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Vážení a milí čtenáři, 

počasí si jen těžko můžeme vybrat, a tak bylo letos v březnu na „spojilské poměry“ poněkud

příliš bílo. Letošní zima, která zpočátku vypadala jako nic-moc, nás překvapila bohatou sněhovou

nadílkou, která držela nezvykle dlouho. Teď to již jak švihnutím kouzelným proutkem vypadá na

příchod jara, ale i tak si na zahájení prací v našem „malozemědělství“ zatím ještě budeme muset

chvíli počkat, až se „vychlazená“ příroda zcela probudí. Kde jsou ty doby, kdy jsme se předháněli,

kdo bude mít dříve zasetou mrkev a petržel. A že to v některých letech šlo uskutečnit již v první

polovině února !?

Možná i proto, že se zatím nemůžeme příliš věnovat zahrádce, budete mít čas zalistovat si

v klidu  naším  zpravodajem,  který  opět  vychází  jako  dvojčíslo.  Nejprve  jsme  neměli  dostatek

příspěvků  a  podkladů  a  pak  jsme  se  rozhodli  vydat  zpravodaj  až  po  březnovém  zasedání

zastupitelstva, aby nebyly mezi aktuálními zprávami tak dlouhé časové rozestupy. 

Na rozdíl od vládnoucí paní Zimy se nám letos kalendářně hlásí svátky jara nezvykle brzo. V 

loňské předvelikonoční Drbně jsme si o Velikonocích mnohé pověděli a i letos v tom chceme mírně

pokračovat. A samozřejmě přidáme i několik kuchařských receptů.

Také upozorňujeme zájemce o vzdělávání či jen o poučení ve zdravotnické výchově, aby

nepřehlédli nabídku SDH Spojil a zúčastnili se besedy na téma „Jak se chovat při mimořádných

událostech“. V této souvislosti upozorňujeme, že mimořádnou událostí nemusí být jen zemětřesení

nebo povodeň, ale i problémy týkající se každého ve chvíli, kdy je něčí život nebo zdraví v ohrožení.

Začínáme plnit  stránky  již  šestého ročníku  obecního zpravodaje.  Ani  na začátku tohoto

ročníku  si  však  nemůžeme odpustit  postesknutí  nad  nedostatkem  Vaší  příspěvkové  aktivity.

Přestože jednotlivá čísla bývají často velmi obsažná, jistě by se tam ještě něco vešlo, aby to nebyla

jen upravená oznámení o tom, že se něco dělo, nebo bude dít. Zcela tam totiž chybí  „hlas lidu“. A

nevěříme, že je mezi našimi občany nouze o dobré nápady, které by prostřednictvím Drbny mohly

spatřit světlo světa. Že si myslíte, že ten Váš nápad nestojí za           řeč !? A že nemáte to správné

„básnické střevo“ !? Že máte strach z toho, jak to napíšete !? Nebojte se – v redakci Váš text

přizpůsobíme a pokud budete s našimi úpravami souhlasit, tak ho pak otiskneme.

   

 Drazí přátelé, přejeme Vám, sobě, ale i našemu zpravodaji, aby byl rok 2005 pro všechny

celkově úspěšný.  

vaše redakce „Spojilské Drbny“



 



 

     Vloni jsme psali o tradici  a historii Velikonoc a o jednotlivých dnech velikonočního týdne. V dnešním
čísle Drbny si povíme něco o symbolu velikonočního beránka a o legendě provázející malování vajíček.
Pokud uvedené recepty a nápady již letos do Velikonoc nestihnete, vždyť jsou již 27. března, nevadí,
máte na přípravu více než celý rok, protože příští Velikonoční neděle připadá na 16. dubna 2006.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK

pohané - symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci,
ovládané po tisíciletí pastevci

židové - ovce symbolizovaly Izraelitu jako člena "Božího stáda", i židovský Bůh je označován za pastýře,
který bere své ovce do náručí, beránek se také zabíjel na památku vyvedení Izraele z egyptského
otroctví
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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I
Mezi jubilanty se od minulého vydání objevili :

3. 3. 2005 paní Marie ZEMANOVÁ, čp.  13
13.  3. 2005 paní  Danuše ŠLINGROVÁ , čp. 50 

15.  3. 2005  pan Josef TROJAN, čp. 5   

7. 4. 2005 paní Jana WALDHAUSEROVÁ, čp. 49
1. 5. 2005 paní Helena CHVÁLOVÁ, čp. 52
8. 6. 2005 paní Věra ZAHÁLKOVÁ, čp. 25

  

Přejeme  Vám všem hodně  zdraví  !

a do příštího vydání se mezi jubilanty objeví :



křesťané -  v křesťanské církvi se beránek stal  symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se
s praporem vítězství

na Šumavě se věřilo, že jeho posvěcení pomůže najít pocestným ztracenou cestu z lesů

Recept na velikonočního beránka
 
Potřebné suroviny :  200 g cukru moučka, 2 vejce, lžička citrónové šťávy, cukr vanilka, 300 g hrubé
mouky,  5 bílků, 30 g másla, 30 g hrubé mouky
Postup přípravy : cukr, celá vejce, žloutky a vanilkový cukr třeme do pěny asi 30 minut. Potom přidáme
citrónovou  šťávu,  tuhý  sníh  ušlehaný  z  bílků,  mouku  a  zlehka  promícháme.  Formu  na  beránka
vymažeme máslem a vysypeme moukou, rozetřeme do ní těsto a v středně vyhřáté troubě upečeme
dorůžova (asi 45 minut). Upečeného beránka opatrně vyklopíme a podle zvyklosti ozdobíme. 

LEGENDA O TRADICI MALOVÁNÍ VAJEC

     Když Ježíš se sv. Petrem chodili  po světě, přišli  jednoho dne do statku a poprosili  hospodyni
o kousek chleba. Ta však neměla ani skývu. Vtom uslyšela kdákání slepice, seběhla do kurníku a našla
vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jím pocestné. Když odešli, chtěla smést ze stolu koštětem
skořápky.  Jaké  bylo  překvapení,  když  uviděla,  že  se  proměnily  ve  zlato.  Selka  potom  každého
pocestného častovala vejci, ale žádná skořápka se ve zlato již neproměnila. Časem pak začala vejce
rozdávat na výroční den návštěvy oněch obou pocestných.

