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Naši milovníci malého kulatého nesmyslu ! 



 
      

 

Vážení spoluobčané,  
     adventní čas, který je předzvěstí přicházejících Vánočních svátků, dospěl pomalu 
k svému závěru. V našich domácnostech vrcholí předvánoční úklid, line se vůně cukroví a 
naše příbytky zkrásněly vánoční výzdobou. Děti jsou plné očekávání, zda pod vánočním 
stromečkem najdou právě ten svůj toužebně očekávaný dárek. My dospělí se těšíme, že 
budeme mít konečně za sebou ten předvánoční shon a stres. Pro řadu z nás jsou vánoční 
svátky i časem k malému ohlédnutí se za uplynulým rokem, co se nám podařilo  udělat 
dobrého a na co nám už nezbyly síly ani čas. Je to zároveň období, kdy mnozí z nás, i ti 
největší škarohlídi nacházejí cestu k svým blízkým.. Byli bychom velice rádi, kdybychom 
svoji cestu k svým bližním, jeden k druhému, nenacházeli pouze v čase vánoc, ale po celý 
rok. 
      Dovolte nám, Vážení spoluobčané, abychom Vám popřáli krásné prožití svátků klidu           
a míru, našim dětem hodně dárků pod vánočním stromečkem a nám všem společně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014. 
     Těšíme se na setkání s Vámi při tradičním „Vítání Nového roku“ ve středu 1. ledna 2014 
ve sportovním areálu ve Spojile. 
 

       Miluše Telecká                                                                   Jan Křivka 
 místostarostka obce                                                              starosta obce 

a také 
                Zastupitelstvo obce Spojil , Obecní úřad Spojil, zaměstnanci obce Spojil 

a Vaše redakce Spojilské Drbny 
 

Vážení občané, 
     jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil Vám přeji krásné a příjemně 
strávené vánoční svátky plné radosti a rodinné pohody. 
  

Do nového roku 2014 Vám upřímně přejeme vše nejlepší, především hodně zdraví, štěstí, 
lásky a také tolik potřebné dobré nálady. 
          Ing. Jan Meloun 
            Starosta SDH obce Spojil 
 

Pro ty z Vás, kteří dávají pozor na to, co jedí, je zde definitivní slovo na téma výživa a zdraví.  
Je posilou ducha konečně vědět, že skutečnost přece jen odporuje všem lékařským výzkumům. 

 
1.  Japonci jedí velice málo tuků a trpí méně infarkty, než Britové nebo Američané. 
2.   Mexičané jedí hodně tuků a také trpí méně infarkty, než Britové nebo Američané. 
3.   Japonci pijí velice málo červeného vína a trpí méně infarkty, než Britové nebo Američané. 
4.   Italové pijí nadměrná množství červeného vína, ale také trpí méně infarkty, než Britové nebo Američané. 
5.   Němci pijí hodně piva a jedí spoustu klobás a tuků a trpí méně infarkty, než Britové nebo Američané. 
 
     ZÁVĚR: Jezte a pijte co chcete. Je jasné, že to, co ve skutečnosti zabíjí, je angličtina. 
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     Ačkoliv bylo v pátek 15. listopadu venku celý 
den chladno a nevlídně, ve spojilské klubovně 
sportovního areálu bylo večer příjemně a veselo. 
To se na nás opět přijela podívat kapesní kapela 
KAPKA, aby nás potěšila svojí hudbou. 
Harmonika, kytara a geniální um, tak to je celé 
vybavení, kterým skupina Kapka disponuje. Její 
produkce se širokou škálou hudebních žánrů by 
strčila najednou do kapsy leckterou jinou a lépe 
vybavenou kapelu. Tentokrát byl program Kapky 

doplněn o vstupy imitátora pana Jiřího Černého. 
Po minulé neoficiální návštěvě pana Černého 
jsme se na tento páteční večer skutečně všichni 
přítomní těšili a opravdu jsme nebyli zklamáni. 
Hned první vystoupení Jirky Černého nás zavedlo 
do filmové minulosti, kde jsme se potkali 
s humornými scénkami panů Pivce, Neumana a 
Jaroslava Vojty, v dalších  částech  programu se 
„dostavil“ i Luděk Sobota a Vlasta Burian. Takhle 
veselo v naší klubovně už dlouho nebylo a 
sportovní areál chvílemi doslova burácel 

 

 
 
 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  
     

Do dalšího vydání zpravodaje budou v roce 2014 slavit : 

v lednu paní Naděžda JIRÁSKOVÁ 
 

a 
 

v únoru pan Tomáš VITEJČEK  

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 
S KONCEM ROKU 2013 MUSÍME DOPLNIT INFORMACE O VŠECH MIMINKÁCH,  
                                                          KTERÁ ROZŠÍŘILA ŘADY NAŠICH OBČANŮ ! 

 
v květnu Václav Michal MARŠÍK 

 

v srpnu Erik BEDNÁŘ 
 

v září Lukáš UDRŽAL 
 

v říjnu Amelie a Rosalie FORMÁNKOVY 
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smíchem. Tuto výtečnou atmosféru doplňovala 
Kapka známými skladbami různých žánrů, při 
nichž si společně s Danou Sokolovou a Petrem 
Šimáčkem s potěšením zazpívali i všichni 
návštěvníci. Největší radost svým vystoupením 

udělala kapela Kapka především našim seniorům, 
kteří nevynechají ani jedinou její návštěvu ve 
Spojile a dostaví se vždy v hojném počtu, aby si 
poslechli či zanotovali tu svou oblíbenou písničku. 
Zlatým hřebem večera a pomyslnou třešničkou na 
dortu byla skladba z repertoáru Andrea Bocelli 
„Con te Partiro“, kterou na přání posluchačů Dana 
Sokolová s Petrem Šimáčken zazpívali na závěr. 
Jejich impozantní výkon byl odměněn 
neutuchajícím potleskem ve stoje. 
     Kdo si chtěl večer ještě vylepšit, mohl si 
pochutnat na výborné svíčkové s knedlíkem nebo 
si poručit sklenku dobrého svatomartinského 
vínka. 
     Kéž by nám v současné náročné době více 
takových pěkných večerů zpříjemnilo život, a proto 
se již těšíme na další dávku skvělé hudby a 
humoru v podání kapely Kapka a Jirky Černého. 
 
   B.Melounová 

 
  

 
     Po delší době nám plakátky ve vývěskách 
ohlásily, že se ve Spojile chystá na úterní večer 
dne 19. 11. 2013 další cestovatelská přednáška. 
Protože poslední návštěva cizích dalekých krajů 
se konala více jak před rokem, všichni se na ni 
těšili, obzvláště když jsme se tentokrát mohli 
podívat do Jižní Ameriky. 
     Nejednalo se jen tak o běžnou cestu 
neznámými kraji, ale o neobvyklou výpravu dvou 
trabantů, jednoho polského „malucha“ a jedné 
motorky Jawa 250. Ani posádka nebyla jen tak 
běžná, byla složená z 5 členů české národnosti, 
kteří putovali v trabantech, 2 Poláků s maluchem a 
1 Slováka na Jawě.  Tak s touhle posádkou a 
náročnými přípravami na cestu nás na začátku 
přednášky seznámil Dan Přibáň, který vlastně s  
„geniální“ myšlenkou objet Jižní Ameriku 
s trabantem přišel. 

