nová ú�etní obce, která není 
zam�stnancem obce, ale svou funkci vykonává na Dohodu o provedení práce, �ímž je šet�eno  50% 
mzdových náklad�.  
      K p�ekro�ení rozpo�tovaných výdaj� došlo v paragrafu 3429 ostatní zájmová �innost a rekreace 
v položce 5139 nákup materiálu, kde bylo �erpáno 6 666,-K� na místo plánovaných 5 000,- 
K�(1333,3%). Tato skute�nost byla zp�sobena nákupem v�tšího množství materiálu za výhodné ceny 
na kurzy floristiky, který je jednak využíván i v dalších letech a dále z d�vodu neustále se zvyšujícího 
po�tu zú�astn�ných osob. Dále byly výdaje p�ekro�eny v paragrafu 3639 komunální rozvoj v položce 
5011 zam�stnanci obce, položce 5031 sociální pojišt�ní a položce 5032 zdravotní pojišt�ní. P�ekro�ení 
t�chto výdaj� je záležitostí rozpo�tového procesu. Jedná se o náklady na zam�stnance obce 
vykonávající ve�ejn� prosp�šné práce, na n�ž obec dostává dotaci od ú�adu práce. P�vodní smlouvy 
byly uzav�eny do 31.10. 2010 na což byla rozpo�tována p�íslušná dotace. V záv�ru roku došlo 
k prodloužení smluv, které p�echázely až do roku 2011 a již na n� z �asových d�vod� nebylo reagováno 
p�ijetím rozpo�tového opat�ení.   
      K dalšímu p�ekro�ení rozpo�tovaných výdaj� obce došlo v paragrafu 6171, položka 5021 ostatní 
osobní výdaje – smlouvy na dohodu (pln�ní na 108,1%), položka 5136 tiskoviny, knihy (pln�ní na 
105,3%), položka 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (pln�ní na 153,1), položka 5156 pohonné 
hmoty (pln�ní na 127,7%) a položka 5169 nákup služeb (pln�ní na 111,3%).  Tyto zvýšené výdaje byly 
vyvolány objektivn� b�žným provozem. V položce 5021 šlo o �ešení pé�e o místní kapli�ku smluvním 
vztahem a soub�hem odborných prací na úseku ú�etnictví v prvních m�sících. V položce 5136 byly 
zvýšené výdaje na tiskoviny nákupem metodických materiál� na úseku ú�etnictví a jejich dokoupením 
pro nov� zvolené �leny finan�ního výboru po volbách do zastupitelstev obcí. V položce 5137 byly 
zvýšené výdaje zap�í�in�ny neplánovaným po�ízením sk�í�ky na ovládání sirény, aby byly dodrženy 
p�íslušné p�edpisy a normy. V položce 5156 pohonné hmoty byly zvýšené výdaje zp�sobeny 
neplánovanou, dlouhou služební cestou vozidla obce Spojil na setkání starost� organizované Svazem 
m�st a obcí �eské republiky. Toto vozidlo sloužilo jako dopravní prost�edek i pro starosty okolních obcí 
a náklady na jeho provoz byly kompenzovány p�íjmem do rozpo�tu obce od zú�astn�ných obcí. 
V položce 5169 bylo p�ekro�ení výdaj� zp�sobeno vyšším množství práce p�i správ� po�íta�ové sít� a 
webových stránek obce a narovnáním rozpo�tového procesu ve správnosti ú�tování na p�íslušné 
položky. V pr�b�hu roku bylo zjišt�no, že ne všechny výdaje byly rozpo�továny na správných položkách. 
     Záv�rem lze konstatovat, že i p�es negativní dopad ekonomické krize na vývoj da�ových p�íjm� a 
n�které negativní výkyvy v rozpo�tu obce Spojil v pr�b�hu roku 2010 se poda�ilo, díky každodenní 
systematické práci s rozpo�tem obce a pr�b�žn� zpracovávaným p�ehled�m o jeho vývoji ú�etní obce, 
dosáhnout celkov� pozitivních výsledk� v hospoda�ení obce, které k 31.12. 2010 skon�ilo se 
z�statkem 618 572,- K�, což je o 178 572,- K� více(o 40,6%) než se p�edpokládalo. 
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Dv� otázky na t�lo !                      Opravdu chceme v obci divokou skládku ??? 

                                                         Považujeme se ješt� stále za variantu „homo sapiens ??? 
 