VZORY POMOCÍ OCTA 

 Malování vajíček se mohou zúčastnit i ti nejmenší. 

     Ti nejmenší dostanou již obarvené vajíčko - ti šikovnější si jej obarví
sami. Bude asi trošku flekaté, ale to nevadí, hlavně aby barva byla pěkně
sytá. 

 Když  je  vajíčko  pěkně  suché,  tak  vezmeme  špejli,  namočenou  v
obyčejném octě - a tam, kde chceme nějakou ozdobu, barvu jednoduše
otřeme. Vzniknou zajímavé otisky nebo i vzory. 
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Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Pani kmotra,nemeškejte
barevná vajíčka dejte.

(z Moravy)

Panímámo zlatičká, 
darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, 
uteče vám slepička
do horního rybníčka
 a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

(ze Šumperecka)



NALEPOVÁNÍ SLÁMY 

     Tato technika není složitá, je ale náročná na trpělivost, přesnost
a titěrnost.
     Nejčastěji se k polepování kraslic používají kousky slámy ovesné
nebo ječmenné. 
     Uvařená, čistá vejce obarvíme podle našich představ, jedna
barva či více barev. 
     Slámu si připravíme tak, že ji po délce rozřízneme ostrým nožem
nebo žiletkou. Potom ji namočíme a opatrně přes papír přežehlíme. 
     Ze stébel vystřihujeme různé tvary a ty na vajíčka nalepíme
lepidlem.  Stačí  obyčejná  klovatina.  Lepidlo  nanášíme  malinkým
štětečkem nebo stačí  i pomocí špendlíku.
     Každý kousek slámy přeneseme na vajíčko a přimáčkneme
měkkým hadříkem. Můžeme k tomu používat pinzetu, lépe se tak s
kousky slámy manipuluje.



 

     Na letošní  Velikonoce jsme  se  opět  řádně
a  s předstihem  připravili.  Komise  pro  občanské  záležitosti  uspořádala  kurz  výroby  dekorací
z Vizovického a kynutého těsta.
     V sobotu dne 20. února se v obecní hospůdce Na Strejčku sešlo kolem 10 zájemců, aby se naučili
vyrábět jednak ozdoby pro své příbytky a také dobroty pro pochutnání. 

5



    
 Nejvíce se pracovalo s kynutým těstem. Po chvíli
byly  stoly  zaplněny  různými  zvířátky,  ptáčky,
ježečky, holubičkami, nebo velikonočními věnci. Pak
už  tu  nádheru  zbývalo  jen  potřít   rozšlehaným
vajíčkem  a  dozlatova  upéci.  Pokud  se  někomu
zrovna  nedařilo  a  jeho  výrobky  nepatřily
k  nejpovedenějším,  prožil  alespoň  hezké  chvíle
a odnesl si domů mnoho dobrých rad a nápadů. A to
co se povedlo, stojí za ukázku. No posuďte sami.



Nejlepší  způsob, jak zapomenout na všechny trampoty,
je vzít si malé boty.



     Den 1. ledna se u nás v obci stal již tradičním dnem vítání Nového roku. Ani letos jsme tuto tradici
neporušili a obec uspořádala na návsi malou slavnost. 
     Celý slavnostní program zpříjemňovala svými melodiemi kapela Živaňanka a dokazovala, že česká
lidová písnička dokáže potěšit srdce každého vlastence, byť je i několik stupňů pod nulou.
     Po několika úvodních melodiích místostarosta obce vzpomenul na nedávnou přírodní katastrofu
v jižní Asii a památku všech obětí uctili přítomní minutou ticha.  Ani ve chvílích naší radosti a veselí nelze
zapomínat na neštěstí jiných. V dalších informacích byli občané také seznámeni s tím, jak mohou dále

postupovat  v případě,  že  chtějí  obětem katastrofy
přispět peněžitým darem.
     Potom následovalo slibované překvapení. Stalo
se jím zavedení nové tradice obce. Vždy k 1.1. při
této  slavnosti  bude  oceněn nejstarší  občan  obce.
Letos  jím  je  pan  Václav Telecký.  S jeho  krátkým
životopisem  občany  seznámila  místní  kronikářka.
Starosta obce a zástupkyně komise pro občanské
záležitosti  pak  předali  oslavenci  kytici  a  drobný
dárek – sklenku s památným nápisem, který obdrží
vždy  v tento den  náš nejstarší občan. 
     Po krátkém projevu starosty obce, ve kterém
popřál všem přítomným mnoho sil  do další práce,

hodně   porozumění pro  druhé  a  hlavně pevné  zdraví,  následoval  rovněž podle  zavedené tradice
nádherný ohňostroj.
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     Letošní reprezentační ples Svazku obcí Loučná se konal ve společenském sále nově otevřené
radnice v Sezemicích dne  28. ledna 2005.  
     Prostorný sál  i  velký balkon poskytly dostatečné prostory pro všechny návštěvníky. K uvedené
kapacitě sálu je však nutné ještě přidat  další využitý prostor, a to na rozlehlém jevišti, kde u dvou
velkých  stolů seděli naši spojilští obyvatelé, kteří
tak měli celé dění takřka na dlani. Na druhé části
jeviště  byla  umístěna  také  hudební  skupina
MUSIC–TEAM–Petrus  z Třemošnice,  která  hrála
po celý večer příjemné taneční melodie jak pro ty
dříve narozené,  tak i pro mladou generaci. 
     Účastníky  reprezentačního  plesu  přivítal
tradičně  předseda  Svazku  pan  F.  Matúšů
a následně také  starosta  města Sezemic pan B.
Kopecký.  Po  této  oficiální  části  se  pak  naplno
rozproudila plesová zábava. 
     Zpestřením večera bylo vystoupení dívčí taneční
skupiny  ze  Sezemic  s moderní  taneční  kreací.
Tradičním vrcholem večera bylo losování tomboly, jejíž hodnotné ceny potěšily mnoho účastníků plesu.

