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Vážení spoluob�ané, vážení spojilští, 
     roky 1997, 2002, 2009, 2010 a rok 2013, všechny mají spole�ného jmenovatele. Jsou to 
ni�ivé povodn�, které zasáhly n�kdy v�tší, n�kdy menší �ást naší republiky. Všechny tyto 
roky vyjma roku 1997 mají však ješt� druhého spole�ného jmenovatele. Je jím skute�nost, 
že v t�chto tragických letech vždy na n�kterém z míst postižených povodní zanechala svoji 
sv�tlou stopu naše malebná víska Spojil. 
     V roce 2002 ob�ané obce Spojil posílají humanitární pomoc ve výši 80.000,- korun 
jiho�eským obcím Majdalena, Suchdol a Plav. V obci Plav spojilští hasi�i  pomáhají p�i 
odklízení následk� ni�ivé povodn�.  
     V roce 2009 pak naše spole�ná pomoc ve form� finan�ního daru ve výši 63.100,- korun 
mí�í do obce Jeseník nad Odrou v Olomouckém kraji. Zdejší lidé na vlastní k�ži prožili, co 
je to apokalypsa. Tehdy jsme vyzvali k následování i obce našeho mikroregionu a výsledkem 
byl finan�ní dar ve výši 404.050,- korun. 
     Píše se rok 2010 a o m�síc d�ív než v p�edchozím roce a n�kolik málo dní p�ed 
parlamentními volbami p�ichází další živelná pohroma. A op�t nejvíce ude�ila 
v moravských krajích a nám již známém olomouckém. Tentokrát naše finan�ní pomoc ve 
výši 53.400,- korun putovala do obce Ústí u Hranic. 
     Zhruba po t�ech letech a p�ti dnech p�ichází další povode�, která si vybírá svou krutou 
da� v �eských krajích. Jednou z prvních, nejvíce zasažených obcí je obec Rudník                       
u Vrchlabí v Královehradeckém kraji. A op�t jsou to naši ob�ané, kte�í p�icházejí jako jedni  
z prvních s okamžitou a tolik pot�ebnou pomocí. Na výzvu p�edstavitel� naší obce 
zareagovalo bezprost�edn� 48 rodin,které b�hem t�í hodin dokázaly shromáždit materiální 
a finan�ní pomoc obci Rudník u Vrchlabí ve výši 55.000,- korun. Díky Vaší nezm�rné 
solidarit� mohli již t�etí den po povodni odvézt zástupci obce do Rudníku materiální 
pomoc ve výši 55.000,- korun, která byla nezbytn� nutná pro likvidaci následk� povodn�. 
Další dny ukázaly, jak hodn� je pohnutý osud této obce a jejich ob�an�. Proto jsme se 
rozhodli rozší�it naši výzvu i na ostatní obce našeho mikroregionu. Soub�žn� s tím se na 
nás obraceli i další obyvatelé  naší obce se žádostí, zda mohou také ješt� p�isp�t. Proto jsme 
sbírku prodloužili  pro naše ob�any ješt� o další dva dny, b�hem nichž na základ� naší  
výzvy p�edalo své finan�ní dary dalších 14 rodin ve výši 16.900,- korun. Celková výše 
finan�ních dar� �iní 69.300,- korun. Naši ob�ané také p�inesli velké množství použitého          
i nového bílého i �erného nádobí, drobných elektrospot�ebi��, ale také l�žkovin, záclon, 
oble�ení  a podobn�. 
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     Svoji ú�ast s obyvateli povodní postiženého Rudníku, ale i dalších obcí projevili  lidé 
r�zného v�ku i sociálního postavení, každý dle svých možností a to je úctyhodné a zárove� 
velice milé zjišt�ní. 
     M�žeme Vám up�ímn� �íct, že v mnohých chvílích se nám svíralo srdce. Zažili jsme 
r�zné situace, kdy nap�íklad i p�es sv�j zdravotní handicap p�išli naši senio�i, kte�í jinak 
nikam moc nechodí, ale v tuto chvíli našli v sob� dostatek sil, aby mohli na obecním ú�ad� 
p�isp�t finan�ní �ástkou podle svých možností. Zvláštní pocit jsme zažívali v okamžiku, 
když jeden z našich senior� p�edával sv�j finan�ní dar se slovy: „Lepší je když m�žeme 
pomoct mi druhým, než aby musel n�kdo pomáhat nám.“ Nejv�tším zásahem do našich cit� 
byla chvíle, kdy na obecní ú�ad p�išel asi p�tiletý chlapec se svojí maminkou, p�es 
kancelá�ské pot�eby sotva vid�l na st�l a povídá: „Tady jsem Vám p�inesl svoje plyšáky pro 
d�ti, co jim je vzala voda a mají domy plné vody, aby si m�ly s �ím hrát.“ V takových 
okamžicích pak �lov�k nenachází slov a pln� si uv�domí, že ze všeho nejcenn�jší na sv�t� je 
lidská soudržnost, ochota pomoct jeden druhému a v zájmu toho ob�tovat kus svého já. 
     Vážení spoluob�ané, drazí spojilští, 
dovolte nám, abychom Vám Všem, kte�í jste nez�stali lhostejní k nešt�stí druhých, ješt� 
jednou up�ímn� a z celého srdce  pod�kovali za Vaši pomoc. Jsme právem hrdi na to, že 
mezi námi máme takové spoluob�any. Strašn� moc bychom si p�áli, aby tak, jako dokážeme 
pomáhat druhým, jsme dokázali pomáhat sami sob� navzájem. Nechceme žádné finan�ní 
ani hmotné dary a o to to bude pro mnohé z nás složit�jší a leckdy i neuskute�nitelné. 
Poj�me se o to alespo� spole�n� pokusit. Odstra�me z našeho spole�ného života r�zné 
„p�tky a šarvátky.“ Nedávejme prostor n�kolika málo jedinc�m, kte�í si patrn� neustálým, 
nepodloženým podezíráním, hledáním chyb v práci a chování druhých, zvyšují své 
sebev�domí a „vy�izují si ú�ty“ s t�mi, kte�í jim   „zrovna nepadli do oka.“.Všem slušným           
a poctivým lidem  „otravují život.“ Nedejme šanci lžím, zášti a nenávisti. M�lo by být 
naším spole�ným cílem, aby naše obec byla stále krásn�jší, aby se nám tu spole�n� dob�e 
žilo. Máme obrovskou šanci, protože jsme pom�rn� malé spole�enství lidí, které si o svých 
v�cech m�že rozhodovat samo. Hledejme proto spole�nou �e�, diskutujme spolu. Poj�me se 
sejít u dobrého pivka �i sklenky vína , �ekn�me si bez jakýchkoliv emocí, co nás trápí a štve. 
Cesty mohou být r�zné, ale cíl by m�l být spole�ný: náš spokojený, spole�ný život v krásné 
vsi. Bu�me k sob� ohleduplní, vnímaví, ale hlavn� féroví. Pak máme šanci, že dojdeme 
k spole�nému cíli. 
     Vážení spoluob�ané, milá mládeži a d�ti, 
za n�kolik dní nastane �as dovolených a pro naše d�ti �as prázdnin. Využijme tohoto �asu 
k p�emýšlení, jak se m�žeme zm�nit každý z nás, co chceme, kam sm��ujeme a kam jdeme. 
Pak si m�žeme �íct, zda naše cesta a cíl jsou spole�né. 
Dovolte nám, abychom Vám pop�áli krásnou, slunnou dovolenou, d�tem nádherné 
prázdniny plné p�kných zážitk� a nám všem, a� se po chvílích zaslouženého odpo�inku 
zase ve zdraví op�t sejdeme. 
 

      Jan K�ivka                                                      Miluše Telecká                                               
     starosta obce                                                  místostarostka obce                                                      
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     V letošním roce p�ipadly Velikonoce na p�elom 
m�síce b�ezna a dubna.  Podle kalendá�e jaro již 
za�alo, ale venku se stále pere Zima s Jarem                
a bohužel Zima stále vyhrává.  Tak se nám Jaro 
ukázalo alespo� na malou chvilku v sobotu 23. 
b�ezna v klubovn� sportovního areálu, kde se 
konal již tradi�ní kurz velikono�ní floristiky. Altán 
areálu se naplnil zelení, vrbovými a b�ezovými 
proutky, vají�ky, kyti�kami a spoustou dalších 
pestrobarevných drobností, takže to na 
pracovních stolech vypadalo jako na rozkvetlé 

louce. Navíc se na v�ne�cích a v kosí�kách 
uhnízdily ku�átka a do pelíšk� hupli zají�kové               
a sem tam se na zeleni pásla také ove�ka.  
     Zhruba po dvou hodinách se za�ala 
velikono�ními dekoracemi, které vyrobily šikovné 
ruce  našich žen, zapl�ovat t�locvi�na v areálu. 
Tam pak ty mén� zdatné výtvarnice chodily pro 
inspiraci, aby své výtvory dovedly k dokonalosti.    
Z�ejm� již po mnohaleté tradici t�chto kurz� 
v�tšina stálých ú�astnic na�erpala dostatek 
zkušeností, takže si vytvo�í výzdobu v pohodlí 

 

 
 

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

P�ejeme Vám hodn� zdraví !  

� � � � � 

Od minulého vydání zpravodaje  v kv�tnu  slavil : 

pan František STAV�LÍK  

Do dalšího vydání zpravodaje budou v �ervenci slavit: 

paní Zdenka RACKOVÁ 
pan František B�EZINA 

pan Jan K�IVKA 
 

V tomto m�síci  slaví : 

� � � � � 

paní Hana SZEKERESOVÁ 
pan Miloslav HLAD�NA 
paní Libuše VRÁNOVÁ 
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svého domova, protože tentokrát se kurzu 
zú�astnilo 20 žen a 4 d�ti.  
Jako vždy všichni odcházeli s pocitem velkého 
uspokojení a hrdosti na své výrobky, kterými pak 
vyzdobí dve�e  dom� �i stoly našich domácností. 

     Za toto zp�íjemn�ní velikono�ních svátk� je 
t�eba pod�kovat paní Mirce �ápové, která vždy 
p�edem  zajistí pot�ebný materiál pro jeho zdárný 
pr�b�h kurzu, a taktéž pat�í dík  naší ochotné 
lektorce paní Jitce Folbrechtové a jejímu synovi 
Denisovi. 

