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Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
 
     před časem se nám všem ve schránkách objevil dopis od pana Petra Kmenta, zastupitele 
za Sdružení nezávislých kandidátů „Změna“, kritizující kromě jiného i práci redakční 
rady. Ten pláč nad rozlitým mlékem jsem tehdy přešel ne bez povšimnutí, ale s nadhledem. 
Nicméně pan Petr Kment po naší redakci požaduje, abychom jeho dopis občanům otiskli i 
v Drbně. Ano, najdete ho v tomto vydání. Jeho výtky vůči „úplnosti“ zápisů z jednání 
zastupitelstva nechávám stranou – jak on sám rád říká „Bez komentáře“. Co mi však vadí, 
to je to, že nás označil za hlásnou troubu pana starosty. Omlouvá ho jedině to, že asi 
nikdy nic novinářského nedělal, a noviny asi taky moc nečte. Jinak by mu muselo být 
jasné, že doslovné tištění dokumentů včetně všech technických a právních náležitostí bez 
čtivé úpravy by čtenáře rychle odradilo – a šli by si pořídit noviny „které se dají normálně 
číst“. To pro normálního čtenáře upravené však může někdy pro zainteresovaného na 
první pohled připadat jako neúplné. Zápisy z jednání zastupitelstva dostáváme do 
redakce od Obecního úřadu kompletní, jak byly na jednání zaznamenány a potvrzeny 
ověřovateli a to v plné elektronické podobě. Změny, které mohou nastat jsou spíše 
formálního rázu, jako je slovosled, spojky apod.. Pro ukázku „surovosti“ textu Vám 
v tomto čísle přinášíme prakticky neupravené zápisy. Posuďte sami. A panu Petru 
Kmentovi si dovoluji touto cestou vzkázat, že není nic jednoduššího (pokud chce mít 
všechno na papíře), než aby si jako člen zastupitelstva, pokud je přítomen na jednání, 
pohlídal, aby bylo v zápise skutečně všechno. 
 
       Za redakci Drbny:   

MUDr. Karel Mencl, šéfredaktor 
 

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

 

dne 26. srpna  2011  zemřela  

paní  Marie  SEDLÁČKOVÁ  
čp. 34, ve věku nedožitých 89 let 
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Jak se zdá, v letošním roce se nám s oslavenci doslova roztrhl pytel.                  
Všem přejeme ještě hodně takových kulatých, či mírně hranatých jubileí a hlavně 
pevné zdraví. A také se omlouváme všem, jejichž jubileum jsme díky technické 
chybě neavizovali v ten správný čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I 

Přejeme Vám mnoho zdraví !  

     

Do příštího vydání zpravodaje bude slavit: 
27.11. paní Anna NOVÁKOVÁ, čp. 62 

 

Od minulého vydání zpravodaje slavili: 
23.6. paní Marie BŘEZINOVÁ, čp. 7 

13.7. paní Vlasta NOVÁKOVÁ, č.p. 15 
18.7. paní Jana KUČEROVÁ, čp. 32 

27.7. paní Bohuslava VLKOVÁ, č.p. 20 
29.7. paní Eva NOVÁKOVÁ, č.p. 129 

24.8. pan Jiří NOVÁK, č.p. 15 
3.9. paní Marie NĚMCOVÁ, č.p. 44 
7.9. paní Zdeňka KOPECKÁ, č.p. 57 

1.10. pan František KOPECKÝ, č.p. 57 
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     Ani v letošním roce jsme neopomněli dodržet 
tradici a třetí neděli v srpnu jsme ve Spojile slavili 
pouť. V  klubovně sportovního areálu, v pátek          
12.8.2011, se už od 19 hodin začaly ozývat tóny 
tříčlenné kapely „Čtveráci“, která  hrála k tanci, ale 
především k poslechu písničky pro starší i mladé 
až do pozdních večerních hodin. 
     V klubovně se pomaloučku začal zaplňovat stůl 
po stolu a že bylo dnes mimořádně teplejší počasí 
došlo i na stoly v altánu klubovny a  venku před 
ním. 
     Kromě poslechu pěkných melodií si návštěvníci 
zpříjemnili večer dobrým jídlem, které pro ně jako 
obvykle připravila dvojice Michal a Vlaďka. 
Výborný guláš, vepřový řízek a pro ty, kteří raději 
něco dietního, také šopský salát – to byla velmi 
lákavá nabídka, které jen málokdo odolal. 

     Pouťový páteční večer se tak stal pro naše 
obyvatele příjemným a milým sousedským 
posezením, doplněným výše uvedenými 
dobrotami a hudbou. Později došlo také na 
taneček, kde se mohly uplatnit ony nabyté kalorie. 

 

 
     Řečeno ústy klasika 30. let 
minulého století: „Tento způsob 
léta, zdá se mi poněkud 
nešťastným.“ Takto lze s trochou 
nadsázky charakterizovat i to léto 
letošní, které jsme v našich 
zeměpisných šířkách prožívali 
s odstupem téměř jednoho století 
od slavného výroku jednoho                
z hlavních aktérů Rozmarného 
léta Vladislava Vančury.  
    Slunečních paprsků poskrovnu, 
dešťových kapek o něco více, než 
bychom si v době prázdnin            
a dovolených přáli. Přesto přes 
všechno, ani jsme se nenadáli              
a byl tu konec prázdnin. 
Z iniciativy provozovatelů našeho 
klubu bylo na pátek 26. srpna 
2011 připraveno v místních podmínkách historicky 
první „Loučení s prázdninami“. Míša s Vlaďkou si 
tentokrát přizvali na pomoc svého kamaráda               
a kolegu Jakuba, který se celý večer staral            

o „žaludky“ návštěvníků. 
Nejdříve to byla (do 
„vyprodání zásob“) grilovaná 
kýta a po té přišly na řadu 
neméně chutné steaky. 
K tanci i poslechu hrála 
country kapela Medvědi a tak 
si na své přišli nejen gurmáni 
či milovníci country muziky, 
která k létu a přírodě bytostně 
patří, ale také Ti, kteří si přišli 
jen tak po sousedsku 
popovídat a pobavit se se 
svými známými a kamarády. 
Naštěstí tento páteční večer 
počasí přálo a tak zde 
návštěvníci našeho klubové-
ho zařízení strávili příjemnou 
tropickou noc až do časných 

sobotních hodin, za což patří naše poděkování 
nejen Medvědům, ale především Vlaďce, 
Michalovi, Jakubovi a všem, kteří se postarali        
o příjemnou atmosféru a pohodový večer. 

