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ČEKÁNÍ  NA  "GODOTA" 
 
Naši milí čtenáři, 
     omlouváme se za zdržení tohoto vydání zpravodaje. Vzhledem k nákupu 
šikovné velké tiskárny na obecní úřad Spojil jsme se těšili, že si začneme náš 
časopis tisknout sami a že tak možná i ušetříme. Jak toto dopadne ukáže asi 
až čas. V každém případě je pro tisk brožury u tiskárny nutný specielní modul 
a tam jsme se právě zdrželi. Naštěstí to nedopadlo jako v divadelní hře a my se 
nakonec dočkali včetně jeho zprovoznění. A tím pádem jste se dočkali i Vy, 
naši milí čtenáři. O tom, jak se nám bude tisk dařit si Vás dovolíme informovat 
příště. 
        za redakci K. Mencl 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  

     

v květnu paní Helena CHVÁLOVÁ 

Od minulého vydání zpravodaje výročí slavila : 

Do dalšího vydání zpravodaje budou v červnu slavit : 
 

 paní Věra  ZAHÁLKOVÁ 

  paní Hedvika  ADAMCOVÁ 

a pan Pavel  VONDRA 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

     Třetí ročník našeho spojilského turnaje ve stolním 
tenisu dvojic se konal jako obvykle v únorovém termínu 
a pořadatelem byl opět náš SDH Spojil společně s obcí 
Spojil. V sobotu 28. února se tedy ve 14,00 hodin 
odpoledne sešli k prezenci všichni přihlášení účastníci  
v klubovně spojilského sportovního areálu. Bylo to 
celkem 10 hráčů, kteří se po zahájení turnaje starostou 
SDH ve 14,15 rozlosovali do 5 dvojic. Následovala 
skupinová fotka všech hráčů a uţ to propuklo. Pravidla 

byla stejná jako v předchozích dvou ročnících - všechny 
zápasy byly hrány na 2 vítězné sety a hrálo se 
systémem kaţdý s kaţdým, takţe to šlo opravdu 
poměrně sviţně. Všechny dvojice hráčů bojovaly           
s velkým sportovním zápalem a vládla zde příjemná a 
pohodová atmosféra. Krátce po čtvrté hodině se pak 
odehrál rozhodující zápas dvou nejlepších dvojic o 
zlato, který všichni sledovali s velkým napětím. Aby 
všichni naši hráči byli při namáhavých výkonech 
dostatečně občerstveni, tak pro ně byl zajištěn stálý 
přísun rozličnách nápojů a měli moţnost pochutnat si 
take na dobrotách z kuchyně Hanky Hartmanové, 
například výborné tlačence. 
     Navečer krátce před pátou hodinou proběhlo 
slavnostní vyhlášení vítězů turnaje. Ti obdrţeli pěkné  
velké medaile, diplomy a dárkové poukazy na večeři v 
klubovně sportovního areálu . Vítězové prvního místa 
(oba Petrové) převzali navíc tradiční zlatý putovní 
pohár, na který budou zapsána na památku jejich 
jména. Příjemnou tečkou ukončení turnaje bylo to, ţe 
dobrovolní hasiči věnovali účastníkům šampaňské, 
kterým si všichni přítomní postupně připili z putovního 
poháru. 

 
Pořadí vítězů: 

1. místo – Petr Dvořák, Petr Kučera 
2. místo – Jan Zahálka, Michal Rozsypal 

3. místo – Miroslav Doleţal, Zdeněk Nedvěd 
 

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

 

narodili se Spojiláci: 
 

v lednu Filip KOLÁŘ, 
 

v dubnu Max LOHNER a Lukáš CHVÁLA 
 

 
 

  

 
S lítostí oznamujeme, že 

 

 

dne 18. března 2015  zemřel  

pan Jiří NOVÁK ve věku 78 let   

a dne 3. května  2015  zemřela  

paní Anna NOVÁKOVÁ ve věku 73 let   
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     Všem účastníkům i divákům se nepochybně tento 
druhý ročník turnaje velmi líbil a uţili si při něm krásné 
sportovní odpoledne. Závěrem bychom rádi poděkovali 
řediteli turnaje Honzovi Volšemu za perfektní přípravu a 
organizaci této sportovní události, obci Spojil a paní 
starostce Telecké za věnované ceny pro vítěze a 
Hance Hartmanové za zázemí v klubovně a příjemnou 

atmosféru. Těšme se společně uţ nyní na příští ročník 
a přejme našim spojilským sportovcům dobrou výdrţ při 
tréningu, samozřejmě nejlépe přímo v našem 
spojilském sportovním areálu. 
   Starosta SDH obce Spojil 
          Ing. Jan Meloun  

 

  

 

     Kdyţ jsme začali s obvyklou přípravou na 
Velikonoce, bylo jaro venku jiţ v plném proudu, i kdyţ 
v kalendáři nastalo teprve před týdnem. To znamená, 
ţe se u nás ve Spojile konal kurz velikonoční floristiky, 
který pro naše šikovné maminky zorganizovala Obec 
Spojil. V sobotu 28. března kolem deváté dopoledne 
začaly do klubovny sportovního areálu proudit spojilské 
hospodyňky s košíky nebo krabicemi plnými materiálu 
pro velikonoční výzdobu. Další materiál pro ně jako 
obvykle zajistila paní Čápová.  Některé účastnice kurzu 
ani nečekaly na oficiální zahájení a hned po příchodu 
se pustily nedočkavě do práce. V mnoha případech si  
donesly loňské věnečky a pouze jednoduchou úpravou, 
tj. výměnou staré zeleně za novou, oţivily tuto dekoraci, 
ţe vzápětí vypadala jako nový originál. Většina 
výtvarnic měla dostatek zkušeností z mnoha 
předchozích let, kdy se u nás tento kurz pořádá, anebo 
mrkla k sousedovi pro trošku nové inspirace. Několik 
maminek bylo ale nováčky a ty rády uvítaly radu a 
pomoc naší oblíbené lektorky paní Jitky Folbrechtové a 
jejího syna Erika. 
     Zhruba po hodině se jiţ v tělocvičně, to je jako 
obvykle místo určené pro odkládání dokončených 
dekorací, začaly stoly plnit závěsnými věnečky, 
květináčky, košíčky a dalšími nápaditými ozdobami, aby 
vše bylo řádně nafoceno pro obecní kroniku. Kdyţ jsme 
se po místnosti rozhlédli připadali jsme si jako v jarní 
zahrádce plné barevných kytiček, jarní travičky a 
větévek, nebo jako na louce plné zajíčků, motýlků, 
kuřátek či slepiček a samozřejmě snad na ţádné 
dekoraci nechybělo alespoň jedno vajíčko. 
     Letos byla opět účast kurzu hojná, sešlo se celkem 
14 maminek a 12 dětí a právě pro ně připravila paní 
Mirka Čápová ve spolupráci s panem Sváťou 
Rosypalem takové malé překvapení. Paní Mirka zajistila 

dostatek vyfoukaných vajíček, které pan Rosypal 
namaloval speciálními barvami, a tak byla vajíčka 
připravena k další výtvarné výzdobě. Děti si pak tato 
barevná vajíčka vlastnoručně pod dozorem Mirky a 
později i Erika omalovaly voskovými barvami, přesně 
tak jak to dělávají moravské malérečky. Byli jsme 
překvapeni, jaká krásná vajíčka malé šikovné ručičky 
dětí vytvořily.   
     Takţe jiţ kolem poledne si z klubovny sportovního 
areálu účastníci letošního kurzu odnášeli bohatou 
velikonoční výzdobu, kterou hned druhý den vyzdobili 
dveře svých domů, a děti malovaná vajíčka, která si 
v neděli mohli zavěsit na „Spojilský velikonoční strom―. 
     Jsme rádi, ţe nás obec podporuje v těchto 
zajímavých aktivitách a nezbývá neţ opět poděkovat 
paní Čápové za dokonalou přípravu kurzu, panu 
Rozsypalovi za pomoc s přípravou vajíček a 
samozřejmě velký dík patří našim milým lektorům paní 
Jitce Folbrechtové a Erikovi za jejich ochotu a trpělivost 
s malými i velkými účastníky kurzu.     
                                                       Boţena Melounová 

 

  
 

     „Je tady jaro a naše náves je nějak smutná, musíme 
ji nějak vyzdobit,― řeklo si několik spojilských ţen, a tak 
se zrodil nápad postavit na návsi velikonoční strom. Po 
konzultaci s vedením obce a širším plénem příznivců 
této akce nastal první krok a to vyhledání a uříznutí 
vhodného stromu. Po úvahách o menší břízce přišla 
s nabídkou paní Dana Štěpánková, ţe potřebují 
pokácet „kroucenou― vrbu před garáţí. Její návrh byl 
všemi nadšeně přijat a tak se asi deset dní před 
Velikonocemi na návsi, tam kde bývá postaven máj, 
objevila zhruba třímetrová vrba. Její kmen zapadl do 
otvoru v zemi, takţe spíše připomínala keř, ale i tak 
splnila naše poţadavky na velikonoční strom. 