 
����� 

Jako vždycky o Velkém pátku, který letos p�ipadl již na 29. b�ezna, se po 9h poutníci sešli v ulici Na 
Strej�ku. Letos nás p�ekvapil sníh, který nás na k�ížové cest� provázel poprvé. Ani toto po�así však 
neodradilo místní i p�espolní poutníky. P�išli, �i p�ijeli velcí, malí, ti nejmenší ve svých ko�árech. 
Nakonec se nás sešlo p�es t�icet. Po krátkém úvodu, jsme se v pr�vodu, se svými k�íži na zádech                  
a v�domi si svých životních k�íž�, vydali na cestu lemovanou zastaveními, které pro tento ú�el 
namalovaly d�ti v roce 2010. Ve 14 modlitbách jsme vzpomn�li na poslední hodiny pozemského života 
Ježíše Krista Nazaretského, krále Židovského. Došli jsme na nám�stí, k�íž nám byl Golgotou a kaple 
hrobem. V tichosti a v modlitb� jsme se rozešli do svých domov�. S vírou jsme o�ekávali Kristovo 
ned�lní Zmrtvýchvstání.           

           Ku�erovi 

 
 

 
     Již v týdnu p�ed Velikonocemi jsme ob�as  
obdrželi p�íd�l sn�hové nadílky, takže oteplení               
a troška sluní�ka na Velikono�ní ned�li nám dala 
nad�ji, že se snad i koledování  vyda�í.  Jako 
v lo�ském roce se zase sešla parta mládenc�           
a muž�, aby našim d�v�at�m a ženám dop�ála 
trochu toho „omlazení“. Parta asi šestnácti 
koledník� v �ele s harmoniká�em K�ivkou, 
„valchovým mistrem“ Š�opkou, Honzou Volšem, 
Honzou Melounem, Svá�ou a dalšími  vykro�ila 
ráno v osm hodin ze srazového místa na návsi              
a postupn� obešla ulici po ulici, d�m od domu. Za 

doprovodu harmoniky, valchy a dalších drobných 
doprovodných hudebních nástroj� putovala 
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skupinka naší obcí prozp�vujíc  lidové písni�ky. 
Škoda, že kv�li zdravotním potížím odpadl 
harmoniká� hned na po�átku, a tak z hudebního 
t�lesa z�stala jen polovina. Tato ztráta však byla 

nahrazena o to siln�jším zp�vem ostatních.  Když 
jim hospodyn� nebo d�v�e otev�elo vrátka, 
následovala smrš� koledování ze všech stran              
a svišt�ní pomlázky splnilo sv�j ú�el. Na letošní 
studené po�así byl nejlepší lék malý „paná�ek“ na 
zah�átí, kterým žádná hostitelka nešet�ila. 

Hospodyn� se p�edhán�ly ve své nabídce 
p�ipravených lah�dek, jimiž žádný z koledník� 
nepohrdl. Pak se ješt�, p�edevším d�tem, 
rozdávala malovaná vají�ka a �okoládová 
zví�átka. Ve finále zbývalo ješt� uvázat mašli na 
spole�nou „velepomlázku“, kterou jako loni 
ochra�oval Vlá�a Kostelecký, letos ale vzhledem 
k chladnému po�así bez klobou�ku. 
     Krom� této velké party chodilo koledovat po 
Spojile ješt� n�kolik skupinek koledník� 3 – 5 
�lenných, p�edevším tatínk� s d�tmi, které byly po 
zásluze za p�kné koledování  odm�n�ny vají�ky a 
jinými dobrotami. T�sn� p�ed polednem, kdy 
koledování podle zvyku kon�í,  poslední skupinka 
mladík� dorazila k poslednímu stavení na své 
štaci.  
     Naše velká kolednická banda pak složila své 
unavené nohy a hlavy u Št�pánkových, aby 
zhodnotila své nabyté dobroty v koších d�íve, než 
vyrazí zp�t do svých domov�.  
     Všichni se již dnes t�ší na koledování v p�íštím 
roce a doufají, že k nim bude p�íroda laskav�jší           
a pošle nám trochu více sluní�ka. 

 
� � � � � 

 

SB�R  ŽELEZNÉHO  ŠROTU 
     Jako každý rok p�ichází s jarem velký úklid domácností, a to nejen uvnit� dom�, ale i v jejich okolí.       
I tentokrát uspo�ádal  náš Sbor dobrovolných hasi�� ve Spojile tradi�ní sb�r, jehož cílem je pomoci všem 
našim ob�an�m lehce se zbavit starého nepot�ebného železa. 
     V sobotu ráno 13. dubna, jak bylo naplánováno, se podél silnice za�aly objevovat hromádky šrotu  - 
staré sudy, kamna, okapy, kola, plechy…. Jedním z cen�ných p�ír�stk� byl kus starého zem�d�lského 
ná�adí – háky neboli kultivátor a dále pak vodní nádrž, kterou si hasi�i sami odmontovali a tím majiteli 
velmi uleh�ili námahu. Než nákladní auto sb�rných surovin pana Rumla projelo celou vesnicí, bylo plné 
až po okraj. 
     Celkem se nakonec poda�ilo sebrat p�esn� 1410 kg železného šrotu a  výt�žek �inil 5.640,- K�. 
Získané finan�ní prost�edky jsou našimi hasi�i jako vždy využity pro podporu sportovních                         
a spole�enských aktivit spojilských ob�an� v obecním sportovním areálu. 
     Je vid�t, že ob�ané v tomto sm�ru i nadále zachovávají svým hasi��m p�íze�, za což jim pat�í 
up�ímné pod�kování. 
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     Dne 30. dubna kon�í nejen m�síc plný výkyv� 
v po�así, kdy se st�ídá teplo a zima, letos i se 
sn�hovou pokrývkou, ale také tento den  m�ly na 
z�eteli �arod�jnice z blízkého �i dalekého okolí. To 

znamená, že na svých koš�átkách „p�iletí“ v menší 
�i v�tší parád� i k nám do Spojila.  Tady je již ve 
sportovním areálu  o�ekávali zástupci výboru pro 
ob�anské záležitosti v �ele s Liborem Kmentem, 
aby je p�ivítali a zp�íjemnili jim tento podve�er 
zábavným programem plným her  a sout�ží. 
Všechny  sout�že byly vždy zakon�eny sladkou 
odm�nou, která letos nem�la formu jarmarku, ale 
d�ti si cenu vylovily naslepo ze soudku.  
     Po t�chto radovánkách následovala událost 
stejn� p�íjemná nebo spíše vo�av�jší, a to 

opékání bu�tík�, které SDH Spojil p�ipravil pro 
hladové krky �arod�jnic a �arod�j�, ale také pro  
ostatní p�ítomné d�ti. Poslední bod programu, 
který tradi�n� rovn�ž  zajistili �lenové  SDH Spojil, 
bylo vyhodnocení a odm�n�ní té „nejkrásn�jší“  

�arod�jnice. Letos bylo z reje cca  15 r�zn� 
vyparád�ných ú�astník� sletu vybráno celkem      
5 nej-nej, které p�evzaly postavi�ku �arod�jnice o 
r�zné velikosti dle svého umíst�ní. Všechny  d�ti 
pak dostaly perníkovou ježibabu. 
     Poslední �ást programu se odehrávala již za 
doprovodu hudební skupiny Medv�di, která pak  
dále zp�íjem�ovala celý ve�er i dosp�lým 
návšt�vník�m letošního �arod�jnického sletu. 

 
� � � � � 

 

 
     Letošní 1. máj   díky zahradám plným 
rozkvetlých strom� jasn� vypovídal, že jaro je 
v plném proudu. A tak žádná dívka jist�  nemusela 
mít starost,  na rozdíl od lo�ského roku, že 
nebude mít p�íležitost  dostat polibek pod 
rozkvetlou t�ešní. 
     Pro naše  mládence ale i  starší  pány však toto 
datum znamená, že je t�eba postavit máj, 
abychom  i nadále ctili tradici, která se ve Spojile 
dodržuje již n�kolik desetiletí. A tak po ob�d� na 
1. máje v p�edem avizovaném �ase se sešla parta 
Spojilák� p�edevším z �ad dobrovolných hasi��, 
aby op�t vzty�ili tuto krásnou ozdobu obce. 
Zab�hnutý postup p�i kácení, p�eprav� stromu, 
oloupání kmenu, výzdob� korunky a kmene, 
p�ipevn�ní v�nce plného pentlí  a samotné 
postavení máje, se osv�d�il již mnohokrát  a tak 
šlo vše jako po másle a za dv� hodinky stál na 
návsi nádherný máj . 

     Tentokrát se tato akce t�šila v�tší pozornosti 
našich obyvatel i p�espolních  lidí. N�kolik d�v�at 
si p�išlo na májku uvázat svoji mašli vlastnoru�n�. 
Letošní máj je opravdu chloubou  našich stavitel� 
a krásnou ozdobou naší návsi. Jeho pestré  vlající 
pentle v každém kolemjdoucím vzbuzují p�íjemný 
pocit a radostnou náladu. 
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     Tak to tu ješt� nebylo. Tak by se dala popsat 
první kv�tnová sobota s datem 4.5. 2013. I když 
jsme se ráno probouzeli do pochmurného dne, 
kolem 9. hodiny ranní se za�ínalo „klubat“ 
sluní�ko. Srdce organizátor� zaplesalo radostí, ale 

ouha, jak se blížila 12. hodina, �as oficiálního 
startu kolob�žkové jízdy, za�ala se zatem�ovat 
obloha a na �elech organizátor� se za�ínaly 
objevovat chmury. 
      Kolob�žka tour Spojil po�ádala firma Libor 
Kment ekovelo.cz pod záštitou starosty obce 
Spojil za organiza�ního p�isp�ní �len� SDH Spojil, 
M�stské policie Sezemice a n�kolika dalších 
ob�tavých dobrovolník�. Všem pat�í naše 
pod�kování. Kolob�žky pro tuto akci zap�j�ila 
firma KOSTKA – kolobka,s.r.o., za což jí právem 
pat�í naše pod�kování. Tato akce se uskute�nila 
pod heslem  „Kolob�žka tour  Spojil není závod. 
Jedeme pro radost. Jedeme pro kolob�žky. 
Jedeme se hýbat.“ 
    Kolob�žkové zápolení vyšlo po všech 
stránkách. Dalo spoustu práce ho uspo�ádat a 
zajistit, aby vše klaplo, ale poda�ilo se to. 
     Kolob�žkového klání se ú�astnilo 32 kolob�žc� 
z 5 šesti �lených tým� a 2 jednotlivci. Jednalo se o 