   
     V neděli dne 6. března 2005 jsme po delší době opět
mohli přivítat v řadách našich občanů dalšího občánka,
a  to  Vojtíška  Plecháčka,  který  se  narodil  v listopadu
minulého roku. 
     Dnešní vítání bylo pro zástupce obce zvláště milé
a slavnostní, neboť stejně jako dnes Vojtíška přivítal pan
starosta v roce 2002 jeho brášku Tomáška a o dva roky

dříve,  tedy  v roce
2000  také
druhého  bratra
Honzíka. 
I  tentokrát  byla  slavnost  zpříjemněna  recitací  veršů  a
vystoupením dětí ze souboru Zvoneček.
     Vážnější a dojemnější chvíle nastala při slovech starosty obce
o  náročnosti  a  zodpovědnosti při  výchově dětí,  ale  současně
i o pocitu štěstí a radosti, které dovedou přinést zase jen děti.
     Slavnostní obřad se odehrával opět v obecní hospůdce „Na
Strejčku“. 
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     Ani letos jsme neošidili naše děti o jarní zábavu, protože komise pro občanské záležitosti  pro ně
uspořádala v sobotu 19.3.2005 dětský karneval. Sešlo se asi deset dětí v podobě indiána, pejska, klauna,
karkulky, strašidýlka, spidermana, lesní víly, princezny apod. a několik dětí i bez masky. Kolotoč zábavy,
soutěží,  her a  tance začal odpoledne ve tři  hodiny a trval  až do pěti.  Všechny děti  se snažily získat
v soutěži nějakou sladkost nebo drobnou hračku. Nikdo, ani ti nejmenší neodešel s prázdnou, ale hlavně
se dosyta vyskotačily a pobavily.
     Tuto možnost měli také dospělí, protože večer se konal v hospůdce Na Strejčku karneval i pro ně.

Z řádného zasedání zastupitelstva ze dne  30. prosince  2004
      Po úvodních slovech, kdy bylo učiněno liteře zákona zadost a kdy se starosta obce Spojil omluvil
všem za tiskovou chybu v pozvánce na jednání zastupitelstva (byl uveden chybný den, a to pondělí
místo čtvrtek), bylo zahájeno vlastní jednání.

     V prvním  bodě  zastupitelstvo  jednalo
o  schválení  rozpočtu  obce  na  rok  2005.
Předkladatel tohoto bodu seznámil zastupitelstvo
obce  s úplným  obsahem  usnesení  finančního
výboru ve věci rozpočtu na rok 2005, jehož znění
bylo zveřejněno na úřední desce obecního úřadu. 
     Po  krátké  diskuzi  se  v hlasování o  přijetí
předloženého rozpočtu obce Spojil vyjádřili všichni
zastupitelé kladně.
      V dalším průběhu jednání  proběhlo  schválení

prodeje  stavebních pozemků č.  158  a  159  k.ú.
Spojil  dle  zveřejněného  záměru.   Jedná  se
o stavební pozemky, jejichž plocha je rovna ploše
trafostanic,  které  byly  nově  vybudovány  v obci
Spojil.  Tento  prodej  vyřeší majetkoprávní vztah,
kdy  stavba  se  nebude  nacházet  na  pozemku
cizího  vlastníka.  Celková  cena  za  citované
pozemky,  navržená kupujícím,(VČE a.s.)  je  11.
000,-  Kč.   Pro  realizaci  prodeje  se  v hlasování
kladně vyjádřili všichni přítomní.

8



     Vzhledem k obecné nutnosti zvýšení bezpečnosti v obci byla dále projednávána otázka schválení
právního dokumentu týkajícího se výkonu služby obecní policie.  Předkladatel  návrhu byl starosta obce.
Tento seznámil zastupitelstvo s dokumentem, týkajícím se výkonu služby obecní policie v obci Spojil.
Tímto právním dokumentem je Obecně závazná vyhláška Obce Spojil o obecní policii. S jejím přijetím
zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo. Odsouhlaseno bylo rovněž zplnomocnění starosty obce Spojil
věci jednání a podpisu veřejnoprávní smlouvy o výkonu služby Obecní policie mezi obcí Spojil a obcí
Opatovice nad Labem.  
(Poznámka redakce: Změny týkající se tohoto bodu jednání naleznete v zápise z jednání zastupitelstva
dne 16.3.2005)
 
     V dalším bodě jednání seznámil místostarosta
obce  zastupitelstvo  s úplným  zněním  vyhlášky
O poplatku  ze psů,  která  byla právně upravena
advokátní kanceláří. Vzhledem k tomu, že členové

zastupitelstva  byli  již  dříve  seznámeni  s jejím
pracovním  obsahem,  následovala  pouze  krátká
diskuze, kde se upřesnily některé časové termíny
a následně byla tato OZV jednomyslně přijata.

 
     Rovněž jednomyslně byl přijat návrh, kdy starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení záměr
darovat Dětskému centru Veská výpočetní techniku, která není již obecním úřadem využívána. Jednalo
se o původní počítač, který je již z hlediska práce obecního úřadu nevyhovující, ale může sloužit jako
pomůcka pro zobrazování jednoduchých výukových her pro malé děti.

     Jako poslední bod projednalo zastupitelstvo
návrh  předložený  starostou  obce.  Jednalo  se
o  záměr  odkoupit  od  vlastníků  manželů
Biedermannových  pozemek,  který  je  zastavěn
stavbou komunikace v ulici Okružní. Tuto koupi lze
provést dle GP č.259-44/2004 ze dne 30.8.2004.

Jedná se o díl „g“ z p.p.  157/2 o výměře 40 m2
a díl „h“  z p.p.  157/3 o výměře 8 m2, obojí k.ú.
Spojil.  Po  výměně  názorů  a  objasnění  příčin
vedoucích  k tomuto  stavu  byl  uvedený  návrh
zastupitelstvem odsouhlasen.