 
     Přestože se o třináctce někdy říká, že je to 
nešťastné číslo, tak letošní 13. ročník Spojilské 
míle se této průpovídce určitě vymykal, protože 
nám naopak spíše štěstí přálo. Závody pořádal 

jako vždy cyklistický klub Nadšenci amatérské 
cyklistiky (NAC) Pardubice ve spolupráci s obcí 
Spojil a Sborem dobrovolných hasičů obce Spojil 
a konaly se jako tradičně na okruhu na Morčáku. 
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Prvním šťastným jevem bylo počasí, které bylo 
v neděli 28. srpna skutečně parádní - bylo 
nádherně slunečno a krásně teplo, jak se na 
konec srpna sluší a patří. Na startu se ve 14,00 
hod sešel značný počet závodníků – bylo jich 
celkem 33 a naprostá většina z nich byla místních, 
což byl další šťastný moment dnešního dne, který 
nám potvrdil stálý velký zájem našich dětí o tuto 
cyklistickou událost. Závodilo se v obvyklých pěti 
kategoriích. Starší závodníci museli projet celou 
trasu Spojilské míle tj. celkem 1200 m (což 
znamenalo dva okruhy na Morčáku) a mladší měli 
kratší úsek (jeden okruh). Měřeno bylo vše 
klasicky jako časovka. 
     Po skončení sportovního zápolení našich 
mladých závodníků byli všichni odměněni 
diplomem a krásnými věcnými cenami sportovního 
rázu, hrami nebo hračkami. První tři vítězové        
z každé kategorie navíc dostali krásnou velkou 

čokoládovou medaili ve zlatém obalu. Během 
celého odpoledne si mohli všechny děti i jejich 
rodiče opéci vuřt nebo klobásku na ohništi,           
o které pečovali spojilští dobrovolní hasiči.   
     Po vyhlášení vítězů následovalo jako každý rok 
zpívání, po němž si každý účastník pochutnal na 

kousku ze dvou dortů, které dětem věnovali NAC 
a obec Spojil. Všichni závodníci, jejich rodinné 
realizační týmy i ostatní návštěvníci a diváci se 
díky příjemné pohodové atmosféře v našem 
spojilském sportovním areálu moc pěkně pobavili 
a strávili spolu krásné odpoledne, což byl další          
a asi i nejdůležitější kousek štěstí dnešního dne. 
Věřme, že nás štěstí bude provázet i v dalších 
ročnících,  abychom mohli rozvíjeli sportovního 
ducha dětí a mládeže a zároveň spolu strávili 
pěkné chvíle. 

 
 
 

 
 
 
     

Areál bývalého zemědělského družstva ve Spojile 
doznal za poslední léta velkých změn. Ohyzdné, 
ponuré a rozpadající se zemědělské objekty 
postupně mění svou tvář. Nádvoří objektu je 
upravené, jsou zde vytvořena parkovací místa. 
V bývalé „ocelokolně“ byla vybudována jízdárna. 
Jedna z někdejších silážních jam slouží pro 
uskladnění hnoje, druhá se změnila v umělý 
rybníček s vodními rostlinami a dřevinami, nechybí 
v něm ani vodní ptactvo. Mezi jednotlivými 
hospodářskými objekty nalezneme naučnou 
stezku. Najdeme zde i ohrady, ohrádky a kotce 
s drobným hospodářským zvířectvem. Zejména 
malí návštěvníci zde mohou obdivovat a využít ke 
svým hrám dřevěnou repliku traktoru. Celý areál 
zdobí květiny a nově vysázené dřeviny po obvodu 
celého areálu. Novými obyvateli se místo  
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družstevního hovězího dobytka a prasat stali 
koně, lamy, ovce, kozy, králíci a další drobné 
zvířectvo. Právě koně zde hrají dominantní roli. 
Jsou nedílnou součástí hiporehabilitace, která 
tvoří hlavní náplň činnosti občanského sdružení 
Apolenka, které areál provozuje. To, jak 
v současné době celý areál vypadá je především 
zásluhou rodiny Houdových,  která by se neobešla 
bez pomoci řady nejmenovaných spolupracovníků 
a   dobrovolníků.   Své   pracovní   uplatnění   zde  
 

 
nachází i řada handicapovaných občanů v rámci 
chráněné dílny.  
     Právě v tomto prostředí se konalo v úterý            
13. září 2011 Hravé odpoledne na farmě, jehož 
pořadatelem bylo občanské sdružení Koalice 
nevládek Pardubicka pod záštitou senátorky                   
a předsedkyně tohoto sdružení Miluše Horské. Na 
zajištění této akce se podílela i řada dalších 
partnerů a sponzorů. Příjemné, sluneční 
odpoledne nabídlo téměř pětistovce návštěvníků 
bohatý program v podobě soutěží, her, 
poznávacího programu, ručních dovedností, 
divadelního představení, ukázek parkurového 
skákání, výcviku psů a řady dalších činností. 

     Milými hosty tohoto odpoledne se stali 
senátorka Miluše Horská, náměstek primátorky 
města Pardubice Jiří Rozinek, radní Pardubického 
kraje Pavel Šotola a starosta obce Spojil Jan 
Křivka. Právě pánská část hostů se stala patrony 
letošních mláďátek, která zde slavila své křtiny. 
Byli jimi oslice Mája, lama Limetka a hřebeček 
Kardinál. Na našeho starostu připadla oslice Mája. 
A protože každé mládě mělo dostat do „vínku“ od 
svého patrona nějaké přání, popřál ji starosta 
hodně zdraví, hodně lidských i zvířecích  přátel, ať  

 
zůstane ve Spojile a nikam se nestěhuje, hlavně 
ne do Prahy a hlavně ať se nedává na politiku, 
tam že už je jejích příbuzných dost.  
A jelikož se celé odpoledne po všech stránkách 
vydařilo, nezbývá než všem pořadatelům                     
a zejména hostitelské Apolence upřímně                     
a z celého srdce poděkovat za obrovský kus 
práce, který v celém areálu a při samotném  
„Hravém odpoledni na farmě“ odvedli. Hlavně 
přejeme všem neziskovkám hodně štědrých 
sponzorů a politiků se zdravým rozumem, kteří 
budou podporovat jejich nelehkou a velice 
záslužnou práci. 