     Dalším úkolem bylo ozdobení stromu, to bylo 
naplánováno na neděli 29. března ve 14 hodin 
odpoledne. Akce byla zveřejněna jak na plakátcích na 
úředních deskách, tak byla i vyhlášena obecním 
rozhlasem. V určený den a hodinu se postupně na 
návsi sešlo asi dvacet ţen, muţů i dětí. Jako základní 
materiál se hodila vajíčka, která byla připravena paní 
Čápovou na sobotní floristiku. Vajíčka jednobarevná i 
malovaná (opět šikovnou rukou paní Mirky), která děti i 
maminky zavěsily na mašličkách na vrbu. Velikonoční 
strom však přesahoval výškové moţnosti ţen a dětí, a  
tak jsme museli donést štafle a s pomocí pana Tomáše 
Kučery byla vajíčka pověšena i na horní větvě. Kdo měl 
moţnost přinesl si svoje malovaná vajíčka a vlastní 
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rukou si je zavěsil na strom. Takţe bylo na strom 
zavěšeno celkem 135 vajíček jednobarevných, 
malovaných, olepených kytičkami i jinak ozdobených. 
Aby velikonoční strom byl bohatší, byly sem tam 
přivázány na větvičky i barevné pentle. „No, to je 
nádhera― říkali si všichni přítomní i kolemjdoucí. 
     Naše náves tak i v tomto chladném aprílovém 
počasí rozkvetla a těšíla nejen spojilské obyvatele, ale 
určitě i všechny návštěvníky ještě několik týdnů. 
Doufáme, ţe zdobení velikonočního stromu se stane 
novou spojilskou tradicí a všichni se těšíme jiţ dnes na 
příští rok. Nejenţe takto pěkně vyzdobíme naši náves,  
ale všichni se při tom dobře pobavíme a pro naše děti je 
to další zajímavá událost.   
                  Boţena Melounová 

 
 

  
 

     Jako tradičně se v naší obci na Velký pátek od 9 
hodin konala kříţová cesta nejen pro rodiče s dětmi. 
Letos tato událost připadla na 3. dubna. Počasí bylo 
spíše zimní neţ jarní, bylo chladno a občas poletoval i 
sníh, který jsme marně na Vánoce vyhlíţeli. Ani takové 
počasí neodradilo malé i větší poutníky a v hojném 
počtu (téměř 50) se shromáţdili před naším domem. 
Přišli mezi nás i kněţí a jáhen z Pardubické farnosti 
(dokonce zde letos byla moţnost přijmout svátost 
smíření). Po úvodní modlitbě a promluvě, jsme se 
vydali za kříţem na cestu lemovanou 14 zastaveními, 
které vloni namalovaly samy předškolní děti. Za 
zvučného zpěvu doprovázeného klapačkami, který se 
nesl do daleka, jsme pomyslně doprovodili Jeţíše přes 
Golgotu aţ k jeho hrobu. Ten byl symbolicky přenesen 
do naší kapličky. Otevřeným okénkem jsme do něj 
mohli nahlédnout a ztišit se. Pak uţ jen společné foto u 
kříţe. Poutníci na závěr dostali na cestu domů 

„Jidášek―, aby si nejen pochutnali, ale i vzpomněli na 
toho, kdo Jeţíše polibkem zradil, za třicet stříbrných 
prodal.                       Kateřina Kučerová

 

  
 
     Kurz velikonoční 
floristiky v sobotu 28. 
března, zdobení Spojilského velikonočního stromu 
v neděli 29. března, Kříţová cesta a klapání na 
klapačky v pátek 3. dubna byl řetězec velikonočních 
událostí, který byl dovršen na Velikonoční pondělí 6. 
dubna velikonočním koledováním.Tato tradice  je v naší 
obci velice ţivá  a v posledních letech  se řady skupinek 
koledníků ještě rozšiřují.  

     Letos  nám počasí přálo, sice nebylo ţádné velké 
teplo, ale svítilo sluníčko a alespoň dopoledne se nám 

sněhové přeháňky vyhnuly. 
Jako obvykle jiţ v časných 

ranních hodinách se na návsi objevily první skupinky 
koledníků, to proto, aby do oběda stihly obejít co 
nejvíce domácností. Tatínkové se svými synky, party 
menších i starších mládenců a  čtrnáctičlenná skupina 
koledníků všech věkových kategorií se střídali u vrátek 
domů s velikonočním koledováním. 
     „Hody, hody doprovody….―, koledy o zajíčcích, 
vajíčkách, slepičkách a dalších velikonočních 
symbolech  zněly celé dopoledne naší obcí a  k tomu 
nezbytné šlehání pomlázkou, aby nám maminky a dívky 
omládly. Za odměnu pak kaţdý malý koledník obdrţel 
  vajíčko nebo nějakou sladkost a velcí pánové pak 
„panáčka― nebo sklenku vínka na zahřátí. 
Samozřejmostí je také přivázání mašle na   koledníkovu 
pomlázku. Při pohledu do některých košíků jsme ţasli 
nad šikovností našich ţen, jak krásná malovaná 
vajíčka, občas i kraslice a dokonce i vajíčka s pletenou 
čepičkou nebo pletenou slepičkou (to je specialita paní 
Marešové)   umějí   vytvořit. 
     A ţe bylo také veselo, to u nás nikoho jistě 
nepřekvapí. Tentokrát měla  „spojilská kolednická 
banda― ke svému zpěvu pouze  valchový doprovod  
Honzy Šťopky. Nad tímto kolednickým procesím opět  
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vlála čtyřmetrová pomlázka bohatě zdobená pentlemi 
všech barev a v  péči Vládi Kosteleckého proplula snad 
všemi ulicemi Spojila. 
     S posledními minutami kolem poledne ustal 
velikonoční kolednický ruch a nastal čas sčítat své 

výsluţky. Nejen však radost z plných košíků, ale i 
hřejivý pocit naší spojilské sounáleţitosti jak koledníků 
tak i všech domácích dělá Velikonoce tím svátkem, na 
který se kaţdý rok znovu těšíme.  
    Boţena Melounová

  

 
 

     Jako kaţdoročně, tak i letos v dubnu uspořádal  náš 
Sbor dobrovolných hasičů ve Spojile tradiční sběr, 
jehoţ cílem je pomoci všem našim občanům lehce se 
zbavit starého nepotřebného ţeleza. 
     Vše začalo v sobotu 11. dubna kolem 9 hodiny ráno, 
tak jak bylo naplánováno a zveřejněno. Podél silnice se 
před domy začaly objevovat hromádky šrotu - staré 
sudy, trubky, okapy,plechovky, kola, pletiva, plechy, 
kovové skříně od pračky či sporáku a mnoho dalšího. 
Neţ nákladní auto sběrných surovin pana Rumla ze 
Sezemic projelo celou vesnicí a devět hasičů jak pilní 

mravenci do něj všechno naloţili, tak bylo plné skoro aţ 
po okraj. 
     Celkem se nakonec podařilo sebrat přesně 1020 kg 
ţelezného šrotu a výtěţek činil 3570,- Kč. Získané 
finanční prostředky jsou našimi hasiči jako vţdy vyuţity 
pro podporu kulturních, sportovních a společenských 
aktivit spojilských občanů v obecním sportovním areálu. 
     Je vidět, ţe občané stále zachovávají svým hasičům 
přízeň, za coţ jim patří naše upřímné poděkování.
  Starosta SDH Spojil 
        Ing. Jan Meloun 

 
  

     I kdyţ naše Obec Spojil vznikla na vysušených 
rybnících, zdá se, ţe je zde nějaká „dobrá voda a velmi 
příznivé klima.― Děti se nám tady rodí, jako houby po 
dešti. Obecní úřad připravil letošní první Vítání občánků 
do ţivota na neděli 19. dubna 2015. Neţ jsme stačili 
naše nové občánky přivítat, tak se nám během 
inkriminovaného víkendu narodili další dva. Spojil se 
tedy nemusí o svojí budoucnost nikterak obávat. 
     V neděli 19. dubna jsme ve slavnostně vyzdobené 
klubovně sportovního areálu přivítali tři naše nové 
občánky, jejichţ rodiče vyslovili souhlas s účastí na této 
společenské události. Řady našich občanů rozšířili Jan 
Klobučar, Beáta Zemanová a Filip Kolář. Honzík 
Klobučar, který se narodil jiţ v létě loňského roku, je uţ  
„kus pořádného chlapa a tak bedlivě sledoval všechny 
přítomné, zda dělají vše tak, jak mají a kdyby mu v tom 
nebránily ruce jeho maminky a tatínka, které potřebuje 

jako záchranu, tak by se šel podívat aţ takzvaně do 
kuchyně celého dění.― Také mnohem mladší Beátka 
Zemanová a Filípek Kolář pečlivě sledovali z náruče 
svých rodičů, co se kolem nich děje. Nejvíce je zaujaly 
zpívající děti ze Zvonečku. 
     Celý slavnostní obřad začal jako tradičně kulturním 
vystoupením dětí z pěveckého souboru Zvoneček pod 
vedením paní Rüklové. Následovala recitace několika 
básní v přednesu sourozenců Jany a Jana 
Štěpánkových. V další části se ujala slova starostka 
obce paní Miluše Telecká, která ve svém vystoupení 
zdůraznila význam rodiny pro výchovu dítěte a popřála 
všem hlavně hodně zdraví a šťastných dní. Po té 
přednesla slavnostní slib, který rodiče svým podpisem 
stvrdili do pamětní knihy. Kaţdý náš nový občánek měl 
své patrony z řad prarodičů, kteří se také podepsali do 
pamětní knihy. Beátce Zemanové se stala patronkou 
také její čtyřletá sestřička Laurinka a Filípkovi Kolářovi 
jeho sestřičky Adélka a Terezka.  
     V další části vítání občánků do ţivota dostali noví 
občánci z rukou starostky obce malý dárek na památku 
v podobě zlatého přívěsku se znamením a maminky 
pestrou kytičku květů. Společně si pak zástupci obce 
s rodiči připili na zdraví a šťastný ţivot našich 
nejmenších. 
     Naše upřímné poděkování za přípravu a průběh této 
společenské události patří dětem z pěveckého sboru 
Zvoneček pod vedením paní Miroslavy Rüklové, 
Janičce a Honzíkovi Štěpánkovým, Haně Hartmanové, 
Miroslavě Čápové a našim skvělým fotografkám 
Malvíně a Lee Ministrovým.    
                                                           Miluše Telecká  