     Velmi vtipnou a poutavou formou nás Dan  
provedl všemi strastmi cesty, ale i krásami 
exotických krajin Jižní Ameriky: pralesem, pouští a 
výstupem do nebetyčných hor. Auta pro výpravu 
doputovala na lodi na pobřeží Guayany, odtud 
projela napříč Amazonským pralesem až na 
hranice Bolívie, následovaly památky dávných 
civilizací v Peru. Za neuvěřitelně komplikovaných 
podmínek auta vystoupala do vysokohorských 
štítů pohoří And do výšky 5200 m. Dále cesta 
směřovala na jih do pouště Atacama, vozidla 
přejela solné pláně Salar de Uyuni, až cestovatelé 
dosáhli nejjižnějšího cípu Jižní Ameriky. Odtud 
směřovala trasa zpět na sever podle východního 
pobřeží až do Buenos Aires, odkud následoval 
návrat domů. 
     Návštěvníci přednášky nejen žasli nad krásami 
exotické Ameriky, soucítili se strastmi cestovatelů, 
když se cesty podobaly spíše polovyschlým říčním 
korytům a mosty byly v troskách, ale často se 
pobavili veselými a neuvěřitelnými příhodami, 
které na cestě zažili její účastníci. Uznání a obdiv 
sklidili nejen cestovatelé, ale i jejich dopravní 
prostředky. Po skončení přednášky směřovala 
většina dotazů návštěvníků k technickým 
parametrům a provozu trabantů, malucha i Jawy 
během výpravy, protože vozidla za sebou 
zanechala 21 120 km ujeté cesty. 
     Zhruba 70 posluchačů odcházelo  po více jak 
dvou hodinách ze sportovního areálu 
s nádhernými dojmy, hlavou plnou exotické krásy 
Jižní Ameriky a především  s pocitem krásně 
stráveného večera.                        B.Melounová 
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     Čas letí rychleji, než si stačíme uvědomit. 
Sotva vykvetou první jarní kytičky, už zrají třešně 
na stromech, než se nadějeme, máme tu podzim 
a zima nadosah. Rok za rokem míjejí stále 
rychleji, a když zalovíme v paměti, najednou 
zjistíme, že již uplynulo 10 let, co jsme poprvé měli 
tu možnost zúčastnit se vánočního kurzu floristiky 
a uvázat si vlastnoručně adventní věnec nebo 
jinou krásnou vánoční dekoraci do bytu. Celých 
deset let byla organizátorem kurzů paní Mirka 
Čápová, která za spolupráce lektorek paní Zorky 
Hrabáňové a Jitky Folbrechtové zajišťuje nejen 
materiál, ale i vlastní realizaci této akce. 
     Stejně tak tomu bylo i letos, kdy pro naše 
šikovné hospodyňky uspořádala obec tuto 
předvánoční akci.  Přesně čtyři týdny před 
Vánocemi, tj. 30. 11., se opět altán klubovny 
sportovního areálu rozvoněl lesní zelení, která 
v krátké chvíli zmizela a pod rukama zručných 
účastnic kurzu z nich vznikly polotovary věnců a 
misek.  Za přispění zkušeností z minulých let nebo 
za rady lektorky paní Jitky Folbrechtové z těchto 
korpusů postupně vznikaly nádherné závěsné 
vánoční věnce na vstupní dveře našich domů, 
nebo se na nich mezi třpytivou výzdobou, oříšky, 
vločkami apod. objevily svíčky, které pak budou 
postupně každou adventní neděli zapáleny, aby 
nám připomínaly blížící se 1. den nekrásnější, a to 
Štědrý den.  Na vánočním kurzu se každoročně 
objevují stále nové a nové maminky s dětmi, takže 
letos počet účastnic dosáhl 33 žen a asi 15 dětí. 
Altán tak byl doslova nabit k prasknutí a jen díky 
tomu, že děti mohly svoji tvorbu provozovat 

v tělocvičně, mohly maminky celkem pohodlně 
realizovat své umělecké plány. 
     Dětičky pod dohledem a vedením paní Zorky 
Hrabáňové vytvářely „jablíčkovou vánoční 
výzdobu“ a později si vystřihovaly a ozdobily 
zapichovací vánoční stromečky či andílky. Ty větší 
pak zkoušely za pomoci maminek první pokusy 
své vlastní vánoční výzdoby věnců. 

Kolem poledne se stoly a lavice tělocvičny zaplnily 
neuvěřitelným množstvím různě barevně laděných 
věnců, misek či květináčů, že oči přecházely a 
každý při pohledu na tuto krásu žasl nad 
šikovností našich žen. Vše bylo jako každý rok 
řádně fotograficky zdokumentováno, aby i po 
letech bylo možné se při různých příležitostech 
touto krásou potěšit. 
Výzdoba je hotova, teď na hospodyňky čeká ještě 
pečení cukroví a pak už jen těšení na Vánoce a 
veselí a radost ze třpytících se vánočních 
stromečků a rozzářených dětských očí. 
                                                          B.Melounová

 
  

 

     Výbor pro občanské záležitosti obce Spojil  
uspořádal v neděli 1. 12. novou výtvarnou akci 

pod názvem „Dětská vánoční dílna“.  Z přihlá-
šeného počtu 15 dětí se však v nedělní odpoledne 
dostavily pouze 4 děti s rodiči. Snad po před-
chozím sobotním kurzu floristiky, kde si děti také 
mohly vyrobit vánoční ozdoby, jejich zájem upadl 
nebo je možná zlákaly jiné vánoční akce 
v Pardubicích.  Netušily však, jak zajímavé činnos-
ti na ně čekaly. Například omalování sádrových 
odlitků s vánočními motivy nebo výroba barevné 
ozdoby na sklo nanášením speciálních barev na 
folii.  I přes nevelký počet účastníků dílny vzniklo 
během necelých dvou hodin pěkné množství 
vánočních ozdob. 
     Doufáme, že příští dětskou dílnu navštíví více 
děti, protože  se zde mohou naučit něco nového a 
zajímavého a vytvořit si vlastní výtvarné dílko, 
které může sloužit jako dárek pro někoho milého 
z rodiny.                                              B.Melounová 
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     Pokrok vládne světem a tak se nezastavil ani 
před branami nebeskými i pekelnými. V půlce 
listopadu obdržel obecní úřad mail od 
nadpřirozených bytostí nebeských i pekelných. 
Mikuláš s čerty nám napsali, že by chtěli ve čtvrtek 
5. prosince 2013 od 16 hodin provést inspekci 
chování u našich drahých robátek i nezbedníků. 
     Tak jako každoročně proběhla v předvečer 
svátku sv. Mikuláše, Mikulášská nadílka. Krátce 
po čtvrté hodině odpolední se vydal Mikuláš 
s dvěma hrozivě vyhlížejícími čerty a andělem na 
svou dlouhou a nelehkou pouť Spojilem. Aby si 
svoji práci trošku ulehčili, vzali si na pomoc 
blikající dvoukolák, na němž měli naloženu 
nadílku pro děti. Před každým domem jejich 
příchod ohlásil hlas zvonu.  V teple svých domovů 
na ně čekalo 39 spojilských dětí, které netrpělivě 
očekávaly, zda jim Mikuláš něco přinese, či budou 
muset „zápasit“ s mocnostmi pekelnými. S údivem 
pak naslouchaly, jak Mikuláš znal jejich dobré 
skutky a čerti zase hříchy. Protože spojilské děti 
byly po většinu roku hodné, dostaly jako odměnu 
od Mikuláše punčochu s nadílkou. 
    Čerti nezapomněli ani na to, že v loňském roce 
rozdávali dětem jejich hříchy v podobě černého 
uhlí, které jim bude připomínat, jak se mají chovat. 
Když bude vše po celý rok v pořádku tak ho budou 