 
    Je to přesně na měsíc osm let, kdy jsme v naší 
obci založili tradici zlatých a samozřejmě i těch 
„třpytivějších“ svateb. Vzhledem k tomu, že 
objektivně nelze data manželských svazků zjistit, 
jediným zdrojem informací je pro obecní úřad 
evidence obyvatel a vytipování manželských párů 
podle věku jejich dětí. Přestože se jedná o úkol 
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nelehký, popřála komise, respektive výbor pro 
občanské záležitosti za tu dobu dvěma 
diamantovým manželským párům a shodou 
okolností osmi manželským párům zlatým.  
    Tím osmým se stali právě v pátek 23. září 2011 
manželé Jaroslava a Viktor Škodovi. Jménem 
Obce Spojil a všech jejich občanů jim přišla popřát 
místostarostka obce paní Telecká, předseda 
výboru pro občanské záležitosti pan Libor Kment                       
a člen tohoto výboru pan Bohuslav Kment mladší. 
Společně s gratulací předali našim jubilantům, 
stejně jako jejich předchůdcům, věcné a květinové 
dary. Již v podvečer tomuto slavnostnímu 
okamžiku předcházel hudební dárek v místním 
rozhlase.  

     Samotný páteční večer se nesl v příjemné 
sousedské atmosféře. Řeč se točila nejen okolo 
současného dění každodenního života, ale 
zavzpomínalo se i na doby dřívější. Manželé 
Škodovi jistě prominou, když prozradíme, jakým 
způsobem se vůbec seznámili. „O tom, že to byla 
láska na první pohled“ svědčí vzpomínka „zlatého 
novomanžela“, který co by prvňáček základní 
školy v Černé za Bory, chodil nakupovat školní 
potřeby a při tom zřel, kterak maminka malou 
Jarušku coby miminko krmí. Tak došlo k prvnímu 
a „osudovému“ setkání dnešních „zlatých 
manželů.“

 

     Tak to tu ještě nebylo, nebo alespoň v té 
novodobější éře naší obce. Možná, že leckteří 
pamětníci by nám řekli, že dříve taková zábava 
bývala běžná a je třeba jim dát za pravdu. Ti 
„odrostlejší“ z nás, kteří pamatují hospodu u 
Krátkých jistě nostalgicky zavzpomínají na zdejší 
překrásný taneční sál s pódiem, v němž se konala 

celá řada zábav. Lidé k sobě měli tak nějak blíž a 
ani polámané ploty, které neodolaly společensky 
unaveným návštěvníkům nevzbuzovaly příliš velký 
rozruch. Vše se bralo tak nějak normálně. Prostě 
to k vesnici patřilo.  
    Vraťme se však po krátkém exkurzu do historie 
zpět do současnosti. Jako každoročně jsme na 
víkend před sv. Václavem, který pro naši obec 
zvěstuje čas posvícení, připravovali posvícenskou 
zábavu. Tentokrát jsme se rozhodli, že tím 
správným dnem bude pátek 23. září. Dlouho jsme 
se zaobírali myšlenkou, jak trošku vrátit zábavu 
„zpět k její přirozenosti a lidovosti“. A povedlo se. 
Trošku tomu napomohla náhoda a trošku odvaha 
„jít do neznáma“, a tak padla volba na 
profesionální hudební duo Kapka z Chocně.  
     Posvícenský večer začal jak jinak než pravou, 

posvícenskou večeří. Na talířích návštěvníků se 
skvěla krásná, do zlatova upečená kachní 
stehýnka s domácím, bramborovým knedlíkem a 
červeným zelím. Jako moučník byly nabízeny 
domácí, posvícenské koláčky.  Po chutné „krmi“ 
očekávali návštěvníci avizovaný program. 
V k prasknutí nabité klubovně a altánu se sešli 
mladí, staří i ti středního věku, zkrátka můžeme 
říct takřka všechny věkové kategorie vyjma 
kojenců a batolat. Úderem dvacáté hodiny stiskem 
kláves rozezvučel Petr Šimáček měchy svého 
akordeonu a jeho kolegyně Dana Sokolová svými 
hbitými prsty rozechvěla struny své kytary. Když 
ke své hře ještě rozezněli svoje hlasivky, málo kdo  
zůstal netečný. Zejména Danin překrásný jasný 
hlas jako „zvon“ mnohé doslova chytil „ u srdce a 
přimrazil je na místě“. Co tito dva skvělí muzikanti, 
zpěváci a baviči celý večer „předváděli“ bylo až 
k neuvěření. Prakticky téměř celý večer nedali své 
nástroje z ruky. Svůj téměř nekonečně široký 
repertoár od lidovek, dechovek, přes pop music, 
country, rokenrol až ke klasice, operám, 
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operetám, ani to nelze vše vyjmenovat, dokázali 
bravurně doplnit svojí dokonalou jazykovou 
vybaveností zpívaných písní. Takže kromě naší 
mateřštiny jsme mohli slyšet zvučnou španělštinu, 
romantickou italštinu, tvrdší němčinu či 
melodickou angličtinu. Oba účinkující v sobě 
nezapřeli ani svoje pedagogické kořeny. A protože 
k nám přijeli ne na koncert, ale na zábavu, tedy 
nás bavit tak si vyzkoušeli na návštěvnících 
interaktivní zábavu. Volba padla na mladou 
dívenku, jejímž úkolem bylo zvolit si píseň, kterou 
by za doprovodu účinkujících zazpívala. Jelikož 
tréma a ostych vystoupit před takovým množstvím 
lidí sehrála své, jal se situaci zachránit teprve 
„dvaceti čtyřletý kmet“ Jan Adamec starší(pro ty, 
kteří neznají počítání věku pana Adamce, tak on 
uvádí svůj věk jako počet let, který mu zbývá do 
sta), který zazpíval společně s Petrem a Danou 
řadu lidových písniček, za což sklidili od 
přítomných potlesk. 
     Celý večer se nesl v báječné atmosféře. Po 
dvacáté druhé hodině přišel ke slovu i taneček.  
A od půlnoci, to se teprve děly věci. Osmělili se 
další a další návštěvníci a svoje „debatní kroužky“ 
vyměnily za zábavu aktivní. V této pokročilé, noční 

době přišel ke slovu rock ´n´rol a s ním i náš 
spoluobčan Karel Ševeček, který naplno předvedl 
své skryté vlohy zpěváka a baviče. A tak se stalo, 
že zábava se neplánovaně protáhla do časných 
ranních hodin a druhá to rozhodla a to jen díky 
tomu, že se naši milí účinkující již chtěli vydat zpět 
na cestu k domovu, aby si mohli zaslouženě 
odpočinout.  
     O to, aby „umělecký dojem“ z posvícenského 
večera byl téměř dokonalý, se spolu s účinkujícími 
Petrem a Danou zasloužili také Vlaďka s Míšou, 
se svojí kamarádkou Alenou a Vlaďčinou 
maminkou Hanou. Ti se starali o naše žaludky       
a dodržování pitného režimu. A že měli opravdu 
plné ruce práce, může dosvědčit každý, kdo tam 
přišel, byl, viděl a … „zvítězil“. Za tento úžasný 
večer patří naše upřímné poděkování všem 
aktérům, kteří se na jeho průběhu podíleli             
a zasloužili se o něj.  Pokud se Vám posvícenský 
večer líbil a hudební duo Kapka Vás svým 
vystoupením alespoň trochu „chytlo u srdíčka“, 
pak se s nimi můžete opět setkat o Silvestrovském 
večeru 31.12. 2011 ve společenských prostorech 
sportovního areálu ve Spojile.     