 
 
 
 
  

 



 7 

     Kurz velikonoční floristiky se některým našim 
maminkám a jejich dětem natolik zalíbil, ţe jiţ v jeho 
průběhu poţádaly naši zkušenou lektorku paní 
Folbrechtovou a starostku obce paní Teleckou, zda by 
neuspořádaly další akci, tentokrát pro děti, Jarní 
dětskou dílnu. Slovo dalo slovo a stalo se tak. Jarní 
dětská dílna byla naplánována na čtvrtek 23. dubna 
v podvečerních hodinách. Ve stanovený den se ve 
sportovním areálu sešlo osm spojilských dětí 
v doprovodu svých rodičů. Jako tvůrčí dílna posouţil 
našim malým šikulům altán, z něhoţ záhy vyprovodili 
své rodiče, zejména pak maminky. Proč tomu tak bylo 
se čtenáři dočtou o několik řádků níţe.  
     Teď, kdyţ byly děti samy společně s paní 
Folbrechtovou a jejím synem Erikem, který jiţ tradičně 
při našich kurzech pomáhá, mohly začít tvořit. Prvním 
výrobkem byly papírové čarodějnice na koštěti, které 
byly vybaveny úchytem v podobě prádelního kolíčku, 
takţe si děti mohly čarodějnici připevnit na různé 
předměty. Nejvíce práce dalo našim výtvarníkům 
vybarvování čarodějnic, ale výsledek stál za to. 
     A pak přišlo na řadu to nejdůleţitější a zároveň 
vysvětlující, proč maminky musely odejít od svých dětí. 
Děti si nejdříve vyrobily z barevných papírů krabičky na 
dárek pro svoje maminky a pak následovala vlastní 
výroba dárečku k nadcházejícímu Dni matek. Postupně 
v malých dětských ručičkách vznikaly tu za větší, tu za 

menší pomoci Jitky a Erika Folbrechtových dárečky pro 
maminky v podobě třpytivého šperku z korálků a 

perliček. Ty větší děti braly své „dílko― natolik váţně, ţe 
si ho nenechaly ani vyfotit se slovy: „Jó Vy to dáte na 
web a mamka to uvidí a nebude překvapení.― 
     Naše děti opět, jako jiţ několikrát v minulosti, 
ukázaly, ţe jsou moc šikovné a to včetně těch 
nejmenších, čtyřletých capartů. Celá akce se dětem 
natolik líbila, ţe hned po jejím skončení ţádaly 
maminky o uspořádání dalších obdobných  tvůrčích 
dílen. Naše upřímné poděkování proto patří Jitce a 
Eriku Folbrechtovým za jejich čas, trpělivost a tvůrčí 
vedení spojilských dětí.  
                                                       Miluše Telecká 

 

  
 

 

     Uţ jsme u nás měli vystoupení  hudebních skupin 
různých ţánrů, ale cimbálová kapela tu ještě nebyla.  
Tak trošku rozšíříme obzory našim spojilským 
obyvatelům a pozveme cimbálovou muziku, řekla si 
paní Hanka  Hartmanová a ve spolupráci s obcí 
uspořádali Večer s cimbálovou kapelou.  Volba padla 
na cimbálovou muziku Poštár z Frenštátu pod 

Radhoštěm. Jako obvykle  se tato informace rozletěla 
formou  pozvánky na plakátech, internetem a také v 
ústním podáním.  
     V pátek 24. dubna v 18.00 se tedy do klubovny 
sportovního areálu nastěhoval cimbál, basa, housle a 

harmonika, na které  střídavě hráli Petr Střalka, Tereza 
Pobucká a Jakub Štrunc. Toto trio nám kromě 
tradičních valašských folklórních písní i romských 
skladeb a skladeb z regionů Slovenska, aj. předvedlo i  
několik cimbálových úprav skladeb modernějšího 
charakteru. Lákavé tóny známých skladeb nás donutili, 
ţe jsme se rádi připojili svým nesmělým zpěvem 
k muzikantům, ale to prostě jinak nešlo, a pokud někdo 
nedisponoval dobrým hlasem, svou přízeň vyjádřil 
alespoň podupáváním nebo poklepáváním na stůl. 
Kromě kvalitní hudební produkce všichni posluchači 
ocenili i všestrannost jednotlivých hudebníků, kteří se u 
cimbálu či houslí a basy různě střídali, podle toho jakou 
skladbu zrovna hráli. 
     Nejen skvělá hudební produkce byla na programu 
večera, ale  také  vynikající kachna se zelím a knedlíky 
nebo svíčková a samozřejmě moravská vína a 
nechyběly ani  moravské koláče zvané „frgále―, které 
napekla vlastnoručně paní starostka  Miluše Telecká a 
po kterých se jen zaprášilo, ač byly právě z trouby  
vytaţené. 
     Jen malou chybičku měl tento krásný večer, ţe účast 
nebyla valná. Sešlo se zhruba kolem 30 spojilských 
obyvatel. Ale, kdo přišel, určitě nelitoval, protoţe jsme 
potěšili jak své tělo kvalitním jídlem, tak svou duši 
vynikajícím kulturním záţitkem. Ještě dlouho nám 
v uších doznívaly podmanivé tóny cimbálu, i kdyţ uţ 
jsme se pozdě večer ubírali ke svým domovům.  
                                                  Boţena Melounová 



     Stalo se jiţ pomalu tradicí, ţe se na sklonku dubna 
naši koloběţkáři začínají prohánět  na koloběţkách ve 
snaze natrénovat něco málo pro nastávající závod. 
Letošní jiţ třetí ročník koloběţkářské jízdy pod názvem 
Koloběţka tour  Spojil  s podtitulem „Sloţ si vlastní 
štafetu― se konal v neděli 26. dubna 2015. Stejně jako 
předchozí dva ročníky byl hlavním organizátorem Libor 
Kment  ekovelo.cz, akce se konala pod záštitou 
starostky obce Spojil a  za organizačního přispění členů 
SDH Spojil a  Městské policie Sezemice. Koloběţky 
opět zapůjčila firma ekovelo.cz. Známý spojilský okruh 
vedl od sportovního areálu lesem, ulicí K Hájovně, přes 
naši náves – ulicí U Lípy a ulicí Okruţní zpět ke 
sportovnímu areálu, tj. cca 1100 m. Závod byl stejně 
jako v loňském roce stanoven na 3 hodiny jízdy. 

     Letošní účast byla neočekávaná. Kromě spojilských 
a přespolních závodníků se zúčastnilo i druţstvo z Ústí 
nad Labem  a  několik závodníků z Kolína a Kutné 
Hory. Celkem odstartovalo 8 druţstev v počtu 42 

koloběţkářů, a to v počtu  maximálně 6 závodníků na 
druţstvo, některá druţstva disponovala tedy i menším 
počtem. V týmu některých skupin se objevily i děti 
(chlapci), kteří si s dospělými ve vytrvalosti statečně 
měřily své síly. 
     Závod byl odstartován  po 10. hodině a všichni 
závodníci vyjeli naplno, i kdyţ tento závod měl být 
především jízda pro radost a pohyb, aby hned ještě za 
čerstvých sil najeli co nejvíce kilometrů. Natrénovaní 
„profesionální borci― hravě prosvištěli obcí jedno kolo za 
druhým, zatímco amatéři po několika kolech začali jiţ 
pociťovat únavu a radost z pohybu se nějak vytrácela. 
Přesto se všichni na trati drţeli výborně, aby své 
druţstvo nezklamali. Po první hodině  závodu nás však 
zradilo počasí. Po několika nesmělých kapkách se 
spustil liják a neustával a neustával. Někomu se 
poštěstilo získat pláštěnku, ale valná většina závodníků 
promokla, jak se říká: „aţ na kost―. Závod byl z důvodu 
nepřízně počasí  bohuţel předčasně po dvou hodinách 
ukončen. A na programu nastalo kromě počítání 
výsledků, sušení oblečení a bot, zahřívání závodníků 
horkým  čajem a teplým guláškem. 
     Na závěr poděkovala starostka obce paní Miluše 
Telecká pořadatelům za organizaci závodu všem 
organizátorům a pomocníkům a především panu 
Liborovi Kmentovi a rovněţ projevila díky všem 
účastníkům závodu za jejich odvahu a vytrvalost  při 
závodu. 
     Nikdo nevyhrál a nikdo neprohrál – odměněna byla 
všechna druţstva stejně diplomem za účast a drobným 
dárkem od sponzorů. Jen počet najetých kilometrů 
jednotlivých týmů se  trošku lišil. 