družstva  VÝCVIKOVÉ ST	EDISKO PS
 K9 
SPOJIL MUŽI, VÝCVIKOVÉ ST	EDISKO PS
 K9 
SPOJIL ŽENY,  APOLENKA , HASI�I SPOJIL  a 
SPOJILÁCI . Jelo se na okruhu o délce cca 1100 
m, který vedl od sportovního areálu lesem, ulicí 
K Hájovn�, p�es naši náves – ulicí U Lípy a ulicí 
Okružní zp�t ke sportovnímu areálu. B�hem 
dvouhodinové jízdy se sledoval po�et ujetých kol. 
Našt�stí po�así p�álo. P�esn� úderem 14. hodiny, 
na kterou byl stanoven konec �asového limitu 
za�alo vydatn� pršet. Po celou dobu 
dvouhodinové jízdy provázela naše odvážné 
„kolob�žká�e“ hudba z místního rozhlasu 
s ob�asnými komentá�i jejich jízdy. Pro ú�astníky 
akce bylo zajišt�no ob�erstvení ve sportovním 

areálu. P�i  vyhodnocení akce obdržel každý 
z ú�astník� sadu blika�ek a certifikát o po�tu 
najetých kilometr�. 
      Nálada byla výborná a v��íme v pokra�ování v 
druhém ro�níku v roce 2014,  kde po�et ú�astník� 
m�že být mnohonásobn� vyšší. V��íme tomu, že 
Kolob�žka tour Spojil m�že získat své stálé místo 
v naší obci. A na úplný záv�r n�které komentá�e 
ú�astník� kolob�žkové jízdy a výsledky. 

 
Komentá�e: 

• Ano,  potvrzuji, bylo to super a dáme repete …! 
• Ur�it� zase rádi dorazíme. Byl to super den. Díky za pozvání, dlabanec a praktický dárek. 
• Díky za hezký závod. Všichni si to moc užili. Jen jsme dnes nemohli tolik b�hat po cvi�áku – 

netrénované noži�ky bolí.  Eva a Honza 
 

Týmy: 
Spojiláci – najeto 42,9 km 

Výcvikové st�edisko ps� K9 Spojil – muži – najeto 42,9 km 
Hasi�i Spojil – najeto 40,7 km 

Výcvikové st�edisko ps� K9 Spojil – ženy – najeto 36,3 km 
Apolenka – najeto 35,2 km 
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Jednotlivci: 
Jan Skácel – najeto 36,3 km 

Eva Pastr�áková – najeto 31,9 km 
 
     Velké díky všem, ale opravdu všem za ú�ast a spolupráci a v��íme, že se sejdeme u stejné 
p�íležitosti a ve v�tším po�tu i p�íští rok. 
  S pozdravem  
     Trhni si.....       Libor Kment  a Miluše Telecká 
 

� � � � � 
 

 

     Dne 4.5.2013 uspo�ádala Rocková sekce Spojil 
akci Rockový Máj, na kterém vystoupily skupiny 

Slamer Banger a Red Guitars, 
jejichž produkce byla pojata jako 
minifestival, p�i kterém se ob� 
skupiny vyst�ídaly na jednom 
pódiu v altánu Sportovního 
areálu Spojil. Akce byla 
p�ipravena za podpory obce 
Spojil a Sboru dobrovolných 
hasi�� Spojil. 
     Hlavního po�adatelství se ujal 
pan Jan Mat�j a jako dramaturg 
Pavel Vondra. Vzhledem k tomu, 
že podmínky pro po�ádání této 
akce nastavil obecní ú�ad velmi 
p�ísn�, byla p�íprav� v�nována 
ze strany po�adatel� zna�ná 
pozornost.  
     I p�es rozpa�itý za�átek, kdy 
ne úpln� dokonale vycházely 
p�edem naplánované �asy 
technické p�ípravy, za�ala akce 
zda�ilým vystoupením mladé 
skupiny Slamer Banger, která p�edstavila svojí 
vlastní tvorbu s �eskými texty a specificky 
rozevlátou intonací sólového zp�vu. Svým 
zaujetím a muzikantsky poctivým p�ístupem si 
získala sympatie publika, které nadšen� 
aplaudovalo a povzbuzovalo skupinu mladých 
hudebník� ke sv�žímu výkonu, založenému na 
sou�asném pojetí živé tane�ní hudby. 

    Po p�estávce, která byla t�eba k vým�n� 
nástroj� a aparatury nastoupila ke své produkci 
pardubická skupina Red Guitars. Tato formace je 
známá zejména z klubových vystoupení                     
v  Pardubicích. Solidní rytmika, dobrý kytarista 
hrající minimáln� za dva a zp�va�ka, která krom� 
dobrého p�veckého výkonu disponuje i skv�lou 
angli�tinou. Ne všichni, kdo umí anglicky, umí 
zpívat, ne všichni kdo um�jí zpívat, umí anglicky a 
ne všichni, kdo umí anglicky, umí anglicky zpívat. 
Možná vám z toho jde hlava kolem, ale zp�va�ka 
skupiny Red Guitars disponovala obojím. Kapela 
zahrála nejen prov��ené rockové skladby, ale 
zabrousila i do sfér ne b�žn� interpretovaných. 
Zda�ilé kousky od Janis Joplin byly ozdobou 
ve�era. 
     Akci navštívilo více než 100 návšt�vník� a 
z jejich reakcí bylo možno usuzovat, že se bavili 
skv�le a ve�er si užívali. Velkou m�rou k tomu 

p�isp�l i mistr zvuku pan Pavlík 
z Hradce Králové se svým 
týmem, který nejenže p�ijel na 
�as, bleskurychle postavil 
aparaturu a to v�etn� party 
stanu, který všem ú�astník�m 
zajiš�oval jistotu úkrytu v p�ípad� 
nestálého po�así. Ob� kapely 
nazvu�il velmi rychle, kvalitn�          
a tak, že pokud by hlasitost 
produkce byla nižší, nešlo by 
vícemén� o rockovou muziku            
a pokud by p�idal, bylo by to 
zbyte�n� rušivé. Jemu se 
poda�ilo vše výborn� vyvážit              
a výsledek byl skv�lý.  
     Záv�rem je t�eba pod�kovat 
všem zú�astn�ným, v�etn� 
osádky obsluhujícího personálu 
Sportcentra za p�íjemn� stráve-
ný ve�er, který rocková sekce 
Spojil plánuje opakovat s dalšími 

zajímavými kapelami 15.6.2013 a na který 
všechny p�íznivce rockové hudby tímto srde�n� 
zveme.  
 
Hudb� zdar a rocku zvláš�. 
      
   Ladislav Ministr.   



     Kv�ten 2013 byl m�sícem plným tradi�ních,              
i mimo�ádných kulturních, spole�enských a spor-
tovních akcí. Jednou takovou mimo�ádnou 
událostí byla dne 8.5. oslava osvobození v roce 
1945 a ukon�ení II. sv�tové války.  
     Obec Spojil ve spolupráci s Klubem vojenské 

historie Pardubice uspo�ádala  pro ob�any  
d�stojnou vzpomínku na tento den a sou�asn� 
p�ipravila zajímavé p�ekvapení tím, že do obce 
p�ijela ukázka  dobových vojenských vozidel          
s bojovou technikou.  Jak bylo uvedeno 
v programu odpoledne ve 14 hodin vyrazil pr�vod 
vojenských historických vozidel od Okraj� sm�rem 
na náves. Zde pak prob�hlo položení kv�tin k Líp� 
Svobody a k Spojilské  Líp�  Života. Po této malé 
pietní události  odjela op�t kolona na h�išt� 
sportovního areálu, kde  m�li ob�ané možnost 
prohlédnout si a „osahat si“ tuto techniku, podívat 

se na výstroj a od�v, ve kterém bojovali naši 
osvoboditelé proti N�mc�m. Dokonce jsme m�li 
možnost vid�t i zástupce wehrmachtu. 
      Zpo�átku se zdálo, že akce nevzbudila moc 
velký zájem, ale s p�ibývajícím �asem se areál 
plnil p�edevším zástupci z pánských �ad, jak 
dosp�lými  tak i d�tmi. A vskutku bylo se na co 

dívat.  P�edstavila se  t�i vozidla Dodge, dále  
Jeep Willis, Praga RN a nakonec lah�dka Tatra 
8000/111 Einheitsf�hrerhaus, která je toho �asu 
jediným exponátem na sv�t�. Zna�ný obdiv si 
získala i p�ehlídka zbraní, kterou si návšt�vníci 
mohli vzít do ruky.  Záv�rem prob�hla  ukázka 
st�elby z minometu. 
     Až p�i takovém setkání si hlavn� ti mladší 
uv�domí, v jakých podmínkách se naše svoboda 
zrodila a že máme všem osvoboditel�m jak našim 
tak i zahrani�ním i dnes za co d�kovat. 

 
� � � � � 

 

 

     Sbor dobrovolných hasi�� obce Spojil spole�n� 
s obcí Spojil p�ipravil na ned�lní podve�er 19. 
kv�tna další z �ady kulturních a spole�enských 
akcí. Tentokrát pozvánka sm��ovala p�edevším  
do �ad našich senior� a všech p�íznivc� dechové 
hudby a �eské lidové písni�ky. Do Spojila zavítala 
„Barevná muzika“, což je kapela složená                
z hudebník� z Rovn� a blízkého okolí, která 
p�sobí pod vedením Františka Macha�e z Horní 
Rovn�, u�itele ZUŠ Luže. V pr�b�hu dvou hodin  
jsme vyslechli písni�ky �eských, moravských          
i slováckých autor�, p�evážn� lidovky, ale                    
i n�které písni�ky ve svém vlastním aranžmá. 
     Již první dv� melodie nás pono�ily  do krásné 
nálady tohoto hudebního žánru.  P�íjemná  
hudební atmosféra dopln�ná  vtipnými vstupy  
jednoho z hudebník�  a krátkým vystoupením nám 

dob�e známého imitátora pana Pavla Kopeckého 
ze Sezemic postupn� gradovala, takže poslední 
písni�ky si již s chutí zazpívali poslucha�i 
spole�n� se zp�váky kapely. 