 
 

 
 

     Víkendový, posvícenský maratón se nesl nejen společenskými událostmi, posvícenskou zábavou, ale 
nezapomněli jsme ani na naše duše. Jako každoročně se na posvícenskou neděli, která tentokrát 
připadla na 25. září, konala v místní kapli Nanebevzetí Panny Marie mše svatá. O její přípravu                
a zajištění se především zasloužila rodina Kučerova spolu s paní Vlastou Kmentovou.  
     Úderem půl čtvrté začala mše svatá, která se tentokrát konala v rámci Poutní slavnosti. Více než 
dvacet, převážně místních věřících, zde našlo během bohoslužby svoji duchovní útěchu a posílení na 
cestu k Bohu. 

 
ZÁSAH V PRAVOU CHVÍLI 

 
     Náročný, opravdu náročný byl ten náš spojilský, posvícenský víkend. V pátek zlatá svatba manželů 
Škodových, po té posvícenská zábava. V neděli odpoledne mše svatá, a když už se zdálo, že máme 
„vše za sebou“ a můžeme si oddechnout, jako blesk z čistého nebe udeřila v nedělní podvečer naléhavá, 
osobní žádost Policie České republiky sdělená starostovi obce o pomoc při pátrání po pohřešované 
osobě, která se pravděpodobně nachází na našem katastrálním území. Situace byla o to vážnější, že se 
jednalo o mladistvého chlapce, který byl v přímém ohrožení života.  
     To znamenalo jedno jediné, všeho nechat a neprodleně svolat místní hasiče a požádat o spolupráci 
občany, aby byli společně nápomocni složkám integrovaného záchranného systému. Rychlá pátrací 
akce, kdy se hrál boj o čas s blížící se tmou, přinesla za nedlouho kýžený výsledek. A tak jsme za 
necelou hodinu mohli informovat veřejnost o tom, že pátrání bylo úspěšné, pohřešovaný chlapec byl 
nalezen a je v péči lékařů Pardubické krajské nemocnice a.s.  
     Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat všem spojilským hasičům a dobrovolníkům z řad 
našich občanů za jejich přístup a okamžité poskytnutí pomoci při pátrací akci.  
 
     Miluše Telecká                                                                             Jan Křivka                                                                                                                   
  místostarostka obce                                                                     starosta obce 
 
 



     Pondělí 26. září 2011 se zapíše do historie 
naší obce zvláštním počinem. Tento den předala 
dodavatelská firma R.D.Engineering s.r.o. 
Pardubice zástupcům obce do užívání Orientační, 
solární veřejné osvětlení, které bylo osazeno na 
spojovací stezce směrem na Dubinu. Jedná se             
o první veřejné osvětlení tohoto typu a rozsahu 
v blízkém okolí. Předání se za dodavatele 
zúčastnil jednatel společnosti pan Lic. Radek Ševc 
MBA, Mgr. Radim Prchal, manažer společnosti a 
pan Miroslav Hyšpler, technik společnosti. Za 
Obec Spojil se předání zúčastnili starosta obce 
pan Jan Křivka, místostarostka obce paní Miluše 
Telecká a správce obecního majetku pan Miloš 
Záleský. 
     Mnozí z Vás si jistě položí otázku: „Proč zrovna 
solární osvětlení? Vždyť s tím nejsou žádné 
zkušenosti?“ Ano, i my jsme si tuto otázku položili, 
neboť jsme si vědomi, že v našich zeměpisných 
šířkách se jedná trošku o krok do“neznáma“.        
A věřte nebo nevěřte, rozhodování to nebylo 
lehké. Nakonec jsme zvolili tuto variantu. Vedlo 
nás k tomu několik důvodů. Jednak pořizovací 
cena, která je srovnatelná v porovnání s klasickým 
veřejným osvětlením s kabelovým vedením. 
V našem případě byla dokonce nižší. Nebyly 
nutné stavební práce, provozní náklady jsou 
minimální. Vedle toho to byla i snaha ozkoušet 
v praxi novou, moderní a perspektivní technologii. 
     Vzhledem k tomu, že samotné zadání zakázky 
požadovalo orientační osvětlení, neboť zde není 
hustý provoz, nelze očekávat, že svítidla budou 

svítit nepřetržitě. Pracovat budou na principu 
pohybových čidel a dálkového přenosu 
signalizace. V klidovém režimu budou svítit 

modrozelené diody, které mají informativní 
charakter a osvítí bezprostřední prostor pod 
svítidly. Při vstupu či vjetí do zorného pole čidla se 
okamžitě příslušné svítidlo rozsvítí a předá signál 
dalšímu svítidlu v pořadí. Takto se budou 
postupně rozsvěcet svítidla před pohybujícím se 
objektem a ve stanovených časových intervalech 
se za ním budou vypínat. Tím bude zaručena 
energetická úspora. Zahájení provozu ukázalo, že 
do budoucna bude vhodné řešit osazení ještě 
jednoho svítidla před hranicí katastrálních území 
obce Spojil a Pardubice – Studánka. 