 

Takže, kdo se účastnil a jak uspěl : 
 

Družstvo                                                                         počet najetých km 
 

Ekovelo.cz   A –tým ……………..……………………………………..  46.91 km 
Spolek lehkého švihu…………………………………………………….46.71 km 
K9 – Spojil muţi…………………………………………………………..44.56 km 
Ekovelo.cz  B-tým……………………..………………………………….42.18 km 
ScooterQueen……………………………………………………………..41.23 km 
Rocková sekce Spojil……………….…………………………………….37.89 km 
Gringot´s team………………………..……………………………………36.79 km 
K9 – Spojil ţeny……………………………………………………………36.65 km 

 

     Závěrem je nutné konstatovat, ţe všichni závodníci byli spokojeni, ţe závod, aţ na to nevlídné počasí, proběhl 
v klidu a bez zranění účastníků a nakonec i troška radosti z dobrého výsledku  příjemně zahřála. Všichni závodníci 
i jejich fanoušci se těší na další ročník Koloběţek ve Spojile a na skvělé sportovní záţitky. 
                                     S pozdraven koloběţkářů  "Trhni si"             Boţena Melounová 

  

 

 
     Jakmile se v kalendáři objevilo datum 30. duben, 
hned si kaţdý povšiml, ţe je u tohoto data 
poznamenáno Čarodějnický slet. Stejně tak plakátky ve 
vývěsních skříňkách zvaly děti i dospělé na odpoledne 
plné zábavy a veselí, které pro všechny připravila 
správkyně sportovního areálu paní Hana Hartmanová 

ve spolupráci s obcí Spojil a místními dobrovolnými 
hasiči. 
     Podtitulek na plakátcích vyzýval:  „Vem si koště, za 
mnou leť! Dneska máme zase slet.― Takţe letos se 
dostavili na čarodějnické rejdění čarodějnice a 
čarodějové příslušně vybaveni, protoţe hned při první 
soutěţi tento dopravní prostředek potřebovali ke 
zdolání vytyčené dráhy. Po té následovala řada dalších 
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disciplín, ve kterých naše čarodějnice prokázaly 
dovednosti, jeţ se za uplynulý rok naučily. Hod na cíl 
míčkem do panáka nebo krouţkem na kůl byla hračka, 
mnohem náročnější bylo skákání v pytli, ale to i ti 
nejmenší se statečností sobě vlastní dobře zvládli. No a 
jak je zvykem, za kaţdou námahu následovala sladká 
odměna. 

     A teď uţ jen zbývalo pěkně si zařádit a vyrejdit se na 
parketu a k tomu všem hrál nám známý DJ Ivan 
Ptáčník. Vrchní čarodějnice Hanka pak vyhlásila 
promenádu před porotou a ta vybrala 6 čarodějnic a 
čarodějů, kteří byli nejvyvedenější, ti byli odměněni 

figurkou čarodějnice. Ale ani ostatní účastníci sletu 
neodešli s prázdnou, všichni obdrţeli perníkovou 
čarodějnici. 
     A jak jinak, na závěr kaţdé pořádné akce bývá 
zvykem hodování a to v podobě tradičního opékání 
buřtíků zajistili naši dobrovolní hasiči. Pořádný oheň 
přece k čarodějnickému sletu přece patří. Táborák 
poslouţil nejen k opékání buřtů, ale i k ohřívání 
návštěvníků, protoţe počasí nebylo zrovna nejteplejší. 
Dětem však chladno nijak nevadilo a aţ do večerních 
hodin se proháněly po hřišti. 
     Letošní slet čarodějnic se opět vydařil, na 
čarodějnické rejdění se dostavilo kolem 20 vystrojených 
čarodějnic a čarodějů a zhruba stejný počet ostatních 
dětí. Je vidět, ţe toto řemeslo u nás nevyhyne. Nezbývá 
neţ poděkovat vrchní čarodějnici Hance, zástupům 
obce a rovněţ našim hasičům, ţe naší drobotině 
připravili krásné a veselé odpoledne. 
     Večer pak následovala volná zábava především pro 
dospělé při dobrém pivu či něčem teplejším a pro 
dobrou náladu v altánu areálu zahrála na kytary 
improvizovaná skupina sloţená z místních amatérských 
hudebníků: Ládi Ministra, Tomáše Záleského a Honzy 
Melouna. Kdo chtěl, tak poslouchal a kdo ne, tak se 
věnoval povídání se sousedy, ale všichni se vespolek 
dobře pobavili a strávili příjemný večer.  
    Boţena Melounová  

 
  

 

     Jednou z tradičních  jarních událostí  u nás ve 
Spojile je stavění máje. Takţe na jako kaţdý rok se po 
obědě na 1. máje sešla početná skupinka spojilských 
mládenců a pánů, aby tuto krásnou tradici uskutečnili. 
Hlavním organizátorem byli naši dobrovolní hasiči, kteří 
tvořili podstatnou část týmu. 
     Základním bodem této události je výběr vhodného 
stromu tj. rovný, štíhlý, pěkná korunka…. To se pánům 
podařilo v krátké chvíli a pak uţ jen šikovně skácet, 
odvětvit, naloţit na obvyklý dopravní prostředek a bez 
úhony dopravit  naši budoucí chloubu na náves. Vše 
vyšlo dle plánu a nyní následoval obvyklý postup: 
oloupat kmen, ozdobit  jej trikolórou, upravit korunku, 
zavěsit věnec a hup nahoru. Mezitím, co se pánové 
zabývali kmenem májky, místní ţeny, dívky a děti 
ozdobily pentlemi věnec a korunku máje. I na tuto část 
přípravy máje se sešel dost velký počet pomocnic, 
takţe výsledek pak byl více neţ uspokojivý. V tuto chvíli 
byl máj připraven na hlavní nejočekávanější bod a to je 
vztyčení vzhůru, ale letité zkušenosti našich stavitelů se 
zúročily a máj za pomocí techniky a pevných paţí byl 
během několika minut vztyčen. To si zaslouţilo potlesk 
přihlíţejících, kterých se letos i přes nepřízeň počasí 
sešel značný počet. Finální úsek stavění, kterým je 
zaklínování paty kmene a vyladění do perfektní 

kolmice, byl jen posledním kamínkem mozaiky celé 
akce. 
     A zase jako mnoho let před tím se naše náves bude 
pyšnit celý květen tou krásnou ozdobou  našeho máje. 

Pestré vlající pentle na věnci jsou vidět z dálky a 
kaţdému hlásají, ţe se společné dílo opět podařilo a za 
to patří všem účastníkům této akce velký dík. 
      
                                        Melounová Boţena 

 
  
 
 
 
 



 10 

 
     Po celé naší vlasti, stejně jako i v okolním světě 
probíhaly na počátku května 2015 pietní akty a oslavy 
směřované k 70. výročí ukončení nejstrašnější války v 
dějinách lidstva. Ani naše obec Spojil nezůstala pozadu 
a v podvečerních hodinách 8. května se na spojilské 
návsi konal pietní akt za účasti vedení obce a Sboru 
dobrovolných hasičů. Bohuţel se nás k tomuto uctění 
památky obětí druhé světové války sešla pouze 
nepočetná skupina, moţná i z důvodu prdlouţeného 
víkendu.  Domnívám se, ţe na všechny přítomné velmi 
zapůsobila emotivní slova pronesená paní starostkou. A 
i kdyţ nikdo z nás přítomných hrůzy války nezaţil, jistě 
jsme si v této chvíli zcela jasně uvědomili, ţe něco 
podobného zaţít nechceme a ţe musíme dělat vše pro 
to, aby taková situace jiţ nikdy nevznikla. Po 
proslovech, jako úctu a vzpomínku na sedmdesát let 

staré události, zástupci vedení obce a SDH obce Spojil 
poloţili kytici k naší Lípě Svobody.  
          Karel Mencl 

 

  
 

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 25. března 2015 

     Přítomno bylo 8 zastupitelů, jeden omluven (Libor Kment) + 15 hostů z řad veřejnosti. Po oficiálním zahájení 
jednání zastupitelstva, který byl rozšířen o jeden bod, byla provedena kontrola plnění usnesení z minulých jednání 
zastupitelstva. Seznámení veřejnosti s přijatými „Zásadami organizování akcí zájmového charakteru v obci Spojil 
včetně jejich finančního zajištění― prostřednictvím webových stránek obce Spojil a Spojilské drbny bylo splněno, 
stejně jako zpracování návrhu průzkumu potřeb občanů pro úpravu úředních hodin. Usnesení týkající se dotace na 
svoz bioodpadu zůstala v platnosti bez řešení, protoţe sew v průběhu doby změnily parametry u zadavatele na 
účel poskytnutí dotace. Předloţená kontrola usnesení zastupitelstva byla schválena všemi přítomnými zastupiteli. 
 