 
     Tato akce m�la jen malou vadu a to, že se 
bohužel dostavila pouze hrstka poslucha��, pro 

10 
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které p�edevším bylo toto vystoupení uspo�ádáno, 
ale celkovou návšt�vu zhruba 30 lidí doplnili 
poslucha�i i mladší v�kové kategorie. 
Kdo v ned�li nave�er nep�išel do sportovního 
areálu, ur�it� ud�lal chybu, protože chvíle 
strávené v p�ítomnosti Barevné muziky všem 
p�ítomným pozvedly náladu a na chvíli mohli 
zapomenout na své všední starosti. 

 
 
 
 

 
 

 
     V sobotu 25. kv�tna uspo�ádal náš Sbor 
dobrovolných hasi�� již t�etí ro�ník Memoriálu 
MUDr. Petra Starého - turnaje v nohejbalu, na 
památku našeho spojilského souseda a 
všestranného sportovce. Stejn� jako 
v p�edchozích ro�nících i letos se tento turnaj 
konal pod záštitou starosty obce Spojil a op�t na 
h�išti pana Doležala u jeho domu �.p. 84 ve 
Spojile. 
     Po prezenci od 8,30 hod ráno byl turnaj 
zahájen v obvyklý �as v 9,00 hod. Celková letošní 
ú�ast byla 12 osob – tj. 6 mužstev po 2 hrá�ích. 
Obsazení mužstev bylo jako obvykle vylosováno. 
V letošním roce byl zvolen systém hry každý 
s každým a tak bylo odehráno celkem 15 zápas�. 
Hrálo se tradi�n� na 2 vít�zné sety.  Po�así bylo 
sice od rána zamra�ené a ob�as vyhrožovalo 
dešt�m, ale nakonec se odpoledne ud�lalo i 
celkem hezky a objevilo se sluní�ko. Hrá�i se 
proto osv�žovali jak chlazenými nápoji, tak se 
ob�as zah�áli �ajem nebo kafí�kem. Pochutnat si 
mohli všichni na skv�lých grilovaných  steacích od 
vynikajícího kucha�e Martina �ápa a pozadu 
nez�staly ani manželky hrá��, které nás zásobily 
svými domácími dobrotami ve form� jednohubek 
�i r�zných sladkostí. Po mnoha náro�ných a 
vysilujících zápasech, plných dramatických i 
ob�as humorných moment�, tedy nakonec 
prob�hl poslední zápas a došlo na vyhodnocení 
výsledk�. Vzhledem k letošnímu systému hry byl 
d�ležitý po�et dosažených bod� a protože ten byl 
u druhého a t�etího místa shodný, tak rozhodlo 
lepší skóre set�. Kolem 15,30 hod prob�hlo 

slavnostní vyhlášení vít�z�, kte�í obdrželi z rukou 
spojilského starosty a starosty dobrovolných 
hasi�� medaile a potišt�ná tri�ka s nápisem na 
památku tohoto ro�níku turnaje. Zlatí vít�zové pak 
obdrželi krásný zlatý putovní pohár, na n�mž jsou 
uvedena jména všech vít�z� p�edchozích ro�ník�.  
Bylo nám též ctí a velmi nás pot�šilo, že ú�astníky 
turnaje p�išla povzbudit i rodina pana doktora 
Petra Starého. 
     Záv�rem bychom touto cestou rádi pod�kovali 
manžel�m Doležalovým za prop�j�ení sportovišt�, 

poskytnutí zázemí pro sportovce i fanoušky a 
navození skv�lé atmosféry v jejich milém 
domáckém prost�edí. Samoz�ejm� že velký díl 
pat�í všem organizátor�m v �ele s Janem Volše za 
kvalitní p�ípravu a zdárný pr�b�h turnaje. A jaké 
jsou tedy výsledky turnaje?  

 
1. místo = Jan Volše, Josef Doležal 

2. místo = Jan Hambalík , Petr Dvo�ák 
3. místo = Svatopluk Rozsypal, Jan Doležal 

     Gratulujeme vít�z�m, p�ejeme všem p�kné sportovní zážitky po celé léto a již nyní se t�šíme na další 
ro�ník našeho turnaje, který se stal nedílnou sou�ástí tradi�ních akcí v naší obci. 
         Starosta SDH obce Spojil 
                     Ing. Jan Meloun 
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     Naše krásná májka zdobila spojilskou náves po 
celý m�síc kv�ten a jak praví tradice poslední 

májový den musí být pokácena.  D�íve jsme i ve 
Spojilu tento zvyk ctili, ale pozd�ji se z d�vodu 

bezpe�nosti od kácení  uprost�ed návsi upustilo. 
Letos se však naši dobrovolní hasi�i rozhodli, že 
tuto tradici znovu obnoví a máj vlastnoru�n� 
pokácí.  Své rozhodnutí pak prost�ednictvím  
obecního rozhlasu a plakátk� na Májovou veselici 
zve�ejnili.  
     Tuto ojedin�lou událost si naši obyvatelé,  
p�edevším d�ti, ale i kolemjdoucí,  nenechali ujít  a 
zaplnili prostor kolem fontány a s nap�tím 
o�ekávali, jak se hasi��m zda�í plánovaná akce. 
      Takže úderem 19. hodiny dne 31. kv�tna 
zazn�ly první údery sekery. Po n�kolika málo 
minutách st�ídavého sekání t�í �len� SDH májka 
padla k zemi za potlesku p�ihlížejících divák� . 
Pak byla motorovou pilou roz�ezána na kusy a 
dopravena do  sportovního areálu, kde ješt� 
poslouží jako palivo. 
A te� vzh�ru  za zábavou na Májovou veselici. 

 
� � � � � 

 

 
     Májka, ta naše krásná „štíhlá krasavice“, která 
zdobila spojilskou náves už definitivn� padla pod 
ost�ím seker v rukou  zru�ných místních hasi��. A 
tak se v�tšina z p�ihlížejících, ale i další milovníci 
p�íjemné hudby a tane�ního parketu vydali do 
prostor sportovního areálu, kde probíhala Májová 
veselice. A kdo p�išel, nelitoval. 
     K tanci a poslechu nám hrála chrudimská 
hudební skupina Akcent, která svým repertoárem 
oslovila p�íznivce r�zných žánr�. P�i p�veckém 
projevu kapelníka a zp�va�ky skupiny mnozí 
z nás z�stávali v „n�mém úžasu“ nad jejich 
výbornými p�veckými výkony i dob�e zvládnutými 

cizojazy�nými texty. Nálada p�ítomných byla 
výborná a to bylo smyslem celé akce. 

 
� � � � � 

D�tský den, aneb 
ani déš�  

nás neodradí 
     Na den 1. �ervna byla op�t jako obvykle 
naplánovaná oslava D�tského dne, ale venku už 
od rána st�ídav� více �i mén� pršelo. To však 
nezastavilo výbor pro ob�anské záležitosti ani 
naše hasi�e, aby d�tem  nep�ipravili zábavu, na 
kterou si tolik t�šily.  
     Takže p�vodn� plánovaný program a jeho 
provedení bylo upraveno a vše b�želo jako po 
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drátku.  �ást her vedená Liborem Kmentem se 

p�esunula do altánu sportovního areálu a �ást 
zajišt�ná SDH v �ele s Honzou Melounem                        
a Jirkou Novákem i p�es déš� z�stala venku. 
     Uvnit� altánu bylo teplou�ko od krbu a tak d�ti 
sout�žily v malování sádrových odlitk�, házení                  
a p�enášení mí�ku, skládání šipek , malování 
balonk� a dalších hrách a jejich kapsi�ky se rychle 
plnily sladkostmi a „d�ležitými drobnostmi“.                  
A protože v Pardubicích se zrovna konala 
Aviatická pou�, tak si nakonec takový malý letecký 
den uspo�ádaly i d�ti ve Spojile.  Vlastnoru�n� 
vyrobené šipky a papírová letadélka svišt�la ve 
vzduchu v altánu sem a tam. 
     Ani venku nebylo pusto a d�ti nep�išly ani              
o oblíbené st�ílení ze vzduchovky. Sice letos 
museli hasi�i kv�li dešti dost improvizovat, ale 
dostali skv�lý nápad, jak vše ud�lat. S použitím 
dvou fotbalových branek, kdy jedna  p�ekrytá 
igelitovou  plachtou sloužila jako p�íst�ešek  (krytá 
st�elnice) a druhá se zav�šenými nafouknutými 
barevnými balónky jako cíl st�elby, se tento 
atraktivní bod oslav D�tského dne poda�ilo zajistit. 
Neustálá fronta  na po�adí ve st�elb� jak chlapc�,  

tak  i dívek sv�d�ila o tom, že se d�tem tato 
zábava moc zamlouvala a navíc za každý trefený 
balonek získal st�elec malou odm�nu. Velmi se 
všem d�tem také líbila sout�ž, p�i níž si mohly 
sest�elit sv�j vlastnoru�n� pomalovaný balónek. 
 
     Ve finále pak �lenové SDH uspo�ádali malou 
sout�ž o d�tskou sadu hasi�ských pom�cek. 
Cenu získal  ten, kdo znal odpov�� na otázku: 
„Jak se jmenoval drá�ek, který po�ád toužil být 
požárníkem?“ Jeho jméno „Soptík“ s podivem 
znala jedna z nejmenších ú�astnic D�tského dne. 

     Ani po dvou a p�l hodinách zábavy a her se 
d�tem dom� moc necht�lo, ani je tentokrát déš� 
nezastavil, i když zpo�átku jejich ú�ast byla velmi 
skromná, nakonec se jich sešlo kolem dvaceti                
a odcházely s radostí, že si vlastní šikovností 
vysout�žily tolik  dobrot a p�itom se tak skv�le 
pobavily. 
     Velký dík pat�í našim výše jmenovaným 
organizátor�m a jejich pomocník�m, že to ani p�i 
takovém „psím po�así“ nevzdali a našim  d�tem 
oslavu D�tského dne zajistili. 