 
 

Z řádného zasedání zastupitelstva ze dne  16. března  2005

    Po oficiálním zahájení jednání, kdy došlo k upřesnění chronologie programu, bylo na prvním místě
projednání a schválení závěrečného účtu obce Spojil a zprávy o výsledku hospodaření (audit) za rok
2004. S těmito dokumenty seznámili zastupitelstvo předsedkyně finančního výboru a starosta obce. S
výsledky auditu se občané mohli seznámit na obvyklých vývěskách.
     V diskuzi k tématu vystoupila paní Telecká s dotazem, proč příjmy z hrazení odpadů jsou nižší, než
se předpokládalo. Pan Mencl vysvětlil,  že vybrané poplatky od občanů nepokrývají náklady na svoz
separovaného a dotaci svozu nebezpečného odpadu, které se neustále navyšují. Také nově přicházející
občané obce platí pouze určitou část poplatku, tedy jen za dobu, kterou zde bydlí.  
     V souvislosti s projednávanými dokumenty seznámila paní Telecká přítomné zastupitele a hlavně
hosty jednání s konečnými stavy účtů obce.  Výše uvedené dokumenty byly v následném hlasování
zastupitelstvem obce přijaty.

     Další bod byla rozdělen do dvou samostatných, ale souvisejících částí. V první části se jednalo
o  projednání  a  schválení funkce  2.  místostarosty  obce  Spojil.  Návrh  předložil  zastupitelstvu  obce
starosta, který navrhl schválit post druhého místostarosty jako neuvolněnou funkci člena zastupitelstva
obce.  Pro  tento  návrh  předložil  důvodovou zprávu,  která  se  jednoznačně  opírá o  fakt,  že  provoz
obecního úřadu a s tím spojené povinnosti, potřeby a nutnosti provozu obce a dále investiční aktivity
obce  není  možné zvládnout  ve  stávajícím  personálním  obsazení  obecního  úřadu  a  z pohledu
ekonomického  i  faktického  je  zřízení  další  neuvolněné  funkce  výhodnější,  než  přistoupit  k volbě
uvolněného starosty. Starosta obce dále navrhl, aby současný místostarosta obce pan MUDr.  Karel
Mencl   byl   pověřen  technicko-ekonomicko-právními  záležitostmi  a  2.  místostarosta,  který  bude
následně  předmětem  volby  převzal  oblast  kulturně-sociální  a   majetkovou.  Po  krátké  diskuzi
zastupitelstvo záměr ustavení funkceí druhého místostarosty odsouhlasilo.
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     V druhé části projednávání otázek personálního obsazení obecního úřadu byly  zastupitelstvu obce
v souladu se zákonem č. 697/2004 Sb. o odměnách členů zastupitelstev obcí předloženy následující
návrhy na odměny. Tyto níže uvedené částky jsou v hrubém příjmu. Po diskuzi, kde se vysvětlily některé
otázky týkající se přiznávání výše uvedených odměn,  zastupitelstvo předložený návrh schválilo.

Přiznané odměny (v hrubém):

Starosta obce 10 469,- Kč
Místostarosta obce:             6 250,- Kč
Předseda kontrolního výboru:     1 140,- Kč 
Předseda finančního výboru:       1 140,- Kč
Předseda komise pro občanské záležitosti     1 140,- Kč
Předseda stavební a územně plánovací komise     1 140,- Kč
Předseda komise pro bezpečnost a životní prostředí    1 140,- Kč
Člen zastupitelstva obce:           220,- Kč

      
     Následující část jednání byla rovněž rozdělena
na  dvě  části.  Funkce  předkladatele  se  ujal
starosta            a  v první části  tohoto  bodu
zastupitelstvu  obce  předložil  návrh  na  volbu  2.
místostarosty.  Do  této  funkce  navrhl  stávající
předsedkyni  kontrolního  výboru  paní  Miluši
Teleckou.  Současně  s tímto  návrhem  uvedl,  že
svůj návrh předkládá především z důvodu, že si u

paní  Telecké  váží  odvedené práce  v uvedeném
výboru  a  že  má  jeho  plnou  důvěru.  Vzhledem
k tomu, že v následné rozpravě nepadl žádný další
návrh na obsazení funkce druhého místostarosty,
bylo  provedeno  hlasování,  ve  kterém
zastupitelstvo  do  této  funkce  paní  Teleckou
schválilo.

     Z uvedeného usnesení zastupitelstva obce Spojil tak vyplývá i nové složení obecního úřadu, a to
následovně: 

Starosta obce – Jan Křivka
Místostarosta obce pro technicko-ekonomicko-právní politiku – MUDr. Karel Mencl CSc.
Místostarosta obce pro kulturně-sociální a majetkovou  politiku – Miluše Telecká
Účetní obecního úřadu – Vlasta Kmentová

     Druhá část projednávání bodu, týkajícího se
obsazení výše uvedených funkcí, byla vztažena ke
skutečnosti,  že  bylo  díky  zvolení  paní  Telecké
druhým místostarostou obce nutné provést volbu
nového předsedy kontrolního výboru, kterou paní
Telecká dosud vykonávala, neboť nelze tyto dvě
funkce  ze  zákona  kumulovat.  Starosta  obce
předložil  návrh,  aby  se  funkce  předsedy  tohoto
výboru volbou ujal pan Jaroslav Šlingr. Vzhledem

k  jeho  nepřítomnosti  na  zasedání  byla
zastupitelstvu doručena písemná vůle pan Šlingra,
kde s volbou své osoby za předsedu kontrolního
výboru souhlasí. Jiné návrhy na jednání nezazněly
a  zastupitelstvo  obce  svou  vůlí  uvolnilo
předsedkyni  kontrolního  výboru  z  její  funkce
a novým předsedou tohoto výboru schválilo pana
Jaroslava Šlingra.