************************************************************************ 

 
     Každý z nás si po přečtení 
nadpisu jistě řekne, co má 
Zdeněk Pohlreich společného 
se Spojilem? Nikdy tady nebyl, 
nikdo ho tu neviděl. A přeci má 
tento obávaný protagonista 
„primáckého pořadu  Ano šéfe“  
určitou spojitost s naší obcí. 
Jakou, to se dozvíte 
z následujících řádků.  
     Pro řadu z nás není jméno 
Karla Ševečka, našeho 
spoluobčana a podnikatele, 
jakých zde máme desítky, 
neznámé.  Řada z nás spíše 
zná jeho rodiče, lékaře, jejichž 
péči se těší. V jednom se však 
tento majitel restaurace 
Rybárna nacházející se             

u Matičního jezera v Pardu-
bicích liší. Měl tu možnost          
a našel odvahu a přihlásil se 
do pořadu televize Prima 
„Ano šéfe“.  Kdo alespoň 
občas tento pořad sleduje          
a poznal Zdeňka Pohlreicha, 
tak si umí představit, že asi 
Karel prodělal „křest 
ohněm“. Protože ale Karlova 
restaurace sídlí u vody, tak         
i Pohlreichův „počáteční 
oheň“ byl uhašen. Nebude-
me prozrazovat podrobnosti, 
ty se můžete dozvědět ve 
čtvrtek 20. října 2011 ve 
21,20 na Primě. Jedno ale 
prozradíme, náš spoluobčan 
a podnikatel Karel Ševeček 
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a jeho restaurace obstáli v těžké zkoušce se ctí            
a od obávaného Zdeňka Pohlreicha si vysloužili 

jednu hvězdičku. Ano šéfe, gratulujeme a přejeme 
hodně spokojených hostů !!! 

 
  
 

Zápisy z řádných jednání zastupitelstva obce Spojil 
 
     Jak jsme v úvodní části tohoto zpravodaje avizovali, předkládáme ke zhlédnutí nijak 
neupravené verze zápisů z jednání zastupitelstva. Vypouštíme pouze oficielní hlavičku, seznamy 
aktérů a časové údaje. Posuďte sami, zda je kritika za čtivé úpravy, která byla snesená na naše 
hlavy, oprávněná.   

ze dne 7. července 2011 
 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   
       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 
       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce v úřední desce 
obecního úřadu ve Spojile a předložil zastupitelstvu obce Spojil návrh na jeho doplnění o bod Stanovisko obce 
Spojil k NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE s tím, aby tento bod byl 
zařazen jako bod číslo pět a ostatní body programu byly chronologicky posunuty. Dále požádal o  případné 
doplnění programu jednání ze strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných program 
jednání již nedoplnil, předložil jej ke schválení v doplněném znění. 
 PROGRAM :  

1. Zahájení – starosta obce.  
       2.  Schválení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. – předkladatel starosta obce. 
       3.  Projednání žádosti Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemků – předkladatelka  
           místostarostka obce. 
       4.  Projednání a schválení záměru realizace víceúčelového hřiště s umělým povrchem –  
           předkladatel – starosta obce. 
       5. Stanovisko obce Spojil k  NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE – 

starosta obce, předseda výboru stavebního a územně plánovacího. 
       6.  Různé.      
       7.  Schválení usnesení a závěr. 
Hlasování: 7 pro, program jednání byl schválen 
 
Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla proti němu 
vznesena žádná připomínka.   
       Dále předsedající konstatoval, že se do diskuze v souladu s jednacím řádem nikdo z přítomných hostů 
nepřihlásil. 
        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje Ing. Borise Fukátka a pana 
Petra Kmenta. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu. 
Hlasování: 7 pro, ověřovatelé zápisu byli schváleni   
 
2)  Schválení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. – předkladatel starosta obce. 
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IV-12-2008918/VB/1 mezi obcí Spojil, Na Okrajích 100, Spojil, 530 02 Pardubice a ČEZ distribuce a.s se sídlem 
Teplická 874/8,  
405 02 Děčín zastoupenou společností VČE – montáže a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice. 
Předmětem smlouvy je uložení kabelového vedení nízkého napětí v pozemku 807/6 v délce 25 metrů pro rodinný 
dům pana Richarda Mészárose a slečny Markéty Staňkové.  Po té otevřel k projednávanému bodu diskuzi a 
předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat.  
Návrh na usnesení č.5/I/2011: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje  „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008918/VB/1“ mezi obcí Spojil, Na Okrajích 100, Spojil, 530 02 
Pardubice a ČEZ distribuce a.s se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupenou společností VČE – 
montáže a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice. 
 

Hlasování: 7 pro, předložený návrh na usnesení byl schválen 
  
3) Projednání žádosti Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemků – předkladatel místostarosta obce 
v 17:15 se dostavil pan Černák 
 

   Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce k projednání žádost a návrh zaslaný náměstkem hejtmana 
Pardubického kraje Romanem Línkem na bezúplatný převod pozemků v obci a k.ú. Spojil, p.p.č. 807/9, 807/10, 
807/11, 807/12, 807/13 – vše ostatní plocha – silnice a pozemků p.p.č. 807/7, 807/8 – oba ostatní plocha – ostatní 
komunikace z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Spojil. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky 
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přilehlé ke komunikaci III/2982 a pozemky pod chodníky v centru obce, jejichž údržbu zajišťuje obec Spojil, 
doporučuje zastupitelstvu obce bezúplatný převod schválit. Starosta obce otevřel k předloženému bodu jednání 
diskuzi.  
Diskuze: Přihlásil se pan Černák s dotazem, zda nedojde k navýšení nákladů na zimní a letní údržbu. V této 
záležitosti mu bylo odpovězeno, že nedojde, neboť obec Spojil tuto údržbu pravidelně provádí. Pan Libor Kment 
vznesl dotaz, proč se v žádosti Pardubického kraje jednou hovoří o pozemcích a v další části o nemovitosti. 
Rovněž i jemu byla záležitost vysvětlena, že pozemky jsou nemovitost. Pan Meloun vznesl dotaz, zda se převodem 
pozemků zvýší hodnota majetku obce a zda je předběžně známa převáděná hodnota majetku. I tomuto bylo 
odpovězeno s tím, že hodnota majetku se zvýší, ale v tuto chvíli není známa a bude předmětem konkrétní smlouvy 
o převodu majetku.  
     Následně předsedající předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat. 
 
Návrh na usnesení č.5/II/2011: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje bezúplatný převod pozemků v obci a 
k.ú. Spojil, p.p.č. 807/9, 807/10, 807/11, 807/12, 807/13 – vše ostatní plocha – silnice a pozemků p.p.č. 807/7, 
807/8 – oba ostatní plocha – ostatní komunikace z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví Obce 
Spojil. 
  

Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno. 
  