moci čertovi vrátit. Proto v letošním roce provedli 
kontrolu chování a k jejich velkému překvapení 
většina dětí uhlí u sebe měla a těm, kterým 
chybělo ho „omylem rodiče vyhodili“. 
     Po skončení nadílky nás Mikuláš s čerty a 
andělem informovali o výsledku jejich inspekce. 
Bohužel se i u nás našlo pár „hříšníků“, které čerti 
museli strčit do pytle. Pod tíhou slibů těchto 
hříšníků je vrátili zpět jejich rodičům, kteří se za ně 
zaručili, že už budou hodní. Že ne vždy je 
s chováním našich dětí vše v pořádku svědčí i to, 
že se našich nadpřirozených bytostí bály nejen 
některé malé děti, ale i ty větší. Doufejme, že to 
pro ně bude ponaučením a budou se po celý rok 
chovat vzorně, učit se a pomáhat svým rodičům. 
                                                       M.Telecká

 
  

     K tradicím vánočního období v naší obci patří 
již několik let také jedna sportovní událost, kterou 
je vánoční turnaj ve stolním tenisu. Náš Sbor 
dobrovolných hasičů obce Spojil letos uspořádal 
již osmý ročník. Ten letošní se od předchozích 
trochu odlišoval velkým množstvím zájemců, což 
nás překvapilo a potěšilo zároveň. Snad díky naší 
snaze přilákat pomocí určité mimořádné výzvy 
především účastníky do ženské a dětské 
kategorie a možná též kvůli přesunutí času turnaje 
na odpoledne, se tedy v sobotu 14. prosince 
kolem 14,00 hod sešlo k prezenci v klubovně 
spojilského sportovního areálu 18 hráčů v mužské 
kategorii, 4 hráčky v ženské kategorii a dětí bylo 
nakonec celkem 5.  
     Z důvodu velkého množství hraných zápasů 
bylo nutné přidat ještě druhý pingpongový stůl do 
prostoru klubovny, aby se mohlo hrát současně na 
dvou frontách – v tělocvičně pánové a v klubovně 
pak dámy a spojilská dítka. Zápasy byly hrány pro 
všechny kategorie tradičně na 2 vítězné sety a tzv. 
male skóre – tj. každý set měl 11 míčků a podání 
se střídalo po dvou míčcích. Ženy a děti hrály 

systémem každý s každým. Herní systém              
v mužské kategorii byl takový, že byly rozlosovány 
čtyři základní skupiny po čtyřech nebo pěti 
hráčích, v nichž hrál každý s každým. Ve 
finálových zápasech se pak utkali všichni vítězové 
těchto skupin také systémem každý s každým a 
vítěze pak určil tradičně poměr vyhraných zápasů 
a případně ještě uhrané skóre. Po celé odpoledne 
a večer zde vládla příjemná sportovní atmosféra a 
diváci především z řad v danou chvíli 
odpočívajících hráčů pravidelně přecházeli mezi 
tělocvičnou a klubovnou, aby mohli shlédnout 
zápasy všech tří kategorií. V průběhu turnaje 
nebyla nouze o napínavé momenty i některé 
humorné chvíle, které komentovali jak sami hráči, 
tak občas i publikum. Mužské finálové zápasy pak 
byly skutečně velmi zajímavou podívanou, protože 
někteří hráči byly opravdu hodně vyrovnaní. Aby 
byli naši sportovci při namáhavých výkonech 
dostatečně občerstveni, byl pro ně zdarma 
zajištěn stálý přísun nealkoholických nápojů. 
Zájemci si mohli dopřát i pivko či něco dobrého na 
zub z klubové kuchyně. Za příkladnou péči o 
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všechny účastníky turnaje po gastronomické 
stránce patří velké poděkování manželům 
Ševečkovým. 
     O půl sedmé večer proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů ženské a dětské kategorie a              
v osm hodin pak po dohrání všech zbývajících 
utkání přišla na řadu mužská kategorie. Všichni 
vítězové obdrželi od našeho hasičského sboru 
krásné zlaté poháry a diplomy. Vítězové prvního 

místa mužské a ženské kategorie dostali tradičně  
ještě velké putovní poháry, na kterých bude 
zapsáno jejich jméno, V dětské kategorii letos 
získali odměnu úplně všichni. Zajímavostí 
letošního ročníku byla kromě velké účasti a tudíž i 
větší organizační náročnosti i ta skutečnost, že 
podle naší turnajové statistiky Tomáš Záleský 
svoje stříbro a Honza Křivka svůj bronz vybojovali 
v historii turnaje již podruhé. 

 
Pořadí vítězů: 

 
     Všem účastníkům turnaje i divákům se letošní ročník velmi líbil a užili si při něm krásné sportovní 
odpoledne, na které pak navázalo velmi příjemné sousedské posezení až do pozdního večera. Za 
výbornou přípravu a organizaci bychom touto cestou rádi poděkovali především řediteli turnaje Honzovi 
Volšemu.  
     Na závěr nezbývá než opět vyzvat všechny naše spojilské sousedy, aby stolní tenis pilně trénovali            
v našem sportovním areálu i pro příští ročník tohoto oblíbeného turnaje. 
                Starosta SDH obce Spojil 
              Ing. Jan Meloun  
 
  

 

Z řádných jednání zastupitelstva obce Spojil   
 

1) ze dne 15. října 2013 
     Na tomto zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů, 1 byl omluven a další 1 byl omluven na dobu nezbytně nutnou. 
Z řad občanů bylo přítomno celkem 19 hostů. Po obvyklých úvodních procedurách byl program jednání schválen 
všemi přítomnými zastupiteli a to bez doplňování. 

 
     Prvním hlavním bodem jednání se stalo projednání a schválení Smlouvy o dílo podle § 536 a násl. Zákona 
č.513/1991 Sb., v platném znění, na Zpracování Změny č.1 Územního plánu Spojil, zajištění pořizovatelské 
činnosti a vyhotovení Územního plánu Spojil zahrnujícího právní stav po vydání Změny č.1. Starosta obce uvedl, 
že členové zastupitelstva obce Spojil obdrželi projednávaný materiál písemně předem. Předložená smlouva je 
předkládána na základě usnesení č. 5/2013/I a usnesení č.5/2013/III ze dne 25. září 2013, jimiž byla schválena 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Spojil za období 2009 – 2013 včetně Pokynů pro zpracování Změny ÚP 
Spojil s tím, že Změna ÚP Spojil bude zpracována bez variant a bez vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Zároveň byl starosta obce pověřen vstoupit v jednání s firmou Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové ve 
věci předložení cenové nabídky a návrhu Smlouvy o dílo na Zpracování Změny č.1 ÚP Spojil, zajištění 
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pořizovatelské činnosti pro Změnu č.1 ÚP Spojil a vyhotovení Územního plánu Spojil zahrnujícího právní stav po 
vydání Změny č.1 ÚP Spojil. Cena za provedení uvedených prací je stanovena ve výši 124.630,- Kč včetně DPH. 
Pro uzavření smlouvy hlasovalo 6 zastupitelů, 1 byl proti (Petr Kment).  