     Následným bodem jednání byla revokace usnesení odst. IV. zastupitelstva obce Spojil č. VIII/2004 ze
dne 30. 12. 2004 ve věci výkonu služby obecní policie. Se situací v uvedené oblasti seznámil přítomné
starosta obce, kdy vysvětlil vzniklý problém smlouvy s obcí Opatovice a současně předložil návrh na
revokaci výše citovaného usnesení. Jeho smyslem je uzavření smlouvy s městem Dašice.  V diskuzi se
pan Hladík zajímal o to, jak se na stav dívají v Dašicích a bylo mu odpovězeno starostou obce, že město
Dašice, potažmo starosta a rada, s uzavřením smlouvy souhlasí. V pátek 18. 3. 2005 by tak mohla být
starostou obce Spojil uzavřena veřejnoprávní smlouva s Dašicemi, která musí být následně zaslána ke
schválení na Krajský úřad  Pardubického  kraje, což celou záležitost poněkud zdrží.
Po úpravě vzešlé z diskuze bylo zastupitelstvem schváleno usnesení ve znění :  „Zastupitelstvo obce
Spojil zplnomocnilo starostu obce Jana Křivku ve věci uzavření  veřejnoprávní smlouvy mezi obcí  Spojil
a městem Dašice za účelem výkonu služby obecní policie, pokud tato bude při jednání zastupitelstva
obce města Dašice dne 17. 3. 2005 přijata“.
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    Také v dalším bodě jednání zastupitelstva bylo
nutné  přistoupit  ke  schválení  revokace  dalšího
usnesení   zastupitelstva  obce,  a  to  odst.
I. usnesení č. VI/2004 ze dne 8. 11. 2004. K této
situaci  došlo   na  základě  požadavku  jednoho
z prodávajících nemovitostí č. st.p. 7, p.p.č. 66/2
a 67/1, a to pana Karla Weinhauera. Na základě
jeho  žádosti  tak  nedošlo  ke  směně  pozemku
157/19  a  následnému  doplatku.  Prodávající  od
záměru  směnit  pozemek  odstoupil  a  požadoval
rovněž pouze koupi  za  podmínek jako  u  druhé
oprávněné osoby. Starosta obce požádal, aby tuto
skutečnost vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.
Ostatní ustanovení usnesení nejsou touto změnou
dotčeny.  Zastupitelstvo  bylo  dále  seznámeno
s tím,  že  ve  výše  uvedené  vůli  byla  rovněž
vypracována  kupní  smlouva,  která  již  byla

zavkladována. Obec Spojil je tak v současné době
pravomocným vlastníkem zmíněných nemovitostí. 
     Návrh na revokaci usnesení, který zastupi-
telstvo odsouhlasilo zní takto: Zastupitelstvo obce
usnesením schválilo  koupi  nemovitostí  č.  st.  7,
p.p.č.  66/2  a  67/1  k.ú.  Spojil  od  pana  Karla
Weinhauera a paní Jiřiny Weinhauerové za kupní
cenu  2.  500.  000,-  Kč,  kdy  oprávněné  osoby
obdrží každý 1.250.000,- Kč.  Dále zastupitelstvo
obce  se  usneslo  uzavřít  smlouvu  o  smlouvě
budoucí  kupní  na  řadový  domek  s Radkem
Weinhauerem  za  kupní  cenu  1.000.000,-  Kč.
Domek mu bude prodán ve stavu rozestavěnosti
jako  ostatní  řadové  domky  a  za  ostatních
podmínek, které budou stanoveny zastupitelstvem
obce Spojil.

     V následujícím jednání zastupitelstva bylo na programu schválení prodeje pozemků dle zveřejněného
záměru ze dne 16. února 2005. S odkazem na usnesení zastupitelstva obce č. IV/2004 ze dne 2. října
2004 a v souladu s usn. §39 odst. 1 zák 128/2000 Sb, v platném znění, jímž byl zveřejněn záměr ze dne
16. února 2005 o prodeji  pozemků žadatelům, kteří uplatnili svoji žádost k 31. 1. 2005 byly projednány
následující žádosti : pan Jan Zahálka – p.p.č. 60/5, manželé Karešovi . p.p.č. 21/4,  Mrštíková Iveta –
p.p.č. 60/2, Jan Štěpánek – p.p.č. 169/4 a Miroslava Čápová – p.p.č. 69/2. 
      Bylo rozhodnuto hlasovat o každém pozemku zvlášť a ke každému pozemku proběhla diskuze.
     V průběhu  jednání  zastupitelstvo souhlasilo  s prodejem  až  na  pp.č.  169/4  (pan  Štěpánek).
V souvislosti s touto parcelou navrhla paní Telecká provést lustraci tohoto pozemku a dále se k tomuto
bodu vrátit  při příštím jednání  zastupitelstva obce.  Starosta  obce se  k tomuto  návrhu  přiklonil  také
a zdůraznil, že je dále  potřeba posoudit, zda tento pozemek nebude důležitý pro obec ve vztahu pro
další rozvoj obce. K uvedeným návrhům se přiklonilo posléze celé zastupitelstvo.     

    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s inves-
tičním záměrem v centru obce Spojil týkajícího se
výstavby řadových bytových domů „A a B“. Situace
je  v současné  době  ve  fázi  podání  žádosti
o zahájení územního řízení, kdy po jeho ukončení
bude  zahájeno  řízení  stavební.  Jednou
z nevyhnutelných  přípravných  prací  je  řešení
dočasného  provizorního  otáčení  autobusových
linek a samozřejmě demolice rodinného domu č.p.
23. Další součástí realizace výstavby bude vlastní
výběrové  řízení  na  dodavatele  stavby.  Tímto
úkolem je pověřena společnost VIS s.r.o. Hradec

Králové,  jejíž  odborná  způsobilost  a  zkušenosti
v této  oblasti  skýtají  záruku,  že  výběrové řízení
proběhne  bez  vad  a  zastupitelstvu  obce  Spojil
bude předložen návrh nejvhodnějšího dodavatele.
O průběhu výše uvedených a dalších skutečností
budou  členové  zastupitelstva  obce  průběžně
informování,  aby  při  dalších  jednáních
zastupitelstva  obce  měli  maximální  množství
informací  pro  případné  hlasování.  Starosta
k předložené zprávě otevřel diskusi a prostor pro
případné dotazy a připomínky.