     Mnohým z nás, kte�í využívají možnosti vyvážet nepot�ebné d�evo, roští a rostlinný odpad na skládky 
za vesnici na vymezená místa jist� neuniklo, že z t�chto prostor se v posledních m�sících stává divoká 
skládka, ba p�ímo smetišt�.  Již dávno neplatí, že na jedné stran� se ukládal rostlinný odpad na 
„kompost“ a druhé stran� d�evo a roští ke spálení. Obec vložila za poslední rok do �áste�né sanace              
a úklidu tohoto prostranství p�knou �ádku finan�ních prost�edk�. Málo platné, dnes zde m�žeme najít 
všechno možné, od pneumatik p�es plasty  až k igelitovým �erným pytl�m s odpadem. To vše na míst� 
ur�enému pro spalitelný odpad. 
eknete si, že toto ur�it� nepochází od našich ob�an�. Také tomu 
chceme v��it a musíme v tomto sm�ru p�ijmout zásadní opat�ení. Co je ale evidentní, že si n�kte�í naši 
„zodpov�dní“ spoluob�ané do t�chto míst „odkládají“ pose�enou trávu ve žlutých igelitových pytlích, které 
jsou ur�eny pro separaci plastového odpadu a do domácností jste je obdrželi zdarma. Prost� n�kterým 
z nás je zat�žko vysypat trávu a rostlinný odpad na místo k tomu ur�ené a když tak u�iní, tak na tzv. 
spáleništ� a nebo ješt� „lépe“ na mostek, aby se již druzí ke skládkám nedostali v�bec. Pokud chceme 
takto pokra�ovat, tak se nám m�že stát, že za chvíli budeme mít polní cestu „p�kn�“ vysypanou odpadem 
a nemusí dlouho trvat a budeme mít na naší návsi novou dominantu – „krásnou skládku“. „To jist� uvítají 
svozové firmy, které nebudou muset svážet odpad z nejbližšího okolí do Dražkovic �i Chvaletic, ale budou 
moct zavítat k nám. Okolním obcím zlevníme náklady na odpadové hospodá�ství a my to budeme mít 
zadarmo. Žádnou svozovou firmu nebudeme pot�ebovat, vždy� si to tam snad vyveze každý sám. Nic nás 
to nebude stát, jenom takovou mali�kost. Dostaneme se do rozporu se zákony, budeme žít na sme�áku, 
bude se to tady hemžit potkany a jinou hav�tí. Získáme spoustu nových osobních p�átel v podob� r�zných 
bakterií, vir� a hmyzu. Bude zde nedýchatelno a ponu�e. Pak aby se ti slušní a zodpov�dní rad�ji 
odst�hovali.“ Tak daleko snad nechceme dojít a p�ipustit tento nadnesený scéná�!!! Proto Vás 
vážení spoluob�ané d�razn� žádáme, abyste p�i ukládání odpadu dodržovali zásady, které jsou 
v obci dlouhodob� stanoveny: 

• Sm�sný komunální odpad ukládáme do svozových nádob – popelnic s vývozem od 
nemovitostí 1x za �trnáct dní   

• Drobn�jší plast ukládáme do žlutých igelitových pytl� s vývozem od nemovitostí 1x za 
�trnáct dní  

• Objemn�jší plast, papír ukládáme do kontejner� na stanovišt� v centru obce s vývozem 1x 
za �trnáct dní, sklo tamtéž s vývozem 1x za t�i týdny 

• D�evo, roští na skládku za obec(proti mostku), trávu a rostlinný odpad ze zahrádek tamtéž, 
ale vpravo od skládky d�eva a roští 

Vážení spoluob�ané, jsme si v�domi, že k t�mto problém�m �áste�n� p�isp�l zp�sob obhospoda�ování 
zem�d�lské p�dy v míst� skládek, to nás však neoprav�uje chovat se nep�im��en�. V sou�asné dob� 
hledáme zp�sob �ešení, jak n�kterým jev�m zamezit. Bez pomoci  Vás ob�an� a Vašeho zodpov�dného 
chování to nep�jde. Poj�me se spole�n� pokusit napravit tento neut�šený stav, vždy� �ešení, které by 
zasáhlo naše rodinné rozpo�ty by m�lo být až to poslední. 
      Starosta obce vstoupil v jednání s velitelem M�stské policie Sezemice s cílem zabezpe�it 
zvýšený dohled nad lokalitou skládek. V p�ípad� „p�ichycení viníka p�i �inu“ bude postupováno 
v souladu se zákonem o odpadech, kde je možné sankcionovat dokonce v �ádech statisíc� až 
milion� korun. 
            Obecní ú�ad Spojil 
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Rádi bychom bydleli v obci Spojil. 

Z tohoto d�vodu sháníme     pozemek 

za rozumné peníze                                   

vhodný ke stavb� rodinného domu. 

Minimální rozloha 700 m2 a více. 

Nesp�chá, ale budeme rádi když se 

ozvete na �íslo: 776 130 918. 

 
Koupím pozemek na výstavbu dvojgaráže, 

velikost pozemku cca 250 – 400 m2 , 

s možností p�ipojení elektroinstalace, 

pop�ípad� pozemek o ploše min. 40 m2  

ke garážování obytného p�ív�su. 

Tel. 602 438130, obyvatel obce Spojil 
 

 

PRODÁM PSÍ BOUDU O ROZM	RECH: 

d. 134cm, š. 82 cm, v. 88 cm 

CENA: 1.500,-K� 

Tel: 775 580 729 
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