 
     Dalším bodem bylo projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje JSDH obce pro rok 2013 – za odstraňování následků povodně v červnu 2013. Také tento materiál 
obdrželi členové zastupitelstva obce písemně předem.  
     Starosta ve svém vystoupení uvedl, že o tuto dotaci Obec Spojil nežádala, ale byla jí poskytnuta Ministerstvem 
vnitra ČR – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR prostřednictvím Pardubického kraje za 
odstraňování následků povodně v červnu 2013 JSDH obce, na výzvu nebo se souhlasem příslušného operačního 
a informačního střediska HZS kraje. V případě naší obce je dotace určena na vybavení jednotky SDH věcnými 
prostředky pro zabezpečení její akceschopnosti neinvestiční povahy, které zůstanou majetkem obce. Tato dotace 
je naší jednotce SDH poskytnuta ve výši 66.000,-Kč. Za tyto finanční prostředky chce obce Spojil zakoupit 
výkonnou elektrocentrálu, která by v případě přírodní katastrofy sloužila k náhradnímu napájení potřebných 
zařízení a prostředků jako například rozhlasové ústředny, jejímž prostřednictvím je třeba zajistit informovanost 
obyvatel, nebo vodního čerpadla. Dále světlomety, hadice a pracovní ochranné pomůcky hasičů. Poté řídící 
jednání otevřel k projednávanému bodu diskuzi. V té vystoupil Ing. Jan Meloun, který připomenul, že informace o 
poskytnutí dotace JSDH Spojil byla projednána na valné hromadě SDH Spojil a místními hasiči byla kvitována 
s povděkem. Starosta obce poděkoval místním hasičům za jejich práci. Uzavřít uvedenou smlouvu bylo v hlasování 
odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli. 
 
     Jako další proběhla informace o přijatém RO č.7/2013 v kompetenci starosty obce Spojil. Zde        
místostarostka obce konstatovala, že i toto předložené rozpočtové opatření obdrželi členové zastupitelstva obce 
Spojil písemně předem. Dále seznámila členy zastupitelstva obce a přítomnou veřejnost s jeho návrhem. Jedná se 
o rozpočtové opatření ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Toto rozpočtové opatření se týká 
úpravy rozpočtu dorovnáním a přesuny mezi položkami rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů. V hlasování bylo 
RO vzato na vědomí všemi přítomnými zastupiteli. 
 
     Do bodu různé se tentokráte nikdo nepřihlásil. Před ukončením jednání ještě starosta předložil členům 
zastupitelstva obce nabídku, zda má někdo z nich zájem řídit příští jednání zastupitelstva obce. Přihlásila se pouze 
místostarostka obce paní Telecká. Starosta obce tak na základě jejího souhlasu konstatoval, že příští jednání bude 
řídit ona. 
 
 

2) ze dne 27. listopadu 2013 
 
     Na jednání se dostavilo 8 zastupitelů, jeden byl omluven. Hostů z řad občanů se sešlo celkem 12.     Starosta 
obce zahájil jednání a předložil zastupitelstvu obce program, který byl zveřejněn na pozvánce a úřední desce 
Obecního úřadu ve Spojile. Dále požádal o případné doplnění programu jednání ze strany členů zastupitelstva 
obce a vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, následně  program předložil ke schválení. V hlasování byl proti 
pouze pan Ján Černák.  Na dotaz pana starosty, co by chtěl pan Černák změnit v programu, pan Černák 
odpověděl, že by bod, kde se bude projednávat rozpočet na příští rok zrušil,  protože o tom nic konkrétního neví. 
Na to mu bylo starostou obce sděleno, že se jeho námitky budou řešit při projednávání vlastního bodu. Dále uvedl, 
že vzhledem k tomu, že všechny materiály na dnešní jednání připravoval obecní úřad, tudíž jejich předkladatelem 
je místostarostka obce, bude jednání řídit starosta obce. 
Starosta obce konstatoval, že z přítomných hostů se do diskuze přihlásil pouze pan Čestmír Škoda.  
 
     Prvním a asi hlavním bodem jednání zastupitelstva bylo projednání a schválení rozpočtu obce Spojil na rok 
2014.  Starosta požádal paní místostarostku a předsedu finančního výboru obce Spojil, aby přednesli návrh 
rozpočtu obce Spojil na rok 2014. Tento návrh byl přijat Usnesením finančního výboru č. 2/2013/II ze dne 
11.10.2013 a Usnesením finančního výboru č.2/2013/III byl doporučen zastupitelstvu obce ke schválení. Následně 
byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a to i v elektronické podobě a způsobem v místě obvyklým po 
zákonem stanovenou dobu. Předsedající konstatoval, že tímto byly splněny veškeré požadavky, které jsou 
zakotveny v zákonu o obcích. Tyto materiály byly rovněž rozeslány v elektronické podobě jako pracovní materiál 
všem členům zastupitelstva obce Spojil. Následně předal slovo předkladatelům návrhu.. Místostarostka obce a 
předseda finančního výboru přednesli návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2014. Místostarostka obce konstatovala, 
že v předloženém návrhu jsou rozpočtovány příjmy obce Spojil na rok 2014 ve výši 3.200.000,- Kč, financování ve 
výši 750.000,- Kč a výdaje ve výši 3.950.000,- Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 280.000,- Kč. V další části 
projednávání tohoto bodu podrobně rozebrala jednotlivé paragrafy předkládaného rozpočtu obce Spojil na rok 
2014 a provedla jejich porovnání s návrhem rozpočtu pro rok 2013 včetně zdůvodnění případných rozdílů. 
Následně starosta obce otevřel k předloženému návrhu diskuzi.  
Do diskuze se přihlásil pan Černák s tím, že nemůže souhlasit s rozpočtem, protože neproběhla žádná pracovní 
porada k této problematice, nejsou mu jasné detaily v paragrafech a položkách. 
Dále se do diskuze přihlásil pan Čestmír Škoda s dotazem, zdali byl §3113 – základní školy zahrnut jinam, nebo 
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přestal platit. Starosta obce odpověděl, že tato povinnost úhrady investičních nákladů byla zrušena zákonem o 
rozpočtovém určení daní.  
Další dotaz se týkal §3639 - komunální služby, položky 5011 - porovnat roky 2013 a 2014, částka by měla být 
stejná. Místostarostka obce odpověděla, že tato položka v návrhu rozpočtu na příští rok není, protože obsahuje 
platy zaměstnanců, kteří jsou zaměstnávání obcí v rámci  VPP, a protože není známo, zda bude úřadem práce 
poskytována dotace na VPP, nemůžeme tuto položku dopředu rozpočtovat. Lze ji rozpočtovat pouze v případě, 
kdy je uzavřená smlouva a v případě, že dotace bude poskytnuta, řeší se toto rozpočtovým opatřením v průběhu 
roku.  
Další dotaz pana Škody se týkal komunikace K Hájovně, zdali by se nenašly peníze, např. z rezervy, na opravy 
této komunikace, která se propadá.  
Další dotaz se týkal §6171, pol. 5169 – nákup služeb 200.000,- v této položce  je rozpočtováno o 70.000 méně než 
v roce 2013 a pol. 5021 - ostatní osobní výdaje – smlouvy, dohody, 320.000 – tato částka je stejná  jako v loňském 
roce.   
     Starosta obce odpověděl na dotaz ohledně oprav komunikace K Hájovně. Již v tomto období se pracuje se PD 
na rekonstrukci komunikací V Loukách, Pod Habřím a K Hájovně, Připravují se kroky pro tuto investici, ovšem 
v jakém rozsahu se komunikace opraví, bude záležet také na dotacích, zdali se podaří nějaké získat a určitě to 
bude předmětem širší diskuze. Pan Škoda pouze upřesnil, že nemyslel rekonstrukci celé komunikace, ale pouze 
opravit v komunikaci záplatováním díry - např. z rozpočtu z rezervy.  
Po diskuzi předsedající přednesl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat. 
Usnesení č. 7/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje rozpočet obce Spojil na rok 2014 jako 
schodkový s příjmy ve výši 3.200.000,- Kč, financováním ve výši 750.000,- Kč a výdaji ve výši 3.950.000,- Kč, 
z toho kapitálové výdaje ve výši 280.000,-Kč. V hlasování bylo 5 pro, 3 proti (Petr Kment, Libor Kment a Ján 
Černák). 
     Druhým bodem bylo projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
     Návrh této vyhlášky byl v dostatečném předstihu doručen všem členům zastupitelstva obce jako pracovní 
materiál. Dále požádal předkladatele návrhu, místostarostku obce Spojil, paní Teleckou, aby se ujala slova a 
předložila vyhlášku a následný návrh na usnesení. Ve svém vystoupení místostarostka obce zdůraznila 
nejdůležitější ustanovení navrhované vyhlášky, zvláště to, aby poplatek za likvidaci TKO pro rok 2014 zůstal ve 
stejné výši jako dosud, tj. 500,-Kč na poplatníka. Dále zdůraznila, že okruh úlev  od poplatku zůstává stejný, jako 
ve vyhlášce č. 1/2012. Nově je navrhováno osvobodit od poplatku poplatníka, který v příslušném kalendářním roce 
dovrší nejvýše 5 let věku a dále poplatníka, který má v obci Spojil trvalý pobyt na adrese ohlašovny Obecní úřad 
Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Spojil a zároveň se v obci celoročně nezdržuje. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a 
návrh usnesení byl přijat všemi přítomnými. 
 