     Následovalo projednání celoročního hospodaření 
obce Spojil a závěrečného účtu obce Spojil za rok 2014 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Spojil za rok 2014.Starostka obce uvedla některá 
základní data z celoročního hospodaření obce Spojil. 
Příjmy obce Spojil v roce 2014 činily 4 995 571,56 Kč, 
což je 111,01% schváleného rozpočtu po úpravách           
(v roce 2013 to bylo104,25 %). Výdaje obce Spojil byly 
ve výši 3 816 065,61 Kč, což je 70,12 %( v roce 2013 
to bylo 89,25 % a v roce 2012 to bylo 92,96%) 
schváleného rozpočtu po úpravách. Zůstatek na účtu 
obce Spojil k 31.12. 2014 byl ve výši 2 472 248,27Kč 
(v roce 2013 to bylo 1 292 742,32 Kč), což je o 
172 248,27 Kč (o 7,5%) více než se předpokládalo. 
Po té starostka obce uvedla základní data ze 
Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2014. Daňové 
příjmy obce Spojil v roce 2014 byly ve výši 
4 370 336,16 Kč, nedaňové příjmy ve výši 183 270,40 
Kč a přijaté transfery ve výši 441 965 Kč. Běţné výdaje 
obce činily 3 816 065,61 Kč a kapitálové výdaje nebyly 
ţádné.  Saldo příjmů a výdajů bylo 1 179 505,95 Kč. 
     V závěrečném přezkumu hospodaření, který proběhl 
18. února 2015, obec Spojil obdrţela takzvaný A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

audit, coţ jí opravňuje čerpat finanční prostředky 
z dotačních titulů. Předsedkyně finančního výboru 
konstatovala, ţe předloţené materiály projednal 
finanční výbor obce Spojil na svém zasedání dne           
2.3.2015 a doporučil je zastupitelstvu ke schválení. 
V diskuzi se pan místostarosta Křivka ptal pana Matěje, 
zda trvá na svém názoru, ţe hospodaření obce není tak 
průhledné, jak by mělo být a zda je výsledek 
celoročního hospodaření obce v souladu se zákonem, 
či nikoliv. Tento dotaz byl reakcí na loňskou kritiku 
volební strany ANO+SOS, ţe "obec" nezveřejňuje věci 
tak, jak by měly být zveřejňovány. Pan Jan Matěj na 
dotazy obsáhle reagoval a dále hovořil o tom, ţe chtějí 
spolupracovat a ţe tři čtvrtiny věcí je společných. 
     Po diskuzi paní starostka obce přednesla Návrh na 
usnesení č. 3/2015/IV: Zastupitelstvo obce Spojil 
svým usnesením schvaluje celoroční hospodaření 
obce Spojil a závěrečný účet obce Spojil za rok 
2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Spojil za rok 2014 bez výhrad. 
Toto usnesení bylo přijato poměrem 7 pro, 1 se 
zdržel (Ing. Jaroslav Jandl). 

 

     Dalším bodem jednání se stala účetní závěrka obce Spojil za rok 2014. Starostka obce přítomné opět 
seznámila s hlavními údaji z předkládaných materiálů. Obec Spojil měla k 31.12.2014 stálá aktiva ve výši 
39 247 526,30 Kč, oběţná aktiva ve výši 2 677 919,27 Kč, pasiva celkem ve výši 41 925 445,57 Kč. Výsledek 
hospodaření obce Spojil za rok 2014 je 702 271,48 Kč (v roce 2013 byl 321 022,16 Kč). Starostka dále uvedla, ţe 
v průběhu měsíce ledna proběhla dokladová a fyzická inventarizace majetku obce Spojil. Obec Spojil k 31.12. 2014 
vlastní hmotný a nehmotný majetek včetně finančních prostředků na účtech ve výši 50 712 466,39 Kč, což je cca 
105 000,- Kč na jednoho občana. Předsedkyně finančního výboru doplnila, ţe předkládané materiály byly 
projednány na jednání finančního výboru dne 2.3. 2015 a byly zastupitelstvu obce Spojil doporučeny ke schválení.  
K tomuto bodu se nediskutovalo a při hlasování zastupitelstvo účetní závěrku obce Spojil za rok 2014 schválilo 
poměrem hlasů 7 pro, 1 se zdržel (Ing. Jaroslav Jandl). 
 



     Financemi se zabývaly i další body jednání, kdy šlo 
o rozpočtová opatření. V prvním případě se jednalo o 
opatření v kompetenci starostky obce a to částkou ve 
výši 4 636,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů. Na straně příjmů se jedná o doplatek voleb 
v roce 2014. Na straně výdajů se jedná se  o vratku za 
volby v roce 2014, změnu účtování poplatku OSA a 
sníţení výdajů za sluţby na paragrafu činnost místní 
správy. Bylo hlasováním vzato na vědomí všemi 
přítomnými.  
     Jako druhé bylo rozpočtové opatření č.1/2015 
v kompetenci zastupitelstva obce Spojil a to ve výši 
170 000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
Dále seznámila všechny přítomné s obsahem 
předkládaného rozpočtového opatření, kde jde o úpravu 

obecní cesty směrem na Dubinu. Do diskuze se 
přihlásil pan Jan Matěj s dotazem, zdali se obec spojila 
s majitelem pozemku, kde má vést chodník na nějţ má 
navazovat obecní cesta s jejíţ opravou se počítá 
v předkládaném rozpočtovém opatření. Bylo mu 
sděleno, ţe majitel pozemku je v současné době 
v zahraničí, ale dle písemného sdělení Úřadu městské 
části Pardubice Dubina III, je tento chodník připraven 
k předání městu Pardubice. Do diskuze se dále přihlásil 
místostarosta obce s doplněním, ţe Obec Spojil v rámci 
stavebního řízení výstavby na sousedním katastru 
poţadovala propojení chodníku na obecní cestu. Toto 
rozpočtové opatření bylo schváleno poměrem 7 pro,             
1 se zdrţel (Ing. Jaroslav Jandl). 

 
     Po finančním bloku následovalo projednání a schválení OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromaţďování, 
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Spojil Starostka obce konstatovala, ţe předkládaný materiál byl zpracován po konzultaci s Odborem 
dozoru a kontroly MV ČR a takto zaslán členům zastupitelstva. Do diskuze se přihlásil pan Matěj se sdělením, ţe 
jejich sdruţení podpoří biopopelnice, ţe jiţ v minulém roce měli ve volebním programu vývoz popelnic na tuhý 
komunální odpad 1 x týdně právě z důvodu bioodpadu, který v létě v popelnicích zapáchá.. Dále v diskuzi 
vystoupili Jan Křivka, Miluše Telecká, Boţena Melounová a MVDr. Svatopluk Rozsypal, kteří se vyjádřili k návrhu 
pana Matěje, aby šli členové zastupitelstva příkladem a pořídili si bio popelnice, v tom smyslu, ţe bioodpad si 
likvidují sami a uvedli, jakými způsoby. Dále se diskuze týkala nezodpovědného přístupu některých občanů ke 
skládce bio odpadu. Dále vystoupil Jan Adamec ml. s dotazy ke způsobu likvidace bio odpadu. Následně 
vystoupila v diskuzi Bc. Diana Houdová s návrhem na moţnost vozit čistou travní hmotu, pokud nebude zapařená, 
do Apolenky pro zvířata. Na základě proběhlé diskuze poţádala starostka obce členy zastupitelstva o vyjádření, 
zda bio popelnice ano či ne. Po jejím vystoupení navrhl pan Jan Křivka, místostarosta obce, technickou přestávku. 
Po přestávce přednesla starostka obce návrh na úpravy Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 a předloţila Návrh na 
usnesení č.3/2015/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje OZV č. 1/2015 o stanovení systému 
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Spojil včetně předloţených úprav. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli. 
 