 
� � � � � 

 
     Sobotní dopoledne 8. �ervna 2013 bylo tak 
trochu zvláštní a netradi�ní. V místní kapli�ce 
Nanebevzetí Panny Marie se konal první k�est 
spojilského ob�ánka. Nepoda�ilo se nám 
z historických  pramen� zjistit, zda šlo o první 
k�est v naší kapli�ce v�bec, ale v každém p�ípad� 
byl první v novodobé historii naší obce. 
     Jelikož je v naší obci zvykem vítat své ob�ánky 
do života, dohodli jsme se s rodi�i malé Šárky 
Kuhnové, že využijeme p�ítomnosti jejich blízkých 
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na církevním ob�adu a ve stejný den ud�láme i ten 
civilní. A tak se historicky poprvé uskute�nilo 
vítání ob�ánka v místní kapli�ce. Tomuto prost�edí 
byl p�izp�soben i celý program vítání. Po n�kolika 
básních p�ednesl starosta sv�j projev p�ipravený 
pro tyto p�íležitosti. Po té následoval zápis rodi�� 
a patron� do pam�tní knihy. I zde jsme 
zaznamenali jednu pozoruhodnost. Krom� 
prarodi�� se patrony malé Šárky stali i její starší 

sourozenci Vojtíšek a Alžb�tka. Po zápisu do 
pam�tní knihy p�edal starosta obce spole�n� 
s místostarostkou tradi�ní dárky, pro maminku 
kyti�ku, pro Šárinku zlatý p�ív�sek s jejím 
znamením. Na záv�r p�išlo nezbytné focení na 
památku. Cvakání spouští fotoaparát� nebralo 
konce. A pak honem p�íprava na k�tiny, které 
následovaly bezprost�edn� po vítání ob�ánka do 
života. 

 
� � � � � 

 

     V sobotu 9. �ervna prob�hl ve Spojile historicky 
první volejbalový turnaj. Hrálo se na um�lém h�išti 
u Jany a Mirka Doležalových, protože trávník ve 
sportovním areálu je stále pod vodou a sérii 

dvanácti zápas� by bez úhony neunesl. Po�así 
nám našt�stí p�álo, bylo teplo a sluní�ko (podle 
spálených zad n�kterých ú�astník� možná až 
moc), nálada byla výborná a hrá�e p�išlo 
povzbudit i hodn� fanoušk�. 
     Turnaje se zú�astnilo 21 hrá�� - 11 žen a 10 
muž�. Volejbalový „oddíl“ m�l 100% ú�ast, p�idali 
se i fotbalisté a další zájemci z �ad spojilských 
ob�an�. Hrá�i byli rozlosováni do �ty� tým�              
a krátce po deváté hodin� se mohlo se za�ít hrát. 

Kolem druhé hodiny odpoledne bylo rozhodnuto. 
Sponzor akce Zden�k Nedv�d p�edal medaile              
a pohár vít�znému týmu ve složení: Iveta 
Kmentová, Mirka �ápová, Petra Rozsypalová, 
Michal Rozsypal a Michal Dlouhý. 
 
 

 
     Pod�kování všech volejbalist� pat�í Ing. 
Zde�ku Nedv�dovi, vedení obce za podporu, Jan� 
a  Mírovi Doležalovým za h�išt�, Vla�ce                       
a Michalovi z klubu za ob�erstvení, Dan� 
Št�pánkové za organizaci a spoluhrá��m                
i soupe��m za skv�lou hru.  

 
 Už se t�šíme na další ro�ník... 

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

 

Z �ádných jednání zastupitelstva obce Spojil   
ze dn� 27. b�ezna  a 28. kv�tna 2013 

Na jednání dne 27.3.2013 bylo p�ítomno osm zastupitel�, jeden omluven a sou�asn� bylo p�ítomno  28 host�. Po 
nezbytných úvodních ceremoniích byl program jednání schválen všemi p�ítomnými zastupiteli tak, jak byl zve�ejn�n 
a po schválení ov��ovatel� zápisu bylo jednání zahájeno.. 
 
     V úvodu starosta obce informoval p�ítomné, že 
obecní ú�ad obdržel dne 20.2. 2013 námitku pana 
Petra Kmenta k zápisu z jednání zastupitelstva obce 
Spojil dne 24.1. 2013. Tato námitka byla zve�ejn�na na 
ú�ední desce obecního ú�adu v termínu 21.2. až 8.3. 
2013. �lenové zastupitelstva obce Spojil obdrželi tuto 
námitku písemn� p�edem jako sou�ást materiál� pro 
toto jednání. Následn� s obsahem námitky seznámil 

všechny p�ítomné. Pak v souladu s jednacím �ádem 
zastupitelstva obce Spojil požádal o vyjád�ení 
ov��ovatele zápisu z d�íve citovaného jednání 
zastupitelstva, pana Libora Kmenta a MVDr. 
Svatopluka Rozsypala. 
     Po vyjád�ení obou ov��ovatel� starosta obce 
konstatoval, že na základ� vyjád�ení ov��ovatel� 
zápisu a s odkazem na záv�ry z jednáním 
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zastupitelstva obce Spojil dne 8.9.2011 bod 1) a na 
základ� usnesení �.2/2012/I jednání zastupitelstva 
obce Spojil ze dne 10.5.2012 p�edkládá zastupitelstvu 
obce Spojil návrh na následující usnesení: 
„Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
námitku pana Petra Kmenta k zápisu z jednání 

zastupitelstva obce Spojil dne 24.1. 2013 jako 
NEOPODSTATN�NOU a tudíž zápis z tohoto jednání 
z�stává beze zm�ny“.  Návrh byl p�ijat pom�rem 5:2 
(proti Petr Kment a Libor Kment), 1 se zdržel (Ján 
�ernák). 

 
     Dalším bodem se stalo projednání celoro�ního hospoda�ení obce Spojil a záv�re�ného ú�tu obce Spojil za rok 
2012, v�etn� zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení obce Spojil za rok 2012.         Starosta obce 
konstatoval, že p�edkládané materiály byly �ádn� zve�ejn�ny na ú�ední desce obecního ú�adu po dobu zákonem 
stanovenou a to i v elektronické podob�. �lenové zastupitelstva obce Spojil obdrželi tyto materiály písemn� 
p�edem. Dále uvedl, že na základ� žádosti �lena zastupitelstva pana Jána �ernáka byla svolána na pond�lí dne 
25. b�ezna 2013 pracovní sch�zka �len� zastupitelstva za ú�asti ú�etní obce, za ú�elem seznámení se s detailním 
obsahem p�edkládaných materiál�. Sou�asn� podotýká, že tato sch�zka byla nezávazná. Starosta následn� 
p�edal slovo místostarostce obce a p�edsedovi finan�ního výboru. Místostarostka obce uvedla n�která základní 
data z celoro�ního hospoda�ení obce Spojil. P�íjmy obce Spojil v roce 2012 �inily 3 778 929,64,- K�, což je 
109,5% schváleného rozpo�tu po úpravách. Výdaje obce Spojil byly ve výši 3 654 620,16,- K�, což je 92,96% 
schváleného rozpo�tu po úpravách. Z�statek na ú�tu obce Spojil k 31.12. 2012 byl ve výši 606 246, 83,- K�, což je 
o 206 246,83,- K� (o 51,6%) více než se p�edpokládalo. Poté místostarostka obce uvedla základní data ze 
Záv�re�ného ú�tu obce Spojil za rok 2012. Da�ové p�íjmy obce Spojil v roce 2012 byly ve výši 3 181 450,02,- K�, 
neda�ové p�íjmy ve výši 310 840,03,- K� a p�ijaté transfery ve výši 286 639,59,- K�. B�žné výdaje obce �inily 3 
423 020,16,- K� a kapitálové výdaje 231 600,00,- K�.   
     Dále místostarostka uvedla, že dne 13.11. 2012 prob�hl díl�í p�ezkum hospoda�ení obce Spojil za rok 2012 a 
dne 1.3. 2013 prob�hl záv�re�ný p�ezkum hospoda�ení.. Tímto p�ezkumem nebyly zjišt�ny žádné chyby a 
nedostatky, tudíž obec Spojil obdržela takzvaný A audit, což jí oprav�uje �erpat finan�ní prost�edky z dota�ních 
titul�. P�edseda finan�ního výboru konstatoval, že p�edložené materiály projednal finan�ní výbor obce Spojil na 
svém zasedání dne 9.3.2013 a doporu�il je zastupitelstvu ke schválení. 
     Po vystoupení obou p�edkladatel� otev�el starosta obce k p�edloženým materiál�m diskuzi a následn� p�ednesl 
návrh na usnesení, o n�mž dal hlasovat. 
     Pan �ernák vznesl dotaz: „Na pracovní sch�zce mn� nebyla vysv�tlena položka 5011,5021 a 5169 z d�vodu 
ochrany osobních údaj�. Žádám o sd�lení paragrafu ze zákona o ochran� osobních údaj�, dle kterého mi nebylo 
odpov�zeno. Dále pan �ernák požádal o písemnou informaci, zdali bylo zastupitelstvo informováno o žádosti na 
dotaci ve výši 100.000,- K� na ve�ejné osv�tlení.  
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo celoro�ní hospoda�ení obce Spojil a záv�re�ný ú�et obce 
Spojil za rok 2012 v�etn� zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení obce Spojil za rok 2012 bez výhrad 
pom�rem 6:2 (proti Ján �ernák, Petr Kment). 
 
     Projednávání financí pokra�ovalo projednáním 
ú�etní záv�rky obce Spojil za rok  2012. Starosta obce 
uvedl, že i tyto p�edložené materiály byly zve�ejn�ny na 
elektronické ú�ední desce obecního ú�adu z d�vodu 
velkého rozsahu materiál�. �lenové zastupitelstva 
obce Spojil však obdrželi materiály p�edem písemn�. 
Poté p�edal slovo místostarostce obce. Místostarostka 
obce seznámila p�ítomné s hlavními údaji 
z p�edkládaných materiál�. Obec Spojil m�la k 31.12. 
2012 stálá aktiva ve výši 41 935 517,66 K�, ob�žná 
aktiva ve výši 666 993,13 K�, pasiva celkem ve výši 41 
935 517,66 K�. Výsledek hospoda�ení obce Spojil za 
rok 2012 je mínus 518 870,19 K�. Tento schodkový 
hospodá�ský výsledek obce Spojil za rok 2012 není 
výsledkem špatného hospoda�ení obce, ale promítly se 
zde odpisy majetku, které jsou obce od roku 2011 
povinny provád�t  na základ� zákonné reformy 
ú�etnictví územn� samosprávných celk�. Vzhledem 

k tomu, že p�evážná �ást majetku obce Spojil byla 
po�ízena v posledních dvaceti letech a tudíž má stále 
vysokou hodnotu – tém�� 50 milión� korun, jsou i 
odpisy tohoto majetku vysoké a z pohledu 
hospodá�ského výsledku obec dostaly do záporných 
�ísel i když skute�nost je opa�ná. 
         P�edseda finan�ního výboru uvedl, že 
p�edkládané materiály byly projednány na jednání 
finan�ního výboru dne 9.3.2013 a byly zastupitelstvu 
obce Spojil doporu�eny ke schválení. Poté starosta 
obce otev�el k projednávanému bodu diskuzi a 
následn� p�edložil návrh na usnesení, o n�mž dal 
hlasovat. Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
schválilo Ú�etní záv�rku obce Spojil za rok 2012 
v�etn� Inventariza�ní zprávy obce Spojil  za rok 2012 
bez výhrad pom�rem hlas� 6:2 (proti Ján �ernák, Petr 
Kment). 