     Dalším bodem jednání se staly informace o víceúčelovém obecním domu, který pro účely projektové
dokumentace a dalších nezbytných materiálů se nazývá „Centrum obce Spojil – objekt multifunkčního
centra“  a  v současné době se  dostal  do  podoby, která  zohledňuje připomínky vyplývající  z mnoha
diskusí  jak  s odbornou  veřejností,  tak  i  s členy  zastupitelstva  obce  a  samotných  občanů  např.
prostřednictvím besedy s občany či anketních lístků. Všichni, kteří se zapojili do této diskuse trvající
řadu měsíců, si jsou pevně vědomi toho, že tato stavba neřeší potřeby pouze dnešní generace, ale že
se jedná  o záměr, který bude odkazem pro naše děti,  vnoučata,  tudíž další nastupující generace.
Starosta  konstatoval,  že  může  s klidným  svědomím  pro  jednání  v bodě  schválení  výstavby
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„Multifunkčního centra obce“ na tomto jednání zastupitelstva přednést návrh pro usnesení, který se
zařadí do historicky významných událostí naší obce.

     Na základě výše uvedených skutečností došlo následně ke schválení jednotlivých kroků pro realizaci
výstavby bytového domu „A a B“ v centru obce.

a)Dokončení územního a stavebního řízení se získáním stavebního povolení s nabytím právní moci.
b)Uzavření smlouvy se společností VIS s.r.o. Hradec Králové ve věci kompletního zabezpečení 
výběro-vého řízení.

c)Uzavření mandátní smlouvy se společností SPIN spol. s r.o., jejíž předmět je dán rozsahem  smlouvy
. 

d)Zahájit jednání s dodavateli energií o případné spoluúčasti na realizaci stavby.
e)Zveřejnit tento investiční záměr způsobem v místě obvyklým a na www stránkách obce. 
f)Připravit pro jednání zastupitelstva obce návrh na způsob prodeje RD a po ukončeném výběrovém
řízení vypracovat návrh prodejní ceny jednotlivých RD.

 V souvislosti s uvedenými kroky realizace byly zodpovědnými osobami za naplnění jednotlivých kroků
schváleni  tito zástupci obce: 
Body a, b, c, d – starosta obce a předseda stavební a územně plánovací komise
Bod e -  druhý místostarosta obce, šéfredaktor Spojilské drbny a správce www  stránek obce Spojil.
Bod f  -   starosta obce, místostarostové obce, předseda finančního výboru.

     Po projednání otázek kolem bytových domů
přistoupilo zastupitelstvo k projednání a  uzavření
smlouvy  o  dílo  s projektovým  ateliérem  Ing.
Maléře . S odkazem na skutečnost, která  zazněla
ve výše uvedených bodech jednání, byl předložen
návrh  na  usnesení,  kterým  bylo  schválení  této
smlouvy  o  dílo  na  vypracování  třístupňové
projektové dokumentace na „Multifunkční centrum
obce  Spojil“.  V této  souvislosti  starosta  obce
informoval  zastupitelstvo,  že  na  vypracování
zmínění dokumentace požádal o  dotaci  z grantu
Pardubického  kraje.  V  hlasování  po  proběhlé

diskuzi se všichni přítomní zastupitelé k uvedeným
návrhům  vyjádřili  kladně.  Starosta  obce  za
projevenou  podporu  poděkoval  a  vyslovil  přání,
aby veškeré úkoly, které stojí před realizací stavby
byly splněny v co možná nejkratším termínu a bylo
možno  stavbu  zahájit  již  počátkem  roku  2006.
V závěru svého vystoupení  konstatoval,  že  jeho
současnou  prioritou  bude  zajištění  finančních
příjmů pro pokrytí realizace stavby. Tímto zároveň
vyzývá  všechny  občany,  kteří  jsou  schopni
a ochotni pomoci v této věci, aby se se starostou
obce kontaktovali. 

     Po stavební problematice obce přišlo na řadu jednání schválení prvních změn rozpočtu obce na rok
2005. Předsedkyně finančního výboru a starosta obce předložili usnesení finančního výboru, které se
uvedených změn týká a které bylo zveřejněno na úřední desce od 25. února 2005. Toto usnesení bylo
součástí materiálů doručených členům zastupitelstva obce, aby se s ním mohli před jednáním detailně
seznámit. Předkladatelé doplnili citované usnesení komentářem. Po diskuzi byl návrh změn rozpočtu
jednomyslně přijat.  

     Ve zprávě ke stavu investiční akce, kterou je
výstavba sportovního areálu obce Spojil, starosta
obce  připomněl,  že  v rámci  programu  obnovy
venkova byla uplatněna žádost o dotaci týkající se
realizace  uvedeného  sportovního  areálu.  Za
předpokladu,  že  bude  obec  při přidělení  dotace

úspěšnou, doporučil  stanovit priority a  v souladu
s nimi účelně použít  finanční prostředky. Vyslovil
přesvědčení,  že  je  nutné  tyto  věci  konzultovat
i  s občany a zájmovým sdružením občanů obce
Spojil. 

 
     Starosta  obce  dále  informoval  zastupitelstvo obce,  že  dne  2.  února  2005  jednal  s radním
Pardubického  kraje  Ing.  Tomanem,  zodpovědným  za  oblast  dopravy,  a  to  ve  věci  rekonstrukce
a generální opravy silnice v ulici Na Okrajích. Cílem tohoto jednání bylo stanovení termínu zahájení této
investiční akce a dále způsob financování. Obec do současné doby investovala finanční prostředky do
projektové dokumentace a do správního poplatku pro zahájení stavebního řízení, které je v dnešních
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dnech již pravomocné. Starosta obce uvedl, že dále seznámil pana radního s investičními aktivitami
obce a také s přímými návaznostmi na realizaci rekonstrukce silnice. Tyto skutečnosti totiž jednoznačně
ovlivňují  termín  zahájení  uvedené generální  opravy  komunikace.  Pan  ing.  Toman  projevil  k  celé
záležitosti vstřícnost a zavázal se, že zařadí tuto plánovanou investici do rozpočtu Pardubického kraje
na rok 2006, případně, po dohodě s obcí Spojil, na rok 2007. Každopádně ujistil starostu, že se v této
věci může obec Spojil na Pardubický kraj spolehnout. 