     Jako třetí jednací bod byla informace o přijatém RO č.8/2013 v kompetenci starosty obce. K tomuto bodu 
místostarostka obce konstatovala, že i předkládané rozpočtové opatření obdrželi členové zastupitelstva obce Spojil 
písemně předem a dále seznámila členy zastupitelstva i přítomnou veřejnost s návrhem rozpočtového opatření. 
Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 110.100,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Opatření se týká 
zapracování dotace MV GŘ HZS ČR ve výši 66.000,- Kč na vybavení JSDH do rozpočtu obce Spojil a dále 
zapracování dotace na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 24.100,- Kč, plus úprav rozpočtu dorovnáním a 
přesuny mezi položkami rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů.  Při hlasování bylo 6 pro, 2 se zdrželi (J. Černák, 
P. Kment), nicméně usnesení k tomuto bodu bylo přijato bez výhrad.     
 
     Po rozpočtovém opatření následovala Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. Paní 
místostarostka v ní seznámila členy zastupitelstva a přítomnou veřejnost s činnosti Obecního úřadu ve Spojile. 
Tento materiál byl přiložen jako nedílná součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Starosta obce následně 
otevřel k předložené informaci diskuzi. V ní se pan Černák dotázal, co bude obnášet II. etapa rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Starosta obce mu odpověděl, že nátěry stožárů, výměna lamp ve sportovním areálu, posílení 
osvětlení venkovních prostor sportovního areálu pro pořádání večerních akcí a doplnění 1 stožáru fotovoltaického 
osvětlení směrem na Dubinu.  
Pan J. Matěj se dotázal, proč jsou na stezce 3 betonové základy? Na to  mu bylo starostou odpovězeno, že              
4 sloupy budou z důvodu přidání nového stožáru přesunuty tak, aby byly vzdáleny přibližně stejně daleko od sebe.  
Návrh na usnesení č.7/2013/IV:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Zprávu o činnosti 
obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. Návrh byl přijat. V hlasování bylo 5 pro, 3 proti (Petr Kment, Libor 
Kment a Ján Černák) 
 
     V bodě různé vystoupil starosta obce s dotazem na pana Černáka, zda se někam postoupilo v naší kauze 
prošetřování. Pan Černák odpověděl, že čeká, až bude nový ministr financí. Potom se pan Černák dotázal, jak 
obec posoudila soudně znalecký posudek pana Maixnera. Starosta obce po obsáhlé diskuzi na toto téma 
konstatoval, že svůj postoj jasně vyjádřil podpisem smluv na realizaci veřejného osvětlení a se zvoleným řešením, 
tak jak bylo realizováno, souhlasí. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU 
/Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil konaného dne 27. listopadu 2013/  

     Obecní úřad zajišťoval v uplynulém období administrativní a organizační záležitosti a správní agendu, která je 
v jeho kompetenci. Obecní úřad zajišťoval informovanost občanů prostřednictvím úřední desky, vývěsní skříňky a 
rozhlasových relací místního rozhlasu. 
     Průběžně byly prováděny úkony související s evidencí obyvatel, údržbou obce, jejích veřejných prostranství a              
s provozem sportovního areálu. Obecní úřad zajišťoval zpracování stanovisek obce Spojil k projektovým 
dokumentacím rodinné výstavby. Obecní úřad se organizačně podílel na zajištění jednání finančního výboru a jeho 
pracovní skupiny. Obecní úřad zajišťoval podkladové materiály pro jednání výborů obce Spojil. Kromě běžných 
záležitostí souvisejících s činností obecního úřadu, se podílel na propagaci akcí Vánoční dílna a Mikuláš, 
pořádaných výborem pro občanské záležitosti a na propagaci Vánočního turnaje ve stolním tenisu, pořádaného 
SDH Spojil. Obecní úřad zajistil propagaci a organizačně se podílí na zajištění kurzu Vánoční floristiky, jehož 
pořadatelem je Obec Spojil a hlavním organizátorem paní Miroslava Čápová. Obecní úřad zajišťoval propagaci 
přednášky s Dia-show Trabantem Jižní Amerikou, jejímž pořadatelem byla Obec Spojil a hlavním organizátorem 
předseda výboru pro občanské záležitosti pan Libor Kment. Této akce se zúčastnilo 53 dospělých a 17dětí. Akce 
se setkala s velkým ohlasem účastníků. I přes řadu problémů v organizační přípravě, patří za její zajištění 
poděkování panu Liboru Kmentovi a manželům Ševečkovým za péči o návštěvníky této akce. Obecní úřad zajistil 
propagaci a organizační přípravu zábavného večera s imitátorem Jirkou Černým a Kapesní kapelou Kapka, 
kterého se zúčastnilo 40 našich spoluobčanů. Také tato akce se setkala s velkým ohlasem zúčastněných.   
Obecní úřad zajistil propagaci vystoupení cimbálové muziky Poštár, jehož pořadatelem byla Obec Spojil společně 
se správcem sportovního areálu panem Karlem Ševečkem. Vystoupení této muziky zpříjemnilo sobotní, 
zabíjačkové odpoledne na sportovním areálu. Také tato akce se těšila velkému zájmu místních a jejich hostů. 
     Zástupci obecního úřadu se zúčastňovali jednání svolaných stavebním úřadem v rámci územních a stavebních 
řízení probíhajících v naší obci. 
     Zástupci obecního úřadu se zúčastnili školení k novému občanskému zákoníku. Starosta obce se zúčastnil 
finanční konference v Praze pořádané Svazem měst a obcí. 
     Obecní úřad zajišťoval přípravu dílčího auditu hospodaření obce Spojil, který proběhl 15. listopadu 2013 se 
závěrem bez závad. Obecní úřad opět řešil dva případy toulavých psů. Tentokrát se díky vnímavým občanům 
podařilo najít majitele bez nutnosti součinnosti s městskou policií a útulkem pro psy. V této souvislosti patří naše 
poděkování paní Lucie Kučerové a panu Janu Štěpánkovi z výcvikového střediska K 9. Obecní úřad zajistil svoz a 
likvidaci komunálního odpadu z obce Spojil pro rok 2014. Dodavatelem těchto služeb bude i v příštím roce firma 
Odpady a.s. Pardubice. V souvislosti s poskytnutím dotačních finančních prostředků v rámci Programu obnovy 
venkova obecní úřad zajišťuje realizaci schválené akce II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení. Vzhledem 
k poskytnutým dotačním prostředkům z MV GŘ HZS ČR na vybavení JSDH byla zakoupena elektrocentrála a 
základní vybavení JSDH. Na základě usnesení c.5/2013/XIV Zastupitelstva obce Spojil ze dne 25. září 2013 zajistil 
obecní úřad prostřednictvím redakční rady Spojilské drbny zveřejnění Výzvy občanům k předkládání námětů na 
řešení a využití veřejného prostranství v okolí spojilského rybníčku. Na tuto výzvu reagovali pouze manželé 
Kosinovi, kteří schvalují vyčištění rybníčku a žádají zachovat veřejné prostranství v jeho okolí ve stávající podobě.  
Obecní úřad zajistil přípravu kontroly požární ochrany v obci. 
Obecní úřad zajistil přípravu dnešního jednání zastupitelstva obce.        Zpracovala: Miluše Telecká 