 
     Dále byla zastupitelstvu podána informace o p�ijatém rozpo�tovém opat�ení �.1/2013 v kompetenci starosty 
obce. Starosta obce sd�lil, že p�edložené rozpo�tové opat�ení obdrželi �lenové zastupitelstva obce Spojil písemn� 
p�edem. Místostarostka obce seznámila �leny zastupitelstva obce a p�ítomnou ve�ejnost s p�ijatým rozpo�tovým 
opat�ením �.1/2013, kdy se jedná o rozpo�tové opat�ení ve výši 24 200,- K� jak na stran� p�íjm�, tak na stran� 
výdaj�. Jde o náklady spojené s volbou prezidenta �eské republiky. Z celkové p�ijaté dotace byla vrácena 
nevy�erpaná �ástka ve výši 7 298,- K�. Po tomto sd�lení  otev�el starosta obce diskuzi a následn� p�edložil návrh 
na usnesení, o n�mž dal hlasovat. Zastupitelé vzali svým hlasováním informaci na v�domí všemi hlasy. 
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     Bezprost�edn� v návaznosti došlo na projednání 
rozpo�tového opat�ení �.2/2013 v kompetenci 
zastupitelstva obce Spojil. Místostarostka obce 
seznámila �leny zastupitelstva obce a p�ítomnou 
ve�ejnost s návrhem rozpo�tového opat�ení �.2/2013 
v kompetenci zastupitelstva obce Spojil. Jedná se o 
rozpo�tové opat�ení ve výši 202 000,- K� jak na stran� 
p�íjm�, tak na stran� výdaj�. Jde o rozpo�tové 
opat�ení, které upravuje rozpo�et obce Spojil na rok 
2013 na základ� rozdílu skute�ného a p�ed-
pokládaného z�statku hospoda�ení obce Spojil. 
P�edseda finan�ního výboru uvedl, že rozpo�tové 
opat�ení �.2/2013 bylo projednáno na jednání 

finan�ního výboru dne 9.3. 2013 a bylo doporu�eno 
zastupitelstvu obce ke schválení. Po té starosta obce 
otev�el diskuzi. Do diskuze se p�ihlásil pan �ernák 
s dotazem, co obsahuje položka �. 5171 – �ástka 
60.000,-K� ve výdajích na sportovní za�ízení v majetku 
obce a na položku 5901 – �ástka 34.400,-K�. Bylo mu 
odpov�zeno, že �ástka 60.000,- K� je po�ítána na 
rekonstrukci podlahy v altánu a �ástka 34.400,-K� je 
neinvesti�ní rezerva finan�ních prost�edk�, které se 
budou moci dle pot�eby p�esunout.   
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo 
rozpo�tové opat�ení �.2/2013 pom�rem 7:1 (proti Ján 
�ernák). 

 
 
     V jednání následovala zpráva p�edsedy výboru pro ob�anské záležitosti obce Spojil o pr�b�žném pln�ní  
usnesení zastupitelstva obce Spojil �.1/2013/V ze dne 24.1. 2013. P�edseda  výboru pro ob�anské záležitosti, pan 
Libor Kment seznámil �leny zastupitelstva obce Spojil i p�ítomnou ve�ejnost se základními údaji návrhu propozic 
závodu „Kolob�žka tour Spojil“, s p�edpokládaným termínem konání 4.5.2013. Tyto propozice by m�ly být s menší 
obm�nou platné pro p�ípadné konání t�chto závod� v celostátním m��ítku v roce 2014. Po�adatelem letošních 
závod� by podle p�edkladatele návrhu m�la být Obec Spojil & ekovelo.cz Libor Kment. K p�edloženému návrhu 
prob�hla delší diskuze, a to zejména z pohledu zajišt�ní bezpe�nosti ú�astník� závodu a pojišt�ní celé akce. Dále 
se diskuze zabývala i navrženým termínem akce, na n�jž je plánován také rockový koncert. Tato diskuze byla 
uzav�ena s tím, že organiza�ní zajišt�ní závodu Kolob�žka tour Spojil“ v roce 2013 bude bezodkladn� do�ešena 
zú�astn�nými stranami na obecním ú�ad�. Po skon�ení diskuze p�edložil starosta obce návrh na usnesení. 
Projednávaná zpráva byla p�ijata všemi p�ítomnými.  
 
     Zprávu o �innosti obecního ú�adu za uplynulé 
období p�edložila místostarostka obce, paní Telecká.   
Tento materiál tvo�í nedílnou sou�ást zápisu z jednání 
zastupitelstva obce. Starosta obce následn� otev�el 

k p�edložené informaci diskuzi a poté p�edložil návrh na 
usnesení.  
Zastupitelstvo obce Spojil vzalo Zprávu o �innosti 
obecního ú�adu za uplynulé období na v�domí sedmi 
hlasy, jeden se zdržel (Ján �ernák). 

 
     V bod� r�zné vystoupil pan Svatopluk Rozsypal s dotazem na pana �ernáka, jak pokra�uje kauza trestního 
oznámení. Pan �ernák odpov�d�l, že pokra�uje a víc k tomu nemá co �íci. Dále v návaznosti na pr�b�h diskuze 
pana Jána �ernáka k bodu �. 3 p�edložil starosta obce zastupitelstvu obce návrh na usnesení : „Zastupitelstvo 
obce Spojil svým usnesením pov��uje �lena zastupitelstva obce Spojil pana Jána �ernáka p�ípravou návrhu �ešení 
osv�tlení ve�ejných prostranství v obci Spojil, a to jak z hlediska technického, tak i z hlediska ekonomického 
zajišt�ní, to znamená investi�ní náklady, provozní náklady a p�edpokládané náklady na údržbu. Termín 30.4.2013.“  
Usnesení bylo p�ijato pom�rem 6:2 (zdrželi se Libor Kment a Petr Kment). 

 
 
     Na jednání dne 28.5.2013 bylo stejn� jako minule 
p�ítomno osm zastupitel� a jeden omluven, ale 
tentokráte bylo p�ítomno 41 host�, možná i z d�vodu 
avizované besedy s ob�any, která byla plánovaná hned 
po ukon�ení jednání zastupitelstva. Úvodní ceremonie 
byla ozvláštn�na licitací, kdo bude vést jednání. 
Starosta obce totiž zahájil jednání zastupitelstva obce     
v souladu s jednacím �ádem a následn� p�edal �ízení 
jednání zastupitelstva obce Spojil panu Petru 
Kmentovi. Pan Ján �ernák reagoval p�ipomínkou, na 
základ� �eho starosta obce pov��il pana Petra Kmenta 
�ízením jednání zastupitelstva. Starosta obce 
odpov�d�l, že mu to umož�uje zákon o obcích.  Pan 
Petr Kment odmítl �ízení jednání zastupitelstva 
s od�vodn�ním, že od starosty obce neobdržel              
e-mailovou zprávu, ve které ho tímto pov��uje. Jako 
d�vod uvedl technický problém na svém po�íta�i. 
Vzhledem k této skute�nosti se �ízení jednání ujal op�t 
starosta obce. Konstatoval, že jednání zastupitelstva 
obce je usnášení se schopné. Dále byli zvoleni 
ov��ovatelé zápisu. 

     Starosta dále p�edložil zastupitelstvu program 
jednání a požádal o jeho p�ípadné dopln�ní.                      
O  dopln�ní programu požádal pan Ján �ernák a to            
o záležitost s výpov�dí nájemc� manžel� Brodských            
a o bod zve�ejn�ní v zápisu z jednání odpov�dí na 
otázky, které p�edložilo Sdružení Spojil Sob�. Starosta 
obce odpov�d�l, že pln� ctí požadavek Sdružení Spojil 
Sob�, v níž se hovo�í o tom, aby jimi p�edložené otázky 
byly zodpov�zeny p�i besed� s ob�any, která bude 
následovat bezprost�edn� po jednání zastupitelstva 
obce.  Z tohoto d�vodu dal starosta hlasovat o návrhu 
usnesení: „Dávám hlasovat o tom,  aby dotazy, které 
byly p�edloženy obci prost�ednictvím obecního ú�adu a 
které p�ímo souvisejí s následnou besedou, která bude 
probíhat po �ádném jednání zastupitelstva, byly 
za�azeny do �ádného jednání.“ Toto nebylo schváleno, 
nebo� pro byli pouze t�i zastupitelé (Ján �ernák, Petr 
Kment a Libor Kment), ostatní byli proti. Takže                    
i následné hlasování o programu bylo v obdobném 
pom�ru 5 pro, 2 proti (Petr Kment, Ján �ernák) a 1 se 
zdržel (Libor Kment). 