     V závěru  jednání  zastupitelstva  předložil
místostarosta  obce  návrh  usnesení  týkající  se
účasti  obce  Spojil  v  plánu  odpadového
hospodářství,  jehož  zpracovatelem  je  město
Sezemice  a  zúčastněnými  obcemi  pak  obce
Mikroregionu  Loučná.  Všichni  přítomní  členové
zastupitelstva  s připojením  naší  obce  k tomuto
plánu v hlasování souhlasili.
     Dále místostarosta obce přednesl zastupitelům
k uvážení návrh na zakoupení psích známek. Po
krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že bližší informace
o  ceně,  vzhledu  či  charakteru  známky  budou

předmětem jednání na příštím jednání. 
Pan Hladík informoval o nepořádku,  který

vzniká  okolo  silnice  Na  Okrajích,  kde
nezodpovědní občané  vyhazují  různý  odpad  do
lesa a do kontejnerů na separovaný odpad pak
vyhazují  věci,  které  tam  nepatří.  Starosta  obce
požádal místostarostku obce a redakci  Spojilské
drbny o zveřejnění této informace. 
     Paní Telecká informovala zastupitele obce,
i přítomné hosty, že se dne 31. 3. 2005 od 18. 30
hodin  v hospůdce  „Na  Strejčku“  uskuteční  další
beseda s občany.



                JAK TO BUDE S AUTOBUSY OD 1. DUBNA 2005 ? 
     Na jednání zastupitelstva obce Spojil dne 16. března letošního roku byl vznesen dotaz, jak budou
jezdit do naší obce autobusy MHD od 1. dubna letošního roku v souvislosti se změnou jízdních řádů.
Zároveň byl  vznesen  dotaz  na „údajné“  zrušení výpomocného spoje  č.  907 označovaného jako  X
s odjezdem v 5,00 hodin ze Spojila. 
     Po prověření celé záležitosti sdělujeme následující: 
Uvedený spoj  č.  907 označený  X s odjezdem v 5,00 hodin ze stanice Spojil  –  točna,  bude jezdit
i nadále po 1. dubnu 2005. K „údajným změnám „ tohoto spoje došlo na jeho příjezdové trase z Dukly
vozovny do Spojila, kdy již nebude zastavovat na jednotlivých zastávkách a do Spojila bude jezdit přímo.
Od tud pak pojede svoji obvyklou trasu se svými obvyklými zastávkami. Pro Vaši informovanost Vám
otiskujeme i jízdní řády autobusové linky číslo 9 a 19 ze stanic Náměstí Republiky do Spojila, eventuelně
do Sezemic a zpět. 
     Nové jízdní řády a jejich změny jsou k dispozici také v obou hospůdkách a místním koloniálu. 

     Historie naší vesničky byla dne 19.3.2005 poznamenána novou událostí. Na otáčce autobusu byly
pokáceny břízy, které naši vísku zdobily po dlouhá desetiletí. Zjara krášlily náves svojí svěží zelení a na
podzim nádhernými zlatými korunami. Stejný osud potkal i oba modříny u plotu vedle obecní hospůdky
a tuje u zastávky autobusu. 
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     Rozvoj a pokrok obce musí jít stále dopředu, a
tak vyroste na návsi v brzké době nové centrum obce, které budou tvořit dva bytové domy a obecní
dům.  Komplexně řešená  výstavba přinese našim  občanům především větší  možnosti  kulturního a
společenského vyžití a zlepšení služeb.



Vážení příznivci vysokorychlostního internetu,
     tak máme v současné době v naší obci nabídky tří firem – AudioComp, Český Telecom a pan
Šibřina. V níže uvedené tabulce Vám srovnávám jednotlivé parametry nabízených připojení. Jak jistě
všichni již  víte,  je  hra  čísel,  hlavně v oblasti  cen a  nabídek,  věcí  šálivou. V každém případě Vám
doporučuji pečlivě, ( opakuji – velmi pečlivě ! ) pročíst každou smlouvu dříve, než ji podepíšete. 

Firma Cena připojení v Kč s DPH
(anténa,karta,kabel,AP)

Rychlost v kbps
/ garance (*2)

Měsíční poplatek
v Kč  s DPH

Instalační
práce

AudioComp 3.990, - (jen s WIFI kartou)
4.990, - (+ AP modul) (*1)

192  (19,2) 300, -

512  (52) 490,-
cca 1.000,- (*5)

Č. Telecom 1,20 až 1024 950,- (*3) XXX

„pan Šibřina“ 2.500,- (s WIFI kartou) 1024  (128) 400,- do 500,- 

Poznámky: 
1. Cena připojení kolísá od délky anténního kabelu a tím i nutnosti pořízení AP modulu. 
2. Rychlosti  jsou  FullDuplexové  (obousměrné)  s tím,  že  v závorce  jsou  uvedeny  minimální

garantované rychlosti. 
3. Nabídka Českého Telecomu je v rámci tzv. pilotního provozu na 12 měsíců po aktivaci služby

(Internet Exprex Optimal), kdy za první a poslední měsíc služby bude účtován poplatek 1,- Kč. 
4. Vstup do uvedeného pilotního provozu je však možný pouze do 17. dubna 2005 !
5. V instalačních pracích je obsaženo : instalace konzole pro anténu, průrazy zdí, instalace karty do

PC a instalace antivirových programů.
6. Připojení přes pana Šibřinu  je  možné od 1.4.2005.  Vzhledem k současnému uzlu na okraji

Dubiny je možné okamžité připojení těch, kdo mají na tento uzel přímou viditelnost. V případě
více zájemců (10 uživatelů) je firma ochotna zřídit ve Spojile převodník signálu.