             místostarostka obce 
 

Rozpočet obce Spojil na rok 2014 
PŘÍJMY 

Paragraf Položka Specifikace Kč 
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 550 000 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob SVČ ( podnikatelé) 50 000 
0000 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 50 000 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000 
0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 210 000 
0000 1341 Poplatek za psy 10 000 
0000 1361 Správní poplatky (ověřování atd.) 5 000 
0000 1511 Daň z nemovitostí 220 000 
0000 4112 Neinvestiční dotace pro výkon státní správy 90 000 
3412 2132 Příjmy z pronájmu (sportovní areál) 100 000 
3722 2111 Smlouvy TKO - podnikatelé 10 000 
3725 2324 Využívání a zneškod. komunál. odpadu (Ekokom) 40 000 
6171 2111 Činnost místní správy - služby, čipy, kopírování 5 000 
6310 2141 Příjmy z úroků 2 000 
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 000 
Součet     3 200 000 
  8115 financování obce 750 000 
Celkové příjmy  na rok 2014     3 950 000 



 11 

VÝDAJE 
Paragraf Položka Specifikace Kč 
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 000 
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100 000 
3341   Rozhlas a televize 15 000 
3399   Ostatní záležitosti kultury 16 000 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 235 000 
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 125 000 
3511   Ambulantní péče - pečovatelská služba 20 000 
3631   Veřejné osvětlení 65 000 
3639   Komunální služby a rozvoj obce 570 000 
  5xxx Běžné výdaje 290 000 
  6901 Kapitálové výdaje 280 000 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů - TKO 380 000 
3745   Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  115 000 
5212   Účelová rezerva - krizový zákon č. 118/2011 1 000 
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000 
5512   Požární ochrana obce 20 000 
6112   Zastupitelstva obcí 454 000 
6171   Činnost místní správy 1 669 000 
6310   Poplatky peněžních ústavů  10 000 
6320   Pojištění majetku obce 40 000 
6399   Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků 5 000 
Celkové výdaje na rok 2014  3 950 000 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Spojil č.7/2013/I ze dne 27.11. 2013  
  
 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 
 
Vážení spoluobčané,  
     obecní úřad oznamuje, že čtvrtek 19.12. 2013 je posledním úředním dnem v roce 2013 . Ostatní 
pracovní dny do konce roku 2013 jsou dny, které jsou v obci Spojil neúředními. Z důvodu čerpání řádné 
dovolené je zrušen úřední den ve čtvrtek 2.1. 2014. Prvním úředním dnem po Novém roce je úterý 7.1. 
2014, kdy jsou jako obvykle úřední hodiny od 8,00 do 14,00 hodin. 
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití svátků vánočních, bohatého Jéžiška a hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014. 
 
Obecní úřad Spojil 
 

Poplatky TKO 
 Poplatky TKO můžete hradit buď osobně   na obecním úřadě počínaje dnem úterý 7.1. 2014 

vždy v úterý od 8,30 do 14,00 hodin a ve středu od 14,30 do 18,00 hodin. Poplatky můžete 
také uhradit převodem na účet obce Spojil č. 1205464399/0800. Do zprávy pro příjemce 
uvádějte jméno a příjmení poplatníka s označením – poplatek TKO, nebo TKO. Jako 
variabilní symbol uvádějte číslo popisné. 

 Splatnost poplatku je od1.1 2014 do 28.2. 2014, v tomto termínu je nutné si vyzvednout 
známky na popelnice a igelitové pytle na plasty. 

 Výše poplatku zůstává beze změny, tedy 500,- Kč na osobu. Výjimky  jsou uvedeny v obecně 
závazné vyhlášce č.1/2013. 

 
Poplatky za psy 

 Poplatky za psy můžete hradit stejným způsobem, jako poplatky za TKO. Pouze v případě 
úhrady na účet obce uvedete do zprávy pro příjemce označení PES.  

 Výše poplatku zůstává beze změn a řídí se obecně závaznou vyhláškou č.2/2010, kde jsou 
stanoveny i vyjímky pro úhradu poplatku.  

 Termín splatnosti poplatku je 31.3. 2014 
 
Seniorpasy 
Obec Spojil bude i v roce 2014 přispívat seniorům starším 70 – ti , let 50% z ceny seniorpasu  na 
základě předloženého potvrzení o jeho zakoupení. 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 

ve dnech 25. – 26. října 2013 
 

Ve volebním okrsku Spojil se voleb se zúčastnilo celkem 76,9% oprávněných voličů. 
 