 



        P�edsedající dále konstatoval, že zápis                       
z p�edchozího jednání zastupitelstva obce byl �ádn� 
zve�ejn�n a byla proti n�mu vznesena námitka �lenem 
zastupitelstva obce Spojil panem Petrem Kmentem. 
Obecní ú�ad obdržel dne 21.5.2013 námitku pana 
Petra Kmenta k zápisu z jednání zastupitelstva obce 
Spojil dne 27.3. 2013, v níž se hovo�í o  tom, že 
v zápise není zaznamenána jeho námitka ke 
skute�nosti, že p�edsedající navrhl oba ov��ovatele 
zápisu z jejich volební strany. �lenové zastupitelstva 
obce Spojil obdrželi tuto námitku písemn� p�edem jako 
sou�ást materiál� na dnešní jednání. Následn� 
s obsahem námitky seznámil všechny p�ítomné. 
Námitka se stane nedílnou sou�ástí zápisu. Po té 
v souladu s jednacím �ádem zastupitelstva obce Spojil 
požádal o vyjád�ení ov��ovatele zápisu z d�íve 
citovaného jednání zastupitelstva pana  Jana Melouna.  
     Jan Meloun s odkazem na jednací �ád a p�edchozí 
usnesení zastupitelstva obce Spojil týkající se 
procedurálních záležitostí a tím i zp�sobu po�izování 
zápisu sd�lil, že shledává námitku jako 
neopodstatn�nou. Starosta obce konstatoval, že pokud 
kdokoliv považuje své vystoupení za tak zásadní a 
chce, aby bylo uvedeno v zápisu, je na základ� 
p�edchozích jednání zastupitelstva obce Spojil povinen 

p�edem na toto upozornit p�edsedajícího a 
zapisovatelku. Místostarostka obce p�ipomn�la 
skute�nost, že je sice dobré pravidlo zastoupení 
ov��ovatel� z obou volebních seskupení, ale výjimky 
potvrzují pravidlo. Dále upozornila na to, že zastoupení 
volebních stran v zastupitelstvu obce je 2:1 ve 
prosp�ch volební strany, jejíž lídrem je starosta obce. 
Z tohoto pohledu by mohla být skute�nost zastoupení 
ov��ovatel� v pom�ru 1:1 vnímána jako diskrimina�ní 
pro výše uvedenou stranu, ale není tomu tak                     
a vnímáme to jako projev dobré v�le.  
     Na požadavek pana Petra Kmenta, aby bylo 
zaznamenáno od te� vše, co �ekl, starosta obce znovu 
konstatoval, že tato skute�nost musí být v p�ípad� 
zájmu diskutujícího o doslovný zápis, oznámena 
p�edem zapisovatelce vždy u každého projedná-
vaného bodu programu.   
     Návrh na usnesení, že „Zastupitelstvo obce Spojil 
svým usnesením schvaluje námitku pana Petra Kmenta 
k zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil dne 27.3. 
2013 jako neopodstatn�nou a tudíž zápis z tohoto 
jednání z�stává beze zm�ny“ byl schválen 5 pro, 2  
proti (Petr Kment, Ján �ernák), 1 se zdržel (Libor 
Kment).  

 
     M�la následovat zpráva pov��eného �lena zastupitelstva obce Spojil usnesením ZO �. 2/2013/VIII pana Jána 
�ernáka o návrhu �ešení osv�tlení ve�ejných prostranství v obci Spojil. M�la následovat, zatím však následovalo 
matiné r�zných usnesení a hlasování o nich. Pan Ján �ernák totiž informoval �leny zastupitelstva o skute�nosti, že 
požádal zastupitelstvo obce o odložení termínu pro p�edložení zprávy.  

• Po kratší diskuzi na základ� výzvy starosty obce p�edložil pan �ernák návrh na usnesení v tomto zn�ní: 
„Návrh na usnesení, ve kterém požaduju prodloužení termínu zpracování na dobu, kdy obdržím vyjád�ení 
Krajského ú�adu plus 10 dn� na zpracování. O doru�ení vyjád�ení Vás budu okamžit� informovat.“ 
Hlasování: 2 pro – Petr Kment, Libor Kment, 3 proti – Miluše Telecká, Jan K�ivka, Jan Meloun,  3 se zdrželi 
- Svatopluk Rozsypal, Boris Fukátko,  Ján �ernák, návrh nebyl p�ijat. 

• Po další krátké diskuzi starosta obce p�ednesl návrh na usnesení: „Zastupitestvo obce Spojil svým 
usnesením revokuje usnesení zastupitelstva obce �. 2/2013/VIII ze dne 27.3.2013.“ Hlasování: 7 pro, 1 
proti (B. Fukátko), návrh byl p�ijat. 

• Dále starosta obce p�edložil další návrh na usnesení: „Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje, aby 
�len zastupitelstva pan Ján �ernák p�edložil návrh na �ešení osv�tlení ve�ejného prostranství obce Spojil, 
a to jak z hlediska technického, tak z hlediska ekonomického zajišt�ní, tzn. investi�ní náklady, provozní 
náklady a p�edpokládané náklady na údržbu do 10 dní po obdržení záv�ru kontroly výboru Zastupitelstva 
Pardubického kraje ve v�ci podn�t� pana Jána �ernáka  na zneužití dotací. Hlasování: 7pro, 1 proti              
(B. Fukátko), návrh byl p�ijat. 

 
     V dalším bod� jednání pan Libor Kment seznámil 
p�ítomné se zprávou o pr�b�hu akce „Kolob�žka Tour 
Spojil“, ve které zhodnotil pr�b�h celé akce a 
pod�koval všem zú�astn�ným. Místostarostka obce 
pod�kovala panu Liboru Kmentovi za zajišt�ní celé 

akce, která byla úsp�šná a starosta obce se 
k pod�kování p�ipojil s tím, že se akce sám zú�astnil a 
bylo mu ctí, že byla po�ádána pod jeho záštitou. 
Zastupitelstvo vyhodnocení akce schválilo.  

 
     Následovalo projednání žádosti OS Apolenka o finan�ní p�ísp�vek na provoz tohoto ob�anského sdružení pro 
pomoc zdravotn� postiženým. P�edsedající konstatoval, že �lenové zastupitelstva obce Spojil obdrželi tuto žádost 
písemn� p�edem a požádal místostarostku obce, aby seznámila p�ítomné se základními údaji této žádosti. Poté 
p�edsedající otev�el k projednávanému bodu diskuzi a následn� p�edložil návrh na usnesení, o n�mž dal hlasovat. 
Zastupitelstvo všemi hlasy usnesením schválilo finan�ní p�ísp�vek ve výši 20.000,-K�  pro Sdružení ob�an� pro 
pomoc zdravotn� postiženým Apolenka – hiporehabilitace, ur�ený na financování provozních náklad� sociální 
služby – Sociáln� aktiviza�ní služby pro seniory a osoby zdravotn� postižené. Sou�asn� s tímto zastupitelstvo 
obce Spojil svým usnesením pov��ilo starostu obce, aby p�ijal  rozpo�tové opat�ení v kompetenci starosty obce, 
které zahrne schválený finan�ní p�ísp�vek ve výši 20.000,- K�  do rozpo�tu obce Spojil. 
 
     Dalším bodem programu bylo projednání usnesení 
stavebního a územn� plánovacího výboru obce Spojil 
ve v�ci nát�r� stožár� ve�ejného orienta�ního 
osv�tlení. P�edseda stavebního a územn� plánovacího 

výboru informoval �leny zastupitelstva obce o sch�zce 
pracovní skupiny z �ad zástupc� ob�an� a �len� 
stavebního a územn� plánovacího výboru, která 
prob�hla 24.4.2013 a  provedla výb�r druhu a odstínu 
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barvy nát�r� stožár� ve�ejného orienta�ního osv�tlení.  
Starosta doplnil informaci o dalším postupu ve výb�ru 
dodavatele nát�r� sloup� ve�ejného orienta�ního 
osv�tlení a prací s tím spojených. Následn� 
p�edsedající otev�el diskuzi. Do diskuze se p�ihlásil pan 
�ernák s dotazem, jak byli vybíráni lidé do této skupiny. 
Starosta mu odpov�d�l, že byli p�izváni z �ad odborník� 
nap�., pan B�ezina, majitel firmy MANA, Ing. Boris 

Fukátko, p�edseda stavebního a územn� plánovacího 
výboru a dále z každé ulice v obci jeden ob�an.  Po 
další krátké diskuzi starosta obce p�edložil návrh na 
usnesení, o n�mž dal hlasovat. Zde zastupitelstvo 
svým usnesením vzalo  informaci p�edsedy stavebního 
a územn� plánovacího výboru na v�domí  pom�rem 6 
pro, 1 proti (Ján �ernák), 1 se zdržel (P. Kment). 

 
     Následovala zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé období, kterou jako obvykle p�edložila 
místostarostka obce paní Telecká, která s ní seznámila p�ítomné �leny zastupitelstva. Zastupitelstvo usnesením  
zprávu schválilo -  7 pro, 1 se zdržel (Ján �ernák). 
 
     V bod� r�zné se pan Ján �ernák dotázal, že slyšel, 
že bude kon�it nájemce sportovního areálu, zdali 
bychom se ho mohli na to zeptat. Starosta obce 
odpov�d�l, že se ptát nebude, protože nemá d�vod se 
tím na jednání zastupitelstva obce zabývat. Zájemci 
mohou tento dotaz vznést sm�rem k nájemci 
sportovního areálu p�ímo a to v rámci následné besedy 
ob�an� se �leny zastupitelstva obce. 

     Pan Libor Kment pod�koval �len�m Rockové sekce 
za zorganizování rockové produkce, která m�la velký 
úsp�ch a pod�koval panu Mat�jovi za vyú�tování. 
Požádal �leny rockové sekce o jednání na obecním 
ú�ad�, kde budou dohodnuta pravidla organizování 
t�chto akcí. 

 

Vážení spoluob�ané, sousedi, 
 
Rádi bychom Vám p�edstavili nové sdružení obyvatel obce Spojil – Spojil Sob� – SOS. 
 
Pro� jsme vznikli a co nás k založení sdružení SOS – Spojil Sob� vedlo?  
 

• nar�stající názorové neshody mezi zastupiteli obce a obyvateli obce 
• špatná komunikace s ob�any 
• nehospodárné a nepr�hledné nakládání s finan�ními prost�edky (osv�tlení se solárními 

panely, osv�tlení v obci, dotování provozu sportovního areálu, plánovaná výstavba sportovišt� 
vedle sportovního areálu �i zamýšlená výstavba kulturního domu na návsi) 

• nepr�hledné zadávání zakázek �asto bez odborných posudk� a výb�rového �ízení  
 

Co s tím chceme d�lat? 
 
Jsme uskupení „mladé“, ale za�ít pracovat na tom, aby Spojil byl ješt� lepším místem pro život nás 
všech, chceme co nejd�íve. 
 

• chceme zachovat samostatnost obce 
• chceme, aby ob�an�m byly dostupné veškeré informace o fungování obce 
• chceme v�tší pr�hlednost p�i vynakládání finan�ních prost�edk� obce 
• chceme, aby finan�n� náro�n�jší projekty byly realizované na základ� odborných posudk�           

a výb�rových �ízení, které budou zve�ej�ovány na webu obce 
• chceme, aby o d�ležitých v�cech nerozhodovala jen úzká skupina lidí, ale aby byl respektován               

i názor ostatních 
• zasadíme se o to, aby megalomanské projekty jako nový kulturní d�m nebo sportovišt� vedle 

sportovního areálu nezadlužili obec na dlouhé roky dop�edu  
• nechceme pouze kritizovat, ale pokud bude ta možnost, tak p�edkládat i �ešení 

 
Náš program je zatím stru�ný, ale o jeho rozší�ení se m�žete p�i�init i VY a své návrhy �i nápady nám 
poslat na mail info@spojil-sobe.cz, nebo je vložit do schránky k tomu vytvo�ené vedle naší výv�sky na 
brán� hosp�dky U Pa�ezu. 
 