Kontaktní čísla a adresy:
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 AudioComp:  Nerudova 893, Pardubice, tel.:  466 500 519,  info@audiocomp.cz,   pan
Miloš Meduna, milos.meduna@audiocomp.cz.

 Český Telecom: Internet Expres Optimal, paní Ing. Petra Lapišová,  596 684 271
 Pan Šibřina: Ondřej Šibřina, mobil – 608 615 104, e-mail: else@pcefree.net  

Šťastnou ruku při výběru Vám přeje
Dr. Mencl



Vážení a milí spoluobčané,
     jistě si vzpomenete na loňský rok, kdy nás sužovalo řádění různých zlodějíčků, ale i vandalů,
kteří se nám snažili znepříjemnit život a zvednout hladinu adrenalinu v krvi. 
     S příchodem jarního počasí  se začali  objevovat  i  tito rádoby hrdinové.  Jak jste již byli
informováni, na staveništi v lokalitě Morčák se začaly ztrácet kanalizační rošty, v kontejneru na
plasty se objevil tuhý komunální odpad, různé oděvy a podobně. Naše lesíky, zejména ten u
příjezdové komunikace do obce se stal velkým odpadkovým košem „pro milovníky přírody a její
ochránce“.  Zřejmě si  myslí,  když ji zavalí odpadky, pomohou ji vypěstovat  si odolnost  proti
neblahým úkazům civilizace. 
 
     U separovaného sběru patří do nádob pro plast jenom plasty a to bez obsahu škodlivých
látek a bez znečistění a příměsí jiného druhu odpadu. Totéž platí pro sběr směsného skla!
Pokud  se  někdo  snaží ulehčit  si  likvidaci  skla vhozením skleněných  láhví v igelitové tašce,
může to znamenat problém s jeho následným odvozem svozovou firmou, případně postihem
obce ve formě pokuty. Mezi sklo rovněž nepatří kamenina či porcelán ! Ten si schovejte na
svoz velkoobjemového odpadu. 

K výše uvedenému si Vás dovolujeme požádat, abyste byli pozorní nejen k sobě, ale i k svému
okolí a napomáhali k ochraně životního prostředí v naší obci. Dívejme se společně kolem sebe
a pomožme ochránit majetek nejen svůj, ale i svých sousedů a naší obce. Pokud si všimneme
něčeho podezřelého, zvláštního a nekalého, informujme neprodleně obecní úřad, či příslušné
funkcionáře obce. 
     V této souvislosti starosta obce vypisuje finanční odměnu ve výši 1 000 korun pro toho, kdo
svými informacemi přispěje k dopadení osoby, která spáchala případný přestupek. Pro toho,
kdo svými informacemi přispěje k dopadení pachatele případného trestného činu je stanovena
finanční odměna ve výši 5 000 korun. 

     Věříme, že v blízké budoucnosti budeme mít k dispozici obecního strážníka a že budeme
moci řadu dnes složitě řešitelných věcí řešit rázně a hlavně rychle.

 Mějte na paměti, že ve všem jsou uloženy i Vaše peníze !
A tím také, že každé lajdáctví a neukázněnost jiných platíte ze své kapsy !
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KDY BUDE VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ ?  

     Obecní úřad informuje občany, kteří se přihlásili o pomoc s výměnou občanských průkazů ,
že potřebné kroky k výměně těchto  dokladů začneme provádět  v průběhu měsíce  dubna..
Zároveň upozorňujeme naše důchodce – manžele, že pokud si budou chtít zachovat možnost
přebírat  za sebe  vzájemně  důchod  v době  nepřítomnosti,  nesmí  opomenout  při  vyplňování
žádosti  o vydání nového občanského průkazu uvést jméno a příjmení svého partnera spolu
s osobními údaji do žádosti a požadovat jeho uvedení do nového občanského průkazu. 



     Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na besedu s občany, která
se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2005 od 18 hodin 30 minut v obecní hospůdce „Na
Strejčku“. 
     Máte-li  zájem o  to,  co  nového  je  v investiční  výstavbě  v centru  obce,  chcete-li  znát
podrobnější informace z jednání zastupitelstva, přijďte mezi nás. 
     Pokud chcete získat objektivní  informace,  přijďte se nás  zeptat.  My jsme tu pro  Vás.
Pomozte nám svými seriózními názory a připomínkami utvářet naši obec ke spokojenosti nás
všech. Těšíme se na Vaši účast. 



To pěkné na bydlení v malém městě nebo vesnici je,
že pokud nevíte, co děláte,

tak to zaručeně ví někdo jiný.



Vážení občané
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VÁŽENÍ  OBČANÉ
V  MĚSÍCI  DUBNU  2005  BUDE  USKUTEČNĚN  DALŠÍ

SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

DATUM  SVOZU  BUDE  JEŠTĚ  UPŘESNĚNO



Sbor dobrovolných hasičů ve Spojile Vás srdečně zve na besedu s občany na téma

Beseda se koná ve čtvrtek 24. března 2005
v Obecní hospůdce Na Strejčku

od 18,00 hod.
Program : 
1) Vím jak se chovat při mimořádné události ?

Přednášející       Zástupce územního střediska záchranné služby Pardubického kraje
      MUDr. Karel Mencl
      Jan Křivka

        + možnost seznámení se s povodňovým plánem obce Spojil

2) Pojďme si na chvilku zavzpomínat.
Možnost prohlédnutí obecní kroniky, fotoalba akcí, promítání videa atd.

3) Beseda spojilských hasičů s občany a volná zábava.



Vážení občané
Sbor dobrovolných hasičů ve Spojile pořádá

v     sobotu 16. dubna 2005 od 9,00 hod ráno  

Rádi bychom Vás poprosili,  abyste shromáždili veškerý železný šrot,
kterého se chcete zbavit a připravili jej v tento termín

před vjezd Vašeho domu k silnici.
Za Vaši spolupráci Vám všem mnohokráte děkujeme
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 nenáročné akvarijní rybky ( Paví očko) z vlastního

chovu