Výsledky hlasování 
 
          Pořadí 

 
Volební strana 

 
Počet hlasů v % 

              1. ANO 2011 21,72 
              2. TOP 09 17,58 
              3. Občanská demokratická strana 11,72 
              4.  Česká strana sociálně demokratická 10,00 
              5.  Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 8,96 
              6. Komunistická strana Čech a Moravy 7,58 
              7. KDU - Čsl 5,17 
              8. Strana svobodných občanů 4,13 
              9. Česká  pirátská strana 4,13 
            10. Strana zelených 3,44 
            11. Politické hnutí Změna 2,41 
            12. Dělnická strana sociální spravedlnosti 1,37 
            13. HLAVU VZHŮRU-volební blok 0,68 
            14. Strana soukromníků České republiky 0,34 
            15. Strana práv občanů ZEMANOVCI 0,34 
             16. Klub angažovaných nestraníků 0,34 
         Celkem ------ 100,00 

 
  

ZKRÁCENÁ VERZE  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo obce Spojil se na svém zasedání dne 27 .11. 2013 usnesením č.7/2013/II usneslo vydat 
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve 
znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Spojil touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena: 
o z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 
o z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a 
kalendářní rok. 
(2) Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 229.540,- 
Kč a byly rozúčtovány takto: 
Náklady 229.540,- Kč děleno 467 (467 počet osob s pobytem na území obce + 0 počet staveb určených 
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 
491,50,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- 
Kč. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke 
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni 
tohoto měsíce. 
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Čl. 5 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2.  příslušného kalendářního roku.  
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, 
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 10 
Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2014. 
 
  

Poznámka redakce: Doporučujeme seznámit se s celým zněním vyhlášky a to buď na webových 
stránkách obce, nebo na Obecním úřadu ve Spojile. 
 

  
 
 
 

____ Místní Akční Skupina  REGION KUNĚTICKÉ HORY, o.s.______ 
                               Perníková chaloupka Ráby čp. 38, 533 52  Staré Hradiště,  IČO 27009157 

Život v Regionu Kunětické hory 
           
Občanské sdružení Region Kunětické hory, které sdružuje 26 vašich místních obcí, místní 
podnikatele a neziskové organizace, vstupuje do devátého roku své činnosti. 
 
Každoročně pro vás připravujeme aktivity, do kterých se můžete zapojit. Mezi nejzajímavější patří 
několik ročníků fotosoutěže pro profesionály i amatéry. Vaše záběry se staly stabilní součástí prezentace 
regionu. Mezi každoroční tradiční akce patří Sousedské slavnosti v areálu Perníkové chaloupky 
v Rábech vždy 8.5., kde se vedle kulturního programu prezentují i aktivity vašich obcí, podnikatelů, 
spolků, atd. Na stabilním zájmu o akci je vidět, že máte zájem vědět, co se děje kolem vás, a to je dobře. 
Programy pro školy, školky a střední školy detailně mapují nabídku ve vašich obcích, která je využita 
pro mimoškolní výchovu, ale může sloužit i jako podklad pro vaše výlety po okolí s rodinou či přáteli. 
Informační centrum Děda Vševěda sídlící v Muzeu perníku v Rábech v Perníkové chaloupce vám 
nabídne mnoho propagačních materiálů, pohledů a map o zajímavých místech v okolí, která jste třeba 
prozatím ještě neobjevili. Od r. 2014 v území narazíte na certifikované místní výrobce pod značkou 
KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, ke kterým se můžete zařadit i vy. Nabídneme vám širokou 
možnost prezentace v rámci celorepublikového systému Asociace regionálních značek www.regionalni-
znacky.cz. Tvoříme pro vás systém, který bude informovat o šikovných místních lidech a jejich nabídce, 
jenž budete moci využívat, a tak příjemným způsobem podporovat své „sousedy“. Stejný systém již 
funguje „za humny“ pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt www.regionalni-
znacky.cz/zelezne-hory.   
 
Občanské sdružení je otevřené všem lidem a subjektům, kteří chtějí přispět k všeobecnému rozvoji a 
zkvalitnění služeb ve svém regionu. Přijďte mezi nás a zapojte se do zpracování Územní strategie MAS 
Region Kunětické hory pro možnost čerpání finanční podpory v období 2014-2020, která může obsahovat 
i vaše návrhy, záměry a potřeby. Neváhejte nás kontaktovat www.masrkh.oblast.cz. 
 
Kateřina Korejtková, koordinátor aktivit MAS RKH 
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( N E ) O M L U V A   P A N Í   K U Š I Č K O V É 
 

Vážení spoluobčané, 
     v závěru minulého vydání Spojilské Drbny jste měli možnost seznámit se s otevřeným dopisem od paní 
Kušičkové (doporučuji znovu přečíst), v němž mimo jiné po mně požaduje omluvu za můj výrok na její adresu, 
nacházející se v mém dopise  uveřejněném v červnovém vydání Spojilské Drbny.  
   

Podstatou dopisu od paní Kušičkové, z kterého je od paní Kušičkové asi jen ten podpis na konci, není 
ani tak to, že by po mně požadovala omluvu, jak by se snad někomu mohlo zdát, jako spíš to, aby byla 
okamžitě (ve stejném vydání Drbny) a nenápadně zpochybněna moje důvěryhodnost v očích 
spoluobčanů, zvláště  poté, co jsem se v tom samém vydání Drbny, ne příliš lichotivě vyjádřil o panu 
starostovi. Z tohoto důvodu asi také Drbna vyšla až na konci října, přičemž původně měla vyjít na konci září. 
Toto se ostatně často stávalo i v minulosti, v případě, že jsem odeslal ke zveřejnění nějaký ten příspěvek. V 
takovém případě Drbna nabrala záhadné  zpoždění. Jak podotkl jeden nejmenovaný občan:"To aby se stačili 
připravit." :) 
   

Takže jak to vlastně ve skutečnosti celé bylo? 
 

Krátce před volbami do obecního zastupitelstva v roce 2010, poté co jsem sestavil opoziční kandidátní listinu 
do těchto voleb, (což bylo panu starostovi trnem v oku, a já jsem si jistý, že paní Kušičkovou  nastrčil, coby 
stěžovatelku, aby mě ztrestal za mou opovážlivost),  mě jednoho dne upozornil můj otec na to, že se měští 
strážníci ze Sezemic ten samý den nacházeli na pozemku pana Miloslava Kušičky mladšího, jehož pozemek 
sousedí s mým pozemkem a nahlíželi přes plot  na pyramidu, kterou jsem vytvořil ze sudů za účelem úspory 
místa, přibližně v polovině délky společného plotu s pozemkem pana Miloslava Kušičky mladšího a které byly 
naplněné chemickou látkou vzduch, který se v horku rozpíná a způsobuje ty zvláštní zvuky. Krátce poté mě 
osobně kontaktovali zmínění měští strážníci ze Sezemic s tím, že si sousedi na mě stěžovali kvůli 
uskladněným sudům. Můj otec, kterému v té době zbývalo pár týdnů života, byl z celé věci znatelně 
znepokojen, jelikož si vždy velice zakládal na dobrých sousedských vztazích. 
  

Jelikož si do té doby nikdo ze sousedů na nic nestěžoval (a zde bych se chtěl důrazně ohradit proti tvrzení 
paní Kušičkové, že mě několikrát osobně žádala, abych sudy přemístil, neboť je to sprostá lež)  a jelikož 
navíc měští strážníci nahlíželi na zmíněné sudy z pozemku pana Miloslava Kušičky mladšího, neboť se sudy 
nacházely pouze v sousedství jeho pozemku, nabyl jsem dojmu, že to právě on si na mě stěžoval a tudíž 
jsem mu přes společný plot sdělil, že jsem to od něj tedy nečekal, že na mě bude posílat městskou policii. Na 
což  mi pan Miloslav Kušička mladší odpověděl, nyní cituji:" To jsem přesně věděl, že to bude zase na 
mě. To já nic, to všechno moje matka s Křivkou. Leze mu do pr....." K tomuto  bych chtěl dodat asi jen 
tolik, že si velice vážím jeho čestného přístupu k celé věci. 
 