4) Projednání a schválení záměru realizace víceúčelového hřiště s umělým povrchem – předkladatel –  
starosta obce 
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na realizaci víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Jedná se 
o umělý povrch necelé 2 roky starý, který obec zakoupila včetně demontáže a dopravy za 20.000,- Kč. Na základě 
závěrů a doporučení stavebního a územně plánovacího výboru byla kontaktována osoba odborně způsobilá – 
firma Linhart spol. s.r.o.  Lhotecká 820,250 02 Stará Boleslav, která před koupí posoudila technický stav umělého 
povrchu a konstatovala, že je v zánovním stavu a lze jej opětovně položit a převzít za něj záruky. Pořizovací cena 
nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem se pohybuje dle dodavatelů cca 1.200.000,- Kč. Předpokládané 
náklady na realizaci víceúčelového hřiště s umělým povrchem na sportovním areálu obce Spojil je v současné 
době ve finanční kalkulaci maximálně ve výši cca 600.000,- Kč. Pro obec Spojil je reálné získat dotaci z rozpočtu 
MšmTv ve výši 450.000,- Kč. Předsedající otevřel k projednávanému bodu diskuzi. 
Diskuze: Do diskuze se přihlásil pan Libor Kment s dotazem, proč nebyl záměr realizace víceúčelového hřiště 
předem v materiálech, když se o tom hovoří dva měsíce. Místostarostka obce mu odpověděla, že se to nezakládá 
na pravdě. Před dvěma měsíci o této možnosti nevěděla nejen ona, ale ani starosta obce. Výhodnou nabídku na 
pořízení víceúčelového hřiště s umělým povrchem obdržela obec před měsícem. Jinak se o tomto hřišti mluvilo již 
v průběhu posledních dvou let, ale vzhledem k vysoké pořizovací ceně obec od záměru ustoupila. Dále uvedla, že 
o některých záležitostech je v rámci objektivity vhodnější informovat osobně než písemně. Tento bod programu byl 
řádně uveden a zveřejněn na pozvánce na jednání zastupitelstva obce. Kdokoliv z členů zastupitelstva i veřejnosti 
se mohl předem informovat. Starosta obce doplnil informaci o fakt, že sám měl po obdržení nabídky čas několika 
málo hodin a musel se rozhodnout. Pokud by takto výhodnou nabídku nepřijal, jednal by proti zdravému rozumu. 
Pokud je zastupitelstvo obce jiného názoru, bude umělý povrch nabídnut k odprodeji jinému zájemci. Následně dal 
hlasovat o předloženém návrhu na usnesení.  
 

Návrh na usnesení č.5/III/2011:  Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr realizace víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem za předpokladu získání dotace. 
  

Hlasování: 5 pro, 1 proti – Petr Kment, zdrželi se pánové Libor Kment a Ján Černák, usnesení bylo 
schváleno.  
 
5) Stanovisko obce Spojil k Návrhu Zadání Územního plánu Statutárního města  
    Pardubice – starosta obce, předseda výboru stavebního a územně plánovacího  
Starosta obce se zeptal přítomných členů zastupitelstva, zda se seznámili s Návrhem Zadání Územního plánu 
Statutárního města Pardubice. Následně starosta předložil zastupitelstvu obce návrh stanoviska obce Spojil 
k Návrhu Zadání územního plánu Statutárního města Pardubice, které tvoří nedílnou součást zápisu. 
     Obec Spojil, jakožto dotčená obec jednoznačně trvá na vyřešení protipovodňové ochrany v katastrálních 
územích Černá za Bory, Staročernsko a Spojil. Do doby zrealizování těchto protipovodňových opatření v žádném 
případě nesouhlasí s plánováním jakýchkoliv rozvojových lokalit, které by zapříčinily zhoršení odtokových poměrů 
vod na Spojilském odpadu z výše citovaných území. Z uvedeného důvodu obec Spojil nesouhlasí s předloženým 
návrhem Zadání ÚP statutárního města Pardubice. Obec Spojil tímto vyzývá pořizovatele Územního plánu města 
Pardubice, aby v souladu s dostupnými odbornými dokumenty řešícími problematiku Spojilského odpadu, 
zapracoval do návrhu Zadání ÚP Statutárního města Pardubice území funkčně vymezená pro protipovodňovou 
ochranu. 
     Předsedající otevřel k předloženému návrhu diskuzi a následně dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 
 

Návrh na usnesení č.5/5/2011: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Stanovisko obce Spojil k Návrhu Zadání 
územního plánu Statutárního města Pardubice. 
Hlasování: 7 pro, zdržel se Ján Černák, usnesení bylo schváleno. 
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ze dne 8. září 2011 
 
1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   
       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 
Poté předal slovo místostarostce obce, která požádala všechny přítomné, aby společně uctili památku tragicky 
zesnulých hokejistů hokejového klubu Jaroslavle a našich hokejových reprezentantů Jana Marka, Josefa Vašíčka a 
Karla Rachůnka.  
       Po minutě ticha starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce 
v úřední desce Obecního úřadu ve Spojile. Dále požádal o  případné doplnění programu jednání ze strany členů 
zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných program jednání již nedoplnil, předložil jej ke 
schválení . 
 PROGRAM :  

1. Zahájení – starosta obce.  
      2.  Aktualizace Programu obnovy venkova – předkladatel starosta obce. 
      3.  Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce –      
           předkladatel místostarostka obce a předseda finančního výboru.    
      4.  Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka obce.  
      5.  Různé. 
      6.  Schválení usnesení a závěr. 
Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 
 
 
Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla proti němu 
vznesena žádná připomínka.   
       Dále předsedající konstatoval, že se do diskuze v souladu s jednacím řádem nikdo z přítomných hostů 
nepřihlásil. 
       Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje Ing.Tomáše Kučeru a Jána 
Černáka. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu. 
Hlasování:  pro 7, zdržel se 1 – Ing. Kučera,  ověřovatelé zápisu byli schváleni   
 

 
V 19.00 se dostavil MVDr. Rozsypal. 
 

 
Starosta obce před dalším bodem jednání vystoupil s organizačními náležitostmi týkající se pořizování zápisu 
z jednání:  
„Vážení členové zastupitelstva obce Spojil, Vážení přítomní hosté, dříve než přistoupíme k druhému bodu 
jednání, aby nedocházelo k nějakým pochybnostem a nejasnostem o obsahu zápisu z jednání 
Zastupitelstva obce Spojil, dovoluji opětovně upozornit, že správnost zápisu a tím průběhu jednání je 
stvrzována podpisy ověřovatelů. Dále každý z členů zastupitelstva obce, ale i veřejnosti má možnost 
vznést připomínku k zápisu nejpozději před zahájením následujícího jednání zastupitelstva obce. V této 
souvislosti žádám všechny, kteří budou vystupovat v rámci diskuze, aby v úvodu svého vystoupení nahlas 
sdělili, zda požadují, aby jejich vystoupení bylo v zápise zaznamenáno doslovně. V takovém případě 
pomalu nadiktují zapisovatelce přesnou formulaci svého vystoupení, kterou chtějí do zápisu uvést. Pokud 
tak neučiní, v zápise bude uveden podstatný výtah jednotlivých vystoupení“. 
     Poté starosta obce přešel k druhému bodu programu. 
 