     V dalším bodu se jednalo o projednání a schválení 
záměru čtvrtletního přistavování velkoobjemového 
kontejneru na TKO včetně organizačního, ekonomic-
kého a personálního zajištění, jehoţ předkladateli byli 
zastupitelé za volební stranu ANO+SOS. Pan Jan Matěj 
seznámil přítomné se záměrem čtvrtletního přistavování 
velkoobjemového kontejneru na TKO včetně organi-
začního, ekonomického a personálního zajištění. 
Předsedající následně otevřela k projednávanému bodu 
diskuzi. V té vystoupil místostarosta obce s návrhem, 
aby předkladatel předloţil návrh na usnesení a k němu 
se otevřela diskuze. Vzhledem k tomu, ţe předkladatel 
Jan Matěj neměl připravený návrh na usnesení, jednání 
pokračovalo diskuzí, v níţ postupně vystoupil MVDr. 
Svatopluk Rozsypal, který uvedl, ţe by očekával 
podrobnou kalkulaci nákladů, takto se bavíme o něčem, 
co by mohlo či nemohlo být, dále se vyjádřil 
k nevhodnosti umístění kontejneru na velkoobjemový 
odpad v prostorách sportovního areálu s tím, ţe na 
takovéto místo to nepatří a ne všichni občané mají 
vstupní čip. Jan Křivka chtěl po předkladateli přesně 
specifikovat co patří do velkoobjemového TKO. Jan 
Matěj a Ing. Jaroslav Jandl za pouţití internetu 
odpověděli. MUDr. Karel Mencl vystoupil s tím, ţe by to 
viděl jako pokus tak jedenkrát za rok přistavit kontejner, 
protoţe velkoobjemového odpadu dnes příliš není, 
protoţe, kdyţ něco dnes doma předěláváme, tak firmy 
staré odvezou a nové přidělají. Souhlasí s tím, ţe i tak 
se najdou věci zbytné a musíme řešit staré Nerudovské 
kam s ním, kdyţ nemáme sběrný dvůr. Pan Jan Matěj 
uvedl, ţe jsou například polystyrénové výztuţe krabic 

různých výrobků, které je třeba dát do velkoobjemového 
odpadu, protoţe to není plast. MUDr. Mencl mu 
odpověděl, ţe polystyrén je komodita, která se sbírá 
společně s plasty a právě kontejnery na plasty slouţí 
právě pro tyto větší kusy nebo je moţné je svázat a 
umístit vedle kontejneru. Místostarosta obce vystoupil 
se zkušeností, ţe občané jsou nedisciplinovaní a do 
velkoobjemového    kontejneru     odkládají    nepatřičný 
odpad.  
     Po diskuzi přednesl pan Matěj návrh na usnesení: 
Návrh na usnesení č.3/2015/IX: Zastupitelstvo obce 
Spojil ukládá starostce obce zajištění přistavení 
velkoobjemového kontejneru dvakrát ročně. Po 
předloţení návrhu na usnesení vystoupil místostarosta 
obce s nesouhlasem předloţeného návrhu na 
usnesení, který vnímá jako velkou drzost, chtít něco 
takového po paní starostce. Nesouhlas s tímto návrhem 
na usnesení vyslovila i starostka obce. Dále se vyjádřil 
MUDr. Karel Mencl, ţe tento návrh je neúplný o 
organizační a ekonomické zajištění. MVDr. Svatopluk 
Rozsypal navrhl toto projednat na pracovní schůzce 
členů zastupitelstva obce. Jan Matěj reagoval, ţe 
nechápe vůbec slova pana místostarosty, ţe nechápe, 
co říká, ţe neudělal, nesplnil, přitom jeho straně 
podpořili řadu věcí, hlasovali jednohlasně, proto 
nechápe, co tady vlastně říká. Dále uvedl, ţe 
jednoznačně řekl organizační zajištění obecní úřad, 
ekonomické zajištění rozpočet obce z rezerv, 
personální zajištění pan Záleský a co se týče 
kontejnerů, o tom se musíme pobavit. Na to reagovala 
starostka obce s tím, ţe kdyby členové zastupitelstva 
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obdrţeli písemný materiál předem, mohlo se vše dát 
předem do souladu tak, aby to bylo hlasovatelné a 
nemuselo to být zdlouhavě řešeno na jednání. Po té 
poţádala místostarostu obce o předloţení protinávrhu 
usnesení. 
     Místostarosta obce předloţil Proti návrh na 
usnesení č.3/2015/IX ve znění: Zastupitelstvo obce 
Spojil svým usnesením odkládá projednání a schválení 
záměru čtvrtletního přistavování velkoobjemového 

kontejneru na TKO včetně organizačního, ekono-
mického a personálního zajištění na příští jednání 
zastupitelstva a vyzývá předkladatele pana Jana 
Matěje, Bc. Dianu Houdovou a Ing. Jaroslava Jandla o 
připravení věcného návrhu tak, aby byl hlasovatelný. 
Výsledkem hlasování 5 pro, 3 proti (Bc. Diana 
Houdová, Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl) byl protinávrh 
přijat. 

 
     V pokračujícím jednání starostka obce informovala členy zastupitelstva a přítomnou veřejnost o novele Nařízení 
vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Na základě této novely dochází k 1.4. 2015 
ke zvýšení odměn členů zastupitelstev o 3,5%. Je plně v kompetenci členů zastupitelstva, zda toto navýšení pro 
své neuvolněné členy schválí či nikoliv. Pro rozpočet obce by to znamenalo navýšení výdajů na mzdy o částku cca 
10 000,- Kč ročně. Starostka obce otevřela k projednávanému bodu diskuzi, ve které vystoupil Jan Křivka, 
místostarosta obce, s podporou zvýšení odměn. Návrh na usnesení č.3/2015/X: V souladu s novelou Nařízení 
vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ze dne 16. března 2015 Zastupitelstvo obce 
Spojil svým usnesením  schvaluje navýšení odměn za výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva obce Spojil 
o 3,5% s účinností od 1. dubna 2015 byl schválen poměrem 5 pro, 1 se zdrţel (Bc. Diana Houdová), 2 proti (Jan 
Matěj, Ing. Jaroslav Jandl) 
 
     Jako vţdy na konci jednání zazněla zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období, kterou přítomným 
předloţila paní starostka. Tato zpráva byla přítomnými zastupiteli přijata jednomyslně. 
 
     V bodu "Různé" nejprve pan Jan Matěj seznámil 
přítomné s výsledky ankety – návrh změny úředních 
hodin, úprava jízdního řádu a zobrazení webových 
stránek na mobilních telefonech. Ankety se zúčastnilo 
celkem 45 respondentů. Pro změnu úředních hodin se 
vyslovilo 9 respondentů, pro úpravu jízdního řádu MHD 
31 respondent a pro aplikaci webových stánek na 
mobilních telefonech se vyjádřilo 15 respondentů. 
S doplněním průběhu ankety vystoupila Bc. Diana 
Houdová. MVDr. Svatopluk Rozsypal a starostka obce 
se vyjádřili k problémům a citlivosti jakékoliv změny 
jízdního řádu. Dále se k této problematice vyjádřili 

MUDr. Karel Mencl CSc. a Jan Křivka, místostarosta 
obce.  
Dále v bodu různé vystoupil MUDr. Mencl s termínem 
uzávěrky Spojilské drbny, která bude 10. dubna 2015. 
Starostka obce dále informovala o akcích, které 
proběhnou v obci Spojil do 1.5.2015. Jedná se o akce 
Velikonoční floristika28.3. 2015, Zdobení Spojilského 
velikonočního stromu 29.3. 2015, Kříţová cesta 3.4. 
2015, Sběr starého ţeleza 11.4. 2015, Páteční večer 
s cimbálovkou Poštár a moravskými specialitami a víny 
24.4. 2015, Koloběţka tour Spojil 2015 26.4. 2015, 
Čarodějnice 30.4. 2015 a  Stavění máje 1.5. 2015. 

 
  

 

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 29. dubna 2015 (orig.zápisu má 11 stran) 

     Přítomno bylo 8 zastupitelů, jeden byl omluven 
(Libor Kment) a dále bylo přítomno 35 hostů. Jednání 
bylo jako vţdy zahájeno podle běţných zvyklostí a po 
schválení programu. 
     Při kontrole plnění usnesení z předchozích jednání 
Zastupitelstva obce Spojil přednesla starostka obce 
informaci, ţe z předchozích jednáních zastupitelstva 
obce je v platnosti jedno termínované usnesení a to: 
usnesení č. 3/2015/IX, kterým Zastupitelstvo obce 
Spojil odloţilo projednání a schválení záměru 
čtvrtletního přistavování velkoobjemového kontejneru 
na TKO včetně organizačního, ekonomického a 
personálního zajištění na příští jednání zastupitelstva a 

vyzvalo předkladatele pana Jana Matěje, Bc. Dianu 
Houdovou a Ing. Jaroslava Jandla k připravení věcného 
návrhu tak, aby bylo moţné o něm hlasovat. Současně 
však uvedla, ţe právě probíhající jednání zastupitelstva 
obce je mimo schválený plán a tudíţ předkladatelé výše 
citovaného dokumentu nemohli s touto skutečností 
počítat a neměli dostatek času na přípravu. Proto 
doporučila, aby pan Jan Matěj, Bc. Diana Houdová a 
Ing. Jaroslav Jandl předloţili „Záměr čtvrtletního 
přistavování velkoobjemového kontejneru na TKO 
včetně organizačního, ekonomického a personálního 
zajištění― písemně na jednání zastupitelstva obce dne 
24. června 2015. Návrh byl jednomyslně přijat.  