Sdružení Spojil Sob� (Lud�k �ermák, Jan Hambalík, Jakub Jandl, Jaroslav Jandl, Jan Mat�j, Tomáš 
Navrátil, Karel Ševe�ek, Pavel Vondra, Milan Zavadil) 
 



 19 

OTEV�ENÝ DOPIS 

Vážení spoluob�ané, 
     jist� si ješt� všichni vzpomenete na debatu zastupitel� s ob�any obce Spojil, která se konala dne 13.12.2012 na 
sportovním areálu. 
      Dne 18.2.2013 v dob� p�ípravy prvního letošního vydání Spojilské drbny  m�, stejn� jako ostatním zastupitel�m 
p�išel email od paní místostarostky v tom smyslu, že nám zasílá text �lánku o besed� ob�an� pro vydání Spojilské 
Drbny, jehož autorem je Ing. Jandl a touto cestou si nás dovoluje požádat o naše p�ípadné p�ipomínky k jeho 
obsahu, zejména k záznamu odpov�dí nás, jednotlivých �len� zastupitelstva, s tím, abychom jí naše p�ípadné 
p�ipomínky a up�esn�ní zaslali nejpozd�ji do �tvrtka 21.2.2013, aby mohli zpracovat souhrnné stanovisko. 
 
Jako odpov��´ jsem paní místostarostce ve stanoveném termínu odeslal následující email: 
Odpov�di na otázky �.5 a �.18 od Petra Kmenta a jeho reakce na odpov�di paní místostarostky a pana starosty na 
otázky �.6 a �.7.   
  
Otázka �.5 (anonymní dotaz): Velmi mne obt�žují a roz�ilují pamflety od pana Petra Kmenta. Hodlá v tom              
i nadále pokra�ovat? 
Moje odpov�	: Na úvod bych cht�l uvést, že to nejsou pamflety, ale holá pravda, a ta, jak pln� chápu, m�že být 
n�komu proti srsti. Tazatele asi nezajímá zda mám pravdu, ale jestli mám právo ji psát. :-) Ano, hodlám v tom            
i nadále pokra�ovat, jestliže usoudím, že je pot�eba n�které v�ci uvést na pravou míru. 
  
Otázka �.6  
Moje reakce na odpov�	 paní místostarostky: Kde byla paní místostarostka  p�ed �asem, když obec na podn�t 
pana starosty zakoupila a poté zastupitelstvo schvalovalo zakoupení um�lého povrchu, jehož instalace byla navíc 
podmín�na nakonec nezískanou dotací cca 1/2 mil. K� a pro� tedy tehdy nevystoupila jako dnes, v p�ípad� 
nabídky 900 000 K� na kurt od pana Zavadila, s argumenty, že se nejedná o koncep�ní �ešení, že by došlo ke 
zvýšeni dopravní zát�že obce, že oplocení kurtu by hyzdilo obec a bránilo výhledu na les atd. atd. a pro� tudíž              
v minulosti hlasovala stejn� jako všichni ostatní zastupitelé z jejich volební strany pro zakoupení um�lého povrchu 
a dnes  je stejn� jako všichni ostatní zastupitelé z jejich strany proti kurtu? Není to �irou náhodou tim, že                       
s nabídkou p�ichází pan Zavadil, jež není u pana starosty zrovna v kurzu a navíc také tím, že v  p�ípad�  nabídky 
pana Zavadila by dodavatelem stavby podloží kurtu byla i jeho stavební firma? 
 
Otázka �.7  
Moje reakce na odpov�	 pana starosty: Je vskutku dojemné jak panu starostovi leží na srdci úspora elektrické 
energie za ve�ejné osv�tlení v obci, p�i�emž na jeho pozemku za areálem bývalého JZD se nachází solární 
elektrárna, která nejenže hyzdí vzhled obce, ale rovn�ž díky které platíme všichni více za elektrickou energii. 
 
otázka �.18 (anonymní dotaz): Cht�l bych se zeptat pana Kmenta a �ernáka, zdali nezvažují odstoupit z postu 
zastupitele? Ti lidé jsou nekompetentní, d�lají ostudu a navíc Kment zde zavádí móresy a praktiky, jako je nap�. 
fízlování lidí. 
Moje odpov�	: Ur�it� nezvažuji odstoupit z postu zastupitele. A� sami voli�i, za necelé dva roky, v p�íštích 
volbách do obecního zastupitelstva posoudí, do jaké míry zastupuji jejich zájmy. Zde bych pro p�íklad 
uvedl plánovaný poldr, který si zde nep�álo na 150 lidí a jehož výstavb� se nám prozatím poda�ilo zabránit. Co se 
tý�e mnou údajn� zavád�ných praktik jako je fízlování, tak zmín�né praktiky sem za�al zavád�t pan starosta a 
moje v uvozovkách fízlování bylo jen a jen reakcí na fízlovaní pana starosty, �ímž bylo nap�íklad  poukazování na 
mé projížd�ní p�es les sm�rem na studánku, šikanování mé osoby  m�stskou policií na objednávku pana starosty 
za údajné špatné parkování p�ed mým domem a také v dalším p�ípad� šikanovaní m�stskou policií rovn�ž na 
starostovu objednávku a zárove� s využitím starostou nastr�ené st�žovatelky - mé sousedky, paní Kuši�kové Jany 
(jež je coby zam�stnankyn� obecního ú�adu panu starostovi zavázána a navic dostate�n� servilní) a to za mé 
údajn� špatné skladování sud� na mé zahrad�, jen proto, že jsem m�l tu  "drzost"  vytvo�it opozi�ní kandidátní 
listinu do voleb do zastupitelstva obce v roce 2010. 
                                                                                              - konec emailu – 
 
     Ve své naivit� jsem totiž zašel  tak daleko, že jsem podlehl iluzi, že mé skute�né, emailem zaslané, odpov�di 
budou zakomponovány do souhrnného textu z debaty s ob�any a následn� otisknuty v prvním letošním �ísle 
Drbny. 
Nestalo se tak. 
Na místo toho mi p�išel email od paní místostarostky v kterém mi pod�kovala za mé p�ipomínky, ale že jsem prý, 
cituji: "ne zcela pochopil, o co jsme byli žádáni" :-) 
 
     Dále bych Vás vážení spoluob�ané rád seznámil s tím, jak se v naší obci i nadále manipuluje se zápisy z 
jednání zastupitelstva obce. Dne 24.1.2013 na �ádném jednání zastupitelstva obce jsem vystoupil v diskusi k bodu 
4 - projednání nabídky na odkoupení ideální poloviny vl. práv k pozemk�m p.p.�.524/1 a p.p.�. 288 v k.ú. a obci 
Spojil do vlastnictví obce Spojil, kde jsem uvedl : "Podstatou v�ci je, že obec má na pozemky p�edkupní právo kv�li 
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plánovanému poldru a tudíž je majitel pozemk� nucen je prodat obci za 11K� za metr �tvere�ní.."  V zápisu z 
jednání je však uvedeno pouze: "Dále vystoupil pan Petr Kment s tím, že podstatou v�ci je, že obec má na 
pozemky p�edkupní právo". Poté co jsem vznesl námitku proti zápisu z jednání, bylo na dalším jednaní 
zastupitelstva dne 27.3. 2013 na návrh pana starosty zcela "demokraticky" odhlasováno, že je má námitka 
neopodstatn�ná a tudíž zápis z�stává beze zm�ny. Navíc až do �ádného jednání zastupitelstva dne 27.3.2013 
platilo pravidlo, že každý z ov��ovatel� zápisu z jednání zastupitelstva byl z jiné volební strany. Toto už však  také  
vzalo za své, nebotˇ na zmín�ném jednání zastupitelstva pan starosta navrhl ov��ovatele pouze z jejich volební 
strany. Jak jinak než za tím ú�elem, aby si mohli do zápisu z jednání nerušen� napsat jen to, co se jim zrovna 
hodí.  
 
      Na záv�r bych si dovolil jeden osobní vzkaz: pane Zavadile, jestli je Vaše nabídka v�cného daru 900 000,- obci 
na výstavbu podloží pro tenisový kurt stále aktuální a já v��ím, že ano. Zkuste kontaktovat obecní ú�ad s tím, že 
rozši�ujete svou nabídku o možnost, že by dodavatelem stavby podloží pro kurt mohly být  stavebniny pana 
starosty a že podloží pod kurt m�že být p�ípadn� vybudováno "pod záštitou starosty obce Spojil" a tato skute�nost 
navíc vyzna�ena na  ceduli o velikosti 2x3 m na plot� kurtu místo p�vodn� Vámi požadované reklamní cedule. :-) 
                                                                                                                                                                                       
                                                       Petr Kment, �len zastupitelstva  
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ro�n� nákladem 200 výtisk�. 
 

PLÁNOVANÉ  AKCE  OBCE  SPOJIL VE  2. POLOLETÍ  2013 
 

Zá�í:        01.09.  Spojilská míle  
      07.09.  Turnaj v nohejbalu trojic II. ro�ník  
       20.09.  �í je posvícení? – no p�eci naše! 
       29.09.   Posvícenská mše svatá 

 
 Listopad:    30.11.   Váno�ní floristika 
    
   Prosinec:    05.12.  Mikulášská nadílka   
                07.12.  Váno�ní turnaj ve stolním tenisu VIII. Ro�ník 
   21.12.   Betlémské sv�tlo 
 

P�ehled je pouze orienta�ní a v pr�b�hu roku budou akce up�esn�ny. 
 

PPRROODDÁÁMM  RROOTTAAVVÁÁTTOORR – kyp�i� p�dy PA 51, benzínový motor 1,8 kW. 
Ší�ka záb�ru 66 cm, hloubka 12,5 cm. Pracovní výkon 500 m²/hod. Málo používaný. 

 

Mohu p�edvést. Cena dohodou. Volše Jan, Spojil 80, tel: 775580724 