 
2)    Aktualizace Programu obnovy venkova – předkladatel starosta obce. 
       V úvodu svého vystoupení starosta obce konstatoval, že původní Program obnovy venkova obce Spojil byl 
schválen v roce 1998 jako ucelený, koncepční materiál, který vycházel z historických hodnot obce a řešil její 
soudobé potřeby. Dílčím způsobem byl doplněn v roce 2009. Během uplynulých let se podařilo většinu akcí, které 
v něm byly zařazeny zrealizovat. Masivní rozvoj obce zejména v posledních sedmi letech sebou přináší nové 
potřeby a požadavky na zkvalitnění života jejích občanů a uspokojení jejich oprávněných potřeb a zájmů. Z těchto 
důvodů je nutné aktualizovat „PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE SPOJIL“. V neposlední řadě je existence 
tohoto dokumentu základním předpokladem pro podání žádostí o dotace nejen z Programu obnovy venkova a 
reálné možnosti jejich získání. 
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce následující návrh dokumentu „AKTUALIZACE PROGRAMU OBNOVY 
VENKOVA OBCE SPOJIL I/2011“. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu z dnešního jednání. 
 

Návrh řešení: 
A) OBECNÍ DŮM – dispozice pro zázemí obecního úřadu, Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Spojil a 
zázemí pro  sociální, kulturní, společenské, vzdělávací a komerční aktivity. 
B) REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ  -  zajistit odpovídající kvalitu místních komunikací v celé 
obci.  
C) KABELIZACE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ –  usilovat o odstranění vrchního vedení elektrických 
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rozvodů s cílem zvýšit estetický vzhled v obci.  
D) STŘEDNĚ TECHNICKÁ REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A SNÍŽENÍ JEHO 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. – provedení nových nátěrů stožárů veřejného osvětlení, případná rekonstrukce 
kabelového vedení, výměna stávající technologie osvětlovacích prvků za úspornější.  
E) ZÁZEMÍ PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – vybudovat odpovídající zázemí pro odpadové 
hospodářství.   
F) PROTIPOVODŃOVÁ OCHRANA OBCE  - vybudovat protipovodňovou ochranu obce Spojil s cílem 
ochránit zdraví, životy a majetek občanů a  hodnoty, které zde byly vybudovány. 
G) REVITALIZACE MÍSTNÍHO RYBNÍKA – zajistit vyčištění místního rybníka – nebesáku s cílem  
zkvalitnění podmínek pro život fauny v daném místě a vytvořit podmínky pro přechod tohoto rybníka na užitkový, 
včetně vybudování zázemí pro oddech a odpočinek. 
 

Poté otevřel k projednávanému bodu diskuzi.  
 

     Do diskuze se přihlásil pan Ján Černák s návrhem na usnesení: doporučuje místo výstavby obecního domu 
provést přístavbu v místech sportovního areálu, která by plnila dispozice pro obecní úřad. Starosta obce dal o 
tomto návrhu hlasovat. 
 

Hlasování: pro 2- Libor Kment, Petr Kment, proti 5- MVDr. Svatopluk Rozsypal, Miluše Telecká, Jan Křivka, 
Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, zdrželi se 2 – Ing. Tomáš Kučera, Ján Černák – návrh nebyl přijat. 
 

Protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, předložil starosta obce návrh na usnesení a sledně dal o něm 
hlasovat.  
 

Návrh na usnesení č.6/I/2011: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje dokument:  „AKTUALIZACE 
PROGRAMU OBNOVY VENKOVA OBCE SPOJIL I/2011“.  
 

Hlasování:   pro 7,   proti 1- Ján Černák,  zdržel se 1 – Libor Kment, předložený dokument byl schválen. 
 
  
3)Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce – zpravodaj místostarostka 
obce, předseda finančního výboru 
Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce informaci o přijatých rozpočtových číslo 5 a 6 v kompetenci 
starosty obce. Rozpočtové opatření číslo 5 bylo ve výši – 32.160,- Kč na straně příjmů, tak na straně výdajů. Příjmy 
byly sníženy o částku 32.160,- Kč, jednalo se o vratku dotace úřadu práce. Položka výdajů byla  zvýšena o částku 
7.063,- Kč – příspěvek na žáka v ZŠ Rokytno a o částku 15.000,- Kč na právní služby. Dorovnání rozpočtu ve výši 
54.223,- Kč bylo provedeno z položky nespecifikované rezervy. Rozpočtové opatření číslo 6 bylo ve výši 76.500,- 
Kč na straně příjmů, tak na straně výdajů. Příjmy byly zvýšeny o částku 10.000,-Kč – dotace na nákup kalového 
čerpadla pro JSDH a o částku 66.500,- Kč – dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Tyto neplánované 
příjmy byly promítnuty ve výdajích a dorovnány přesunem finančních prostředků mezi rozpočtovanými položkami 
v rámci příslušných paragrafů. Mimo rozpočet byly výdaje zvýšeny o částku 6.000,- Kč za opravu čerpací stanice 
na sportovním areálu. Předseda finančního výboru doplnil předloženou informaci s tím, že Finanční výbor obce 
Spojil na svém jednání dne 22. července 2011 v souvislosti s projednáváním plnění rozpočtu obce Spojil za I. 
pololetí 2011 doporučil starostovi obce přijmout rozpočtové opatření č.6, o němž dnes byla předložena informace 
místostarostkou obce. Po té starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi. Do diskuze se k tomuto bodu 
nikdo nepřihlásil. Starosta obce následně předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat.  
Návrh na usnesení č.6/II/2011: Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí informaci o přijatých 
rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce Spojil č.5 ve výši 32.160,- Kč na straně příjmů i na 
straně výdajů a č.6 ve výši 76.500,- Kč na straně příjmů i na straně výdajů. 
  

Hlasování:  všichni pro -  Zastupitelstvo obce Spojil vzalo předloženou informaci na vědomí. 
  