 
     Po kontrole minulých usnesení následoval hlavní bod programu, kterým se stalo projednání Vydání Změny č. 1 
ÚP Spojil. Starostka obce konstatovala, ţe materiály k projednávanému bodu programu obdrţeli členové 
zastupitelstva obce písemně předem. Jedná se o dokumenty ÚP Spojil Z1 vydání, Spojil Z1 předkládací zpráva  a 
Spojil Z1 návrh usnesení ke schválení. Hlavní dokument ÚP Spojil Z1 vydání byl zveřejněn na elektronické úřední 
desce obecního úřadu. Dále ve svém vystoupení shrnula celý proces přípravy Změny č.1 ÚP Spojil, který byl 
prakticky zahájen 25. června 2014 schválením smlouvy o pořizovatelské činnosti Uplatňování územního plánu 
Spojil. Vyhodnocení územního plánu je obec povinna provést kaţdé čtyři roky.  
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     Zpráva o uplatňování ÚP Spojil byla zpracována a projednána dle stavebního zákona (oznámeno dne             
23.7.2013 Oznámením dotčeným orgánům a organizacím a veřejnou vyhláškou vyvěšenou 25. 7. 2013). Zpráva o 
uplatňování Územního plánu Spojil byla k nahlédnutí na webových stránkách obce Spojil v souladu s poţadavky 
stavebního zákona. Zpráva o uplatňování Územního plánu Spojil – upravená na základě projednání –  byla 
schválena zastupitelstvem obce Spojil č. usnesení. 5/2013/I dne 25. 9. 2013 v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 
stavebního zákona. Na základě schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Spojil byl projektantem zhotoven 
návrh Změny č. 1 Územního plánu Spojil. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Spojil je zpracován v souladu s § 50 
odst. 1 stavebního zákona v platném znění, v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a 
v souladu se zadáním, resp. Pokyny pro zpracování návrhu Změny ÚP Spojil.   
     V průběhu projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Spojil bylo dotčeným orgánem, Kr.Ú. 
Pardubického kraje vydáno dne 16. 9. 2013 stanovisko č.j. 64103/2013/OŢPZ/Le, kde je konstatováno, ţe 
„Předloţená koncepce nemůţe mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality― a 
následně bylo dne 17. 9. 2013 vydáno stanovisko č.j. 65234/2013/OŢPZ/ST, kde je konstatováno, ţe „...není 
poţadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí...―. Změna č. 1 je tedy vypracována bez vyhodnocení 
vlivů na udrţitelný rozvoj území. 
     Návrh Změny č. 1 byl zpracován v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona v platném znění, v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a v souladu se zadáním.  Návrh Změny č. 1 je pořizován a 
projednáván dle platných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. O způsobu a termínu 
společného jednání byly dotčené orgány, orgán územního plánování a sousední obce vyrozuměny dne 20. 1. 2014 
formou zaslání Oznámení (společné jednání se konalo 17. 2. 2014). Zároveň byl návrh Změny č. 1 doručen 
veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 27. 1. 2014 na úřední desce a návrh Změny č. 1 byl zveřejněn na webových 
stránkách obce od 28. 1. 2014 do 13. 3. 2014. 
     Po společném jednání byla pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocena obdrţená 
stanoviska dotčených orgánů a došlé připomínky. Následně došlo k úpravě návrhu Změny č. 1. Pořizovatel 
poţádal o stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Ve stanovisku vydaném dne 31. 3. 2014 
č. j. SpKrÚ 19462/2014 je konstatováno, ţe „...byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad změny s Politikou územního rozvoje a Územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad neshledal závady, které by z hlediska § 50 odst. 7 stavebního zákona 
bránily zahájení řízení o návrhu změny...“. 
  
     Pořizovatel oznámil dne 14. 4. 2014 konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1. K tomu byl upravený a 
posouzený návrh Změny č. 1 zveřejněn na webových stránkách obce Spojil, veřejné projednání bylo svoláno na         
5.6.2014 v 17. 00 hodin. V  průběhu veřejného projednání, resp. v zákonné lhůtě 7 dnů po konání veřejného 
projednání byly uplatněny připomínky a námitky, jejichţ vypořádání je uvedeno v části L) a M) Odůvodnění. Návrh 
vypořádání námitek a připomínek byl dle § 53 stavebního zákona zaslán dotčeným orgánům spolu se ţádostí o 
stanovisko 8. – 9.7.2014. K návrhu vypořádání připomínek a námitek nebyly ze strany dotčených orgánů a 
Krajského úřadu jako nadřízeného orgánu uplatněny připomínky /viz. kap. M) Odůvodnění/. Dle uplatněných 
připomínek došlo ke zpracování studie Posouzení  odtokových poměrů pro návrh odvodnění sráţkových vod 
Lokalita „Spojil východ – u lesa―. Na základě výše uvedeného posouzení byly dotčené orgány, které uplatnily 
připomínky, poţádány o nové stanovisko k návrhu vypořádání připomínek a námitek (vodoprávní úřad). Kromě 
veřejného projednání svolal Obecní úřad Spojil informativní schůzku k návrhu Změny č.1 ÚP Spojil na den             
4. července 2014, kdy byly opět podrobně zdůvodněny navrhované změny. 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s poţadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a poţadavky na ochranu nezastavěného území, s poţadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů, s poţadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů a se stanoviskem nadřízeného orgánu, a dospěl k závěru, ţe Změna č.1 je v souladu 
s výše uvedeným. Podrobněji je přezkoumání souladu uvedeno v jednotlivých kapitolách textu Odůvodnění Změny     
č. 1.  
     Starostka obce dále ve stručnosti shrnula základní fakta navrhované změny územního plánu. Navrhovaná 
změna územního plánu by měla funkčním vyuţitím plochy dát moţnost rozšíření sportovního areálu cca o 6 500 
m

2
, odvodnit celé území do dvou retenčních nádrţí, které by zde vznikly. Tyto nádrţe by měly být hluboké 

minimálně 1,8 m, aby dokázaly zdrţet potřebné mnoţství vody a zároveň, aby  nezarůstaly a dalo se na nich 
hospodařit. Tím zde můţe vzniknout kus krásné přírodní scenérie pro pěší turistiku a rekreaci. Dále je touto 
změnou umoţněna výstavba devíti rodinných domků – je to kompromis s majiteli pozemků, abychom mohli 
zrealizovat záměry obce a za výhodných podmínek od nich získat pozemek pro rozšíření sportovního areálu, kde 
mimo jiné předpokládáme vybudování kýţeného víceúčelového kurtu s umělým povrchem a případně dalších 
sportovišť. Tato změna dále řeší rozšíření ploch pro Apolenku jako kompenzaci za ztrátu dosavadních ploch. 
Změnou územního plánu bude zaručeno, ţe stávající mokřad v této lokalitě bude přesunut do jiné části území. Aby 
případné změny územního plánu mohly být zrealizovány, bude muset být na toto území zpracována územní studie, 
kde můţeme dále celý vývoj korigovat. Bez toho není moţná ţádná výstavba na dotčeném území. Tuto územní 
studii můţe pořídit pouze Obecní úřad Spojil případně Magistrát města Pardubice. 
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     Starostka obce vyslovila pochopení z určitých obav, rozhořčení a zklamání některých vlastníků nemovitostí 
bezprostředně sousedících s předmětnou lokalitou, neboť ona sama a stejně tak řada dalších spoluobčanů zná 
obdobnou situaci z vlastní zkušenosti. Zdůraznila však, ţe ţádný soudný člověk si nemůţe myslet, kdyţ se někam 
přistěhuje a okolo je nedotčená krajina, ţe tomu tak bude navěky. Dále vysvětlila, co by znamenalo nepřijetí 
navrhované Změny č. 1 ÚP Spojil. Jejím neschválením by mimo jiné byla vystavena obec a její občané, zejména 
občané lokality Morčák a ulice Na Okrajích nebezpečí, ţe budou kaţdodenně vystaveni zvýšenému provozu 
motorových vozidel s odpovídajícím dopadem na ţivotní prostředí a kvalitu ţivota. Pokud nebude schválena 
změna územního plánu, za současného stavu hrozí, ţe mohou vlastníci pozemků, umoţnit případnému jinému 
investorovi postavit stavby, které jsou zde dnes přípustné, to je například jakákoliv sportovní hala či zařízení ať 
již kryté či otevřené, s tím spojené služby ubytovací, relaxační a podobně a s tím bezprostředně související 
potřebná síť parkovišť atd. Proto vyslovila názor, ţe devět rodinných domků je proti tomu nic. Pak uvedla 
další možné stavby, které by zde za dosavadního stavu mohly vzniknout: 
Občanské vybavení - tělovýchovná a rekreační zařízení - OS 
Jedná se o plochy sportovních areálů s možností sezónního a celoročního využití ke sportovním účelům 
převážně místního významu. 
hlavní využití: 
- sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá 
- tribuny, hlediště, sociální zařízení 
- stavby a zařízení pro relaxaci rehabilitaci 
- zeleň veřejná, pobytové louky 
přípustné využití: 
- stavby a zařízení veřejného stravování a ubytování jako součást sportovního areálu, klubovny 
- stavby a zařízení provozního vybavení a administrativy sportovního areálu 
- komunikace a parkoviště pro dopravní obsluhu příslušné plochy (včetně parkovišť návštěvníků) 
- stavby technické infrastruktury pro sportovní areál 
- dětská hřiště 
- vodní plochy 
 
Po té poţádala členy zastupitelstva, aby při svém rozhodování měli na mysli zodpovědnost a korektnost, aby 
neopomněli svůj slib, který dali při ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, kdy mimo jiné slíbili na svou čest a 
svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu obce Spojil a jejích občanů. Poţádala je, aby 
volili menší zlo a vyváţenost všech zájmových skupin na místo populismu a škod na kvalitě ţivota našich obyvatel, 
které by mohly vzniknout odmítnutím navrhované změny územního plánu.  
     Následně předsedající otevřela k projednávanému bodu diskuzi, do které se však nikdo nepřihlásil. Přednesla 
proto „Návrh na usnesení z jednání“ Zastupitelstva obce Spojil o vydání Změny č. 1 Územního plánu Spojil 
konaného dne 29. 4. 2015. Zastupitelstvo obce Spojil po projednání návrhu Územního plánu Spojil, předloţeného 
Obecním úřadem Spojil  projednalo návrhy na usnesení: 
 
Návrh na usnesení č.4/2015/IV: Zastupitelstvo obce Spojil po projednání návrhu Územního plánu Spojil, 
předloţeného Obecním úřadem Spojil svým usnesením ověřuje soulad Změny č. 1 Územního plánu Spojil s 
vydanou Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým 
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje  – dle přiloţeného 
Odůvodnění Územního plánu Spojil zpracovaného pořizovatelem dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
Zastupitelstvo obce Spojil neshledalo ţádný rozpor. Hlasování: Pro 5, zdrţel se 1 (Bc. Diana Houdová), proti 2 (Jan 
Matěj, Ing. Jaroslav Jandl), návrh byl  přijat. 
 
Návrh na usnesení č.4/2015/V: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením souhlasí s vyhodnocením výsledků 
projednání Změny č. 1 Územního plánu Spojil, předloţeným v předkládací zprávě s tím, ţe vyhodnocení vlivů na 
ţivotní prostředí nebylo v průběhu pořizování zadání, resp. ÚP poţadováno. Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj 
území nebylo zpracováno. Hlasování: Pro 5, zdrţeli se 3 (Ing. Jaroslav Jandl, Jan Matěj, Bc, Diana Houdová),  
návrh byl přijat. 
 
     V dalším byly jednotlivě projednávané námitky občanů (Jiří Novák, Mandysova 1686, 530 03 Pardubice, Petr 
Novák, Smetanovo náměstí 48, 530 02 Pardubice, Jan Chyba, Bartoňova 925, 530 12 Pardubice, Radka Chybová, 
Kyjevská 429, 530 03 Pardubice, Podávající Společnost VRP-REAL s.r.o., Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9, 
zastoupená jednatelkou Radkou Pitterovou), u všech se stejným návrhem rozhodnutí o vypořádání námitky: 
Námitce se nevyhovuje v části, kdy je požadováno nezařazení pozemku 157/50 do funkční plochy 
umožňující výstavbu nových rodinných domů a dalších staveb, jak to vyplývá z obsahu textové části 
návrhu změny č. 1 ÚP. 
Námitce se vyhovuje v části, kde je požadováno prověření využití nově vzniklé zastavitelné plochy č. Z9a 
územní studií. 
Ve všech jednotlivých hlasováních byl výsledek: Pro 5, zdrţeli se 3 (Ing. Jaroslav Jandl, Jan Matěj, Bc, Diana 
Houdová), návrhy byly přijaty. 
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     Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12 Praha 4 mělo námitku z důvodu moţného ohroţení koridoru pro 
veřejně prospěšnou stavbu č.011 - přeloţka silnice 1/36 Sezemice — Časy s poţadavkem, ţe prostorové 
uspořádání zástavby v uvedených lokalitách je nutné řešit tak, aby nevznikly nároky na vybudování pasivních 
protihlukových opatření. Uvedenou podmínku poţadovali zařadit mezi „podmínky prostorového uspořádání―. 
Vzhledem k tomu, ţe ohroţení koridoru není moţné, rozhodnutí znělo „Námitce se nevyhovuje.“   
 
     Zastupitelstvo dále rozhodovalo o dalších jednotlivých námitkách, které vznesly osoby: Milan Zavadil (Miroslav 
Jonáš - Investment s.r.o., Pardubice – Zelené Předměstí, Jindřišská 756), Radka Pitterová (VRP- REAL s.r.o., 
Praha 9, Poděbradská 538/46), Jiří Novák, Mandysova 1686, 530 03 Pardubice, Jan Chyba, Bartoňova 925, 530 
12 Pardubice, Radka Chybová, Kyjevská 429, 530 03 Pardubice a Petr Novák, Smetanovo náměstí 48, 530 02 
Pardubice. Úplné znění námitky bylo: "Před změnou ÚP poţadujeme odborný posudek na způsob nakládání se 
stojatou vodou na pozemku parc. č. 157/50 katastr Spojil, kde v případě stavby máme důvodné obavy ze 
znehodnocení a podmáčení našich stávajících pozemků bez závad." 
Návrhy rozhodnutí o vypořádání námitek v těchto případech zněly: „Námitce se nevyhovuje.“ V příslušné 
dokumentaci je vysvětleno proč. I zde ve všech jednotlivých hlasováních byl výsledek stejný:  Pro 5, zdrţeli se 3 
(Ing. Jaroslav Jandl, Jan Matěj, Bc, Diana Houdová), návrhy byly přijaty. 
 
Ve finále jednání o Změně č. 1 Územního plánu Spojil se pak hlasovalo o jeho přijetí. Jako Návrh na usnesení 
č.4/2015/XIX zaznělo : Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením v y d á v á  podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), § 
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona Změnu č. 1 Územního plánu Spojil. V hlasování byl 
návrh přijat poměrem: pro 5, proti 3 (Ing. Jaroslav Jandl, Jan Matěj, Bc. Diana Houdová). 
    
     Po hlasovacím maratónu kolem změn územního 
plánu byla jako další bod jednání zastupitelstva 
projednána Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 
IV-12-2012734/VB2, Pardubice Spojil-knn-Křivánek. 
V této souvislosti místostarosta obce konstatoval, ţe 
předloţenou smlouvu obdrţeli členové zastupitelstva 
obce písemně předem a dále uvedl, ţe se jedná o 
naprosto standardní smlouvu, která je uzavírána se 
správci sítí, které jsou umístěny na pozemcích obce či 
soukromých vlastníků. V tomto konkrétním případě se 

jedná o kabelové vedení nízkého napětí  pro stavebníka 
Ing. arch. Petra Křivánka, kdy se s ţádostí o zřízení 
věcného břemene na obec Spojil obrátil ČEZ distribuce 
a.s.. Vzhledem k tomu, ţe vedení nízkého napětí je 
vedeno pozemkovou parcelou č. 540/1, která je 
zatíţena věcnými břemeny na další sítě a toto kabelové 
vedení NN bude příslušenstvím pro 8 rodinných domků, 
doporučil předkladatel pan Jan Křivka předloţenou 
smlouvu ke schválení. V hlasování se pro přijetí 
smlouvy vyjádřilo všech osm přítomných zastupitelů. 

 
     Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období předloţila jako zpravodaj starostka obce. Její plné znění 
je součástí originálního zápisu. Do následující diskuze se přihlásil místostarosta obce Jan Křivka, který doplnil 
zprávu o informaci z jednání Valné hromady Svazku obcí Loučná dne 28. dubna 2015, v níţ mimo jiné hovořil o 
podání ţádosti na dotace pro kamerový systém obcí svazku. V návaznosti na toto sdělení vystoupila paní Radka 
Ministrová s dotazem na budování kamerového systému ve Spojile. Bylo jí sděleno, ţe se tato problematika bude 
diskutovat v bodu „Různé―. Následně pak zastupitelstvo schválilo Zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období 
poměrem 6 pro, 2 se zdrţeli (Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl). 
 
     V bodu „Různé― nejprve starostka informovala o 
připravovaných akcích, dále pak poţádala lídry a 
zástupce jednotlivých volebních stran v zastupitelstvu o 
předání podkladů pro sestavení plánu jednání 
zastupitelstva obce na II. pololetí roku 2015 s termínem 
do 30.5. 2015 (zodpovídají: Miluše Telecká, Jan Matěj, 
Libor Kment). Následně pokárala volební stranu 
Sdruţení politického hnutí Ano 2011+SOS(Spojil sobě) 
za nepravdivé údaje ohledně konaného jednání 
zastupitelstva, které se objevily v jejich vývěsní skříňce. 
     Jako pokračování bodu různé pak byla diskutována 
otázka kamerového systému v naší obci, kde jako další 
diskutující z řad veřejnosti vystoupil pan Ladislav Ministr 
se zcela konkrétními dotazy k typu a také k provozu 

kamerového systému. Při poněkud obšírné snaze o 
vysvětlení souvislostí se zapojením obce Spojil 
nemohly být dány zcela jednoznačné odpovědi. Jediné, 
co je v současnosti moţné konstatovat, je to, ţe se 
naše obec v minulém roce připojila k dalším obcím 
mikroregionu, ve kterých by budování kamerového 
systému připadalo do úvahy a vedení mikroregionu na 
svém minulém zasedání schválilo ţádost o dotaci na 
tuto akci. O jaký typ kamer se bude jednat, kde by 
mohly být umístěny, jaké bude jejich zabezpečení před 
zneuţitím a podobné otázky není v současnosti dosud 
moţné zodpovědět. Všechno je otevřené a ještě bude 
nutno vést další diskuzi. 
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