 
4) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka obce    

Místostarostka obce předložila členům zastupitelstva obce Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé 
období. Předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce písemně předem. Tento materiál tvoří nedílnou 
součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Starosta obce následně otevřel k předložené informaci diskuzi.  

 

Do diskuze se přihlásil Petr Kment, jako předseda výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí:“Zmínku 
o nečinnosti výboru vnímám jako podpásový úder. V červencovém vydání Drbny na poslední stránce byl uveden 
článek pod názvem „Zdvižený prst obecního úřadu“, kde obecní úřad vyzývá občany, aby dodržovali zásady 
ukládání odpadu a tudíž předpokládal, že s řešením bude nějaký čas posečkáno v naději, že dojde ze strany 
občanů k nápravě. Případně mě mohl obední úřad informovat, že již nazrál čas uvedenou situaci řešit.“  

 

Jako další se do diskuze přihlásil Libor Kment s dotazem k pasáži předložené informace o poptávkovém řízení 
na dodavatele „Orientačního veřejného osvětlení stezky na Dubinu.“ „Má firma s kterou byla podepsána smlouva o 
dílo  s tímto typem instalace zkušenosti, jelikož dle informací od pana starosty nám bylo sděleno, že firma se 
zabývá rádiovým systémem, vysílačkami a … prosím o doplnění“. 

 

Dále se do diskuze přihlásila paní místostarostka. „Prosím předsedu výboru pro bezpečnost, pořádek a životní 
prostředí, zda zná, jaké jsou pravomoci a úkoly jeho jako člena zastupitelstva obce, předsedy výboru pro 
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bezpečnost, pořádek a životní prostředí a celého tohoto výboru, jemuž předsedá“. 
 

Na dotaz pana Libora Kmenta bylo odpovězeno starostou obce, že zkušenosti tato firma se solárním 
systémem má. Odpověď pana starosty ještě  doplnila místostarostka obce.  

 

Na dotaz místostarostky obce předseda výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí konstatoval: 
“Nechávám to bez komentáře, můžete si to přečíst v tom ….“ 

Místostarostka obce se omluvila, že špatně formulovala svůj dotaz vůči předsedovi výboru pro bezpečnost, 
pořádek a životní prostředí: „Zajímalo mne, zdali on osobně ví, jaké jsou jeho úkoly a kompetence člena 
zastupitelstva obce, předsedy výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí a výboru, kterému předsedá.. 
Prosím a trvám na odpovědi“. 

 Petr Kment reagoval následovně: „Nemám, co bych k tomu dodal“ 
 

Po ukončení diskuze předložil návrh na usnesení o němž dal hlasovat.  
Návrh na usnesení č.6/III/2011: Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí Zprávu o činnosti obecního 
úřadu za uplynulé období bez výhrad. 
 

Hlasování:  pro 8,  proti 1 – Petr Kment, zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad.  
 
 
5) Různé 
Do bodu různé se přihlásil starosta obce. Konstatoval, že v den jednání zastupitelstva byl doručen do poštovních 
schránek v obci Spojil dopis pana Petra Kmenta, člena Zastupitelstva Obce Spojil. V návaznosti na obsah tohoto 
dopisu starosta obce předkládá následující návrh na usnesení  Zastupitelstva Obce Spojil.  
 

Návrh na usnesení č.6/IV/2011: 
Zastupitelstvo Obce Spojil svým usnesením ukládá Kontrolnímu výboru Obce Spojil prověřit pravdivost a objektivitu 
tohoto dopisu. Závěr bude v podobě usnesení kontrolního výboru předložen včetně návrhů na opatření 
Zastupitelstvu Obce Spojil.  (Z: předseda kontrolního výboru, T: 30.9. 2011) 
 

 Předmětné usnesení Kontrolního výboru obce Spojil bude zastupitelstvu obce Spojil doručeno prostřednictvím 
obecního úřadu do výše uvedeného termínu. 
 

Hlasování: pro 6, proti 2 – Petr Kment, Libor Kment, zdržel se 1 – Jan Černák, usnesení bylo přijato. 
 
 
     Dále se do bodu různé přihlásila místostarostka obce s informací o konání akce: Hravé odpoledne, kterou 
pořádá Koalice nevládek Pardubicka společně s občanským sdružením Apolenka a dalšími partnery, které se bude 
konat v úterý 13. září 2011 od 15.00 hod v areálu hiporehabilitace a jízdárny Apolenka ve Spojile. Na programu 
jsou soutěže, zábavné hry, křest letošních mláďat, ukázka parkurového skákání, ukázka výcviku psů, divadlo Tří – 
Bombardéři. Během celého odpoledne budou tvořivé dílničky pro děti, projížďky na koních, soutěže a úkoly pro děti 
a dospělé na naučné stezce a řada jiných aktivit. 
     Dále místostarostka obce pozvala všechny přítomné na posvícenskou zábavu, která se bude konat v pátek 
23.září 2011 od 20.00 hod. v prostorách sportovního areálu. O zábavu se postará profesionální hudební duo 
Kapka. 
 

     Starosta obce informoval o své účasti na Valné hromadě Svazku obcí Loučná. V této souvislosti informoval 
přítomné, že ples Svazku obcí Loučná se bude konat 23.3.2012 ve společenském a kulturním zařízení ve 
Slepoticích. 
 

      Dále starosta obce informoval, že vzhledem k tomu, že Svazek obcí Loučná je patronem Dětského centra 
Veská, pověřila valná hromada tohoto svazku svého předsedu pana Staňka a starostu obce Spojil vstoupit 
v jednání s tímto Dětským centrem za účelem projednat konkrétní kroky masivní podpory, aby nebyly kojenecké 
ústavy a dětská centra rušeny nekoncepčně.   
 
  
 
Poznámka redakce:  
 
     Rádi bychom znali Váš názor na naši úzce lokální novinařinu. I když, ona to 
zase až tak úzce lokální novinařina není, protože se na různá místa posílají tzv. 
povinné výtisky. A byly doby, kdy šla naše Drbna v Národní knihovně v Praze 
z ruky do ruky a všichni se tam bavili na našich lokálních válkách.  
Tak se nestyďte a ozvěte se! 
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 
 

Nabízím předplatné MF DNES a LIDOVÝCH NOVIN 

Aktuálně = sleva 40% na oba deníky! 
 

Objednávky a informace: Jan Cafourek, K Hájovně 6, Spojil, 
tel: 773 521 671  e-mail: cafourek.jan@seznam.cz. 

 