Paní Kušičková nebyla první a bohužel ani ne poslední. Nastrkávání figurek je totiž velice oblíbenou praktikou 
našeho pana starosty, kterou uplatňuje zejména proto, aby skryl odkud fouká vítr. Jak navíc poznamenal 
další nejmenovaný občan, když se starostovi celé "loutkové divadlo" podaří, chlubí se,"to já, já" a když to 
náhodou nevyjde, tak "to já ne, to on!" A tak v minulosti jsme byli například svědky toho, jak jedna figurka 
psala předvolební zamyšlení, podruhé jiná, mobilním telefonem, sms zprávu z nemocnice, vyzývajíc 
zastupitele aby schválili smlouvu ohledně poldru, jindy zase další figurka nepovažovala za důkazní moje 
materiály týkající se pana starosty a v neposlední řadě často, když bylo potřeba, oprášily figurky věčně zelená 
témata, kterými byly jednou jejich údajné problémy  s mými vozy, podruhé zas s mými sudy a také třeba to, 
že jim nebylo po chuti, že zastupitelé z volební strany "Změna" nehlasují "pro", a zdržují se hlasování.                 
O pokřikování některých figurek na zastupitele ze strany "Změna" na jednáních zastupitelstva ani nemluvě. 
Jedná se stále o tytéž jedince. 
 

Ale zpět k paní Kušičkové. Ve svém dopise mimo jiné také uvádí:" Podala jsem stížnost na jednání Petra 
Kmenta z vlastního rozhodnutí a rozhodně ne na něčí objednávku. Udělala jsem to proto, protože cítím 
ohrožení celé naší rodiny, především dětí...."  O tom jak velké ohrožení paní Kušičková cítí, asi nejlépe 
vypovídá skutečnost, že těsně u plotu s mojí zahradou, odkud hrozí tak "velké nebezpečí" její rodině a dětem, 
vytvořili "dětský koutek" se skluzavkou, houpačkou, pískovištěm a perníkovou chaloupkou č.2 a navíc             
k tomuto plotu umístili nafukovací bazén. To jest prostředky, které jejich děti hojně využívají ke svým 
radovánkám.  Z tohoto si může každý sám udělat obrázek o tom, jak je asi paní Kušičková 
pravdomluvná. :) 
 

Navíc teď jistě chápe i ona, že jakákoli omluva jí, je z mé strany naprosto bezpředmětná. 
 
 Ve Spojile dne 9.12.2013                                                                                                  Petr   Kment 
                                                                                                                             člen zastupitelstva obce Spojil 
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OTEVŘENÝ DOPIS 
 
Vážený pane Petře Kmente, 
     za normálních okolností mne vaše výlevy na adresu starosty, úřadu či jiných občanů nechávají 
celkem v klidu, aniž bych na ně musel osobně nějakým způsobem reagovat. Protože jste však svým 
posledním otevřeným dopisem (uveden v tomto zpravodaji) šlápl do něčeho, do čeho by normálně 
uvažující člověk šlapat neměl, dovolím si Vám a potažmo i všem čtenářům objasnit některé, vámi 
napadané skutečnosti. Toto objasnění pochází ode mne jak coby řadového občana, tak také coby 
editora a šéfredaktora naší Spojilské Drbny.  
     Takže hlavní informace pro Vás a vámi nejmenovaného občana, který tvrdí, že zpoždění Drbny jsou 
pro to: "To aby se stačili připravit." 
     Jsem zaměstnaný na dvou zaměstnaneckých frontách. Jednou v Pardubické krajské nemocnici a 
rovněž jako pedagog na Pardubické Univerzitě. Pokud si již nejste schopen vzpomenout na to, co 
obnáší být zaměstnancem, tak připomínám, že je to práce 8,5 hodiny denně při úvazku 1,0. A chci-li učit 
a předávat tak své znalosti těm, kteří tu káru potáhnou po nás, pak musím každou hodinu výuky, kdy 
jsem kvůli ní opustil bránu špitálu, poctivě napracovat. Navíc občas přicházejí drobné starosti s vlastní 
„miniživností“ (to jako OSVČ jistě znáte), kdy potřebuji pracovně uspokojit své spolehlivé (myšleno 
platící) klienty. A občas si dovolím hledat chvilku pro zábavu a relaxaci vlastního organizmu (troufalost, 
co ?).   
     Drbnu dávám dohromady čtrnáctým rokem ve svém volném čase, což ovšem činím rád, neb je to 
v podstatě moje papírové dítě, kterému jsem do kolébky přinesl i všechna potřebná povolení, razítka a 
paragrafová znění. Jsme občasník a i kdybychom chtěli vycházet pravidelně, tak by to představovalo 
dvouměsíční pauzu mezi jednotlivými čísly, neboť jich máme hlášených 6. A protože by poskytnutý 
textový a obrazový materiál nedal vždy na celé plnohodnotné číslo, vychází občas také dvě čísla 
zpravodaje společně po delší pauze. A prosím, teď už konečně udržte v paměti, neboť jsem Vám to 
opakovaně sděloval, že s reakcí na dopisy či jiné písemnosti obdobného charakteru jako píšete Vy, 
nemůžeme za daných okolností čekat dva až čtyři měsíce. Ono do toho venkoncem u občasníků také 
vstupuje i zákonné opatření. Dostanu-li tedy Váš příspěvek týden před uzávěrkou a mám ho poskytnout 
pro reakci ze strany v příspěvku napadených osob, musím počkat na jejich vyjádření. V ten okamžik 
mohou nastat pracovní a časové komplikace, které vydání zpravodaje zdrží. Kromě toho – z výše 
uvedených důvodů mých pracovních aktivit – nenacházím pokaždé dostatek prostoru pro tvorbu 
zpravodaje, nebo se stane, že přicházím domů „utahaný jako kotě“, takže ani nejsem schopen další 
rozumové činnosti. Zkusil jste si někdy v jednom dnu tzv. „z patra“ odpřednášet tři hodiny odborné 
přednášky a pak se studenty absolvovat 4x2 hodiny praktických cvičení = začátek akce v 6:00, konec 
v 18:00 ? Vřele doporučuji! Klidně si ten dvanáctihodinový zápřah dejte v něčem jiném. Až tak učiníte, 
rád si s Vámi pohovořím o vašich pocitech po ukončení takové aktivity. Také vřele doporučuji, než zase 
příště do někoho „kopnete“, počítejte do dvaceti a přemýšlejte o tom, zda ve zdržení výtisku, reakcí, 
nebo vyjádření dalších osob není něco jiného, než úmysl Vás poškodit.  
     A jenom na okraj – kdyby parlamentní opozice předváděla to, co vaše volební uskupení Změna 
(nejste totiž žádná strana), tak by bylo dost ouvej. Nejsem si sice až tak úplně jistý, ale nepamatuji se, že 
byste v zastupitelstvu (zápisy mi procházejí rukama) přišli v těch třech letech, co v něm účinkujete, 
někdy s nějakým podnětem nebo řešením ve prospěch obce a občanů, nebo konstruktivně oponovali 
nějakým protinávrhem aktivitám „vládnoucího uskupení“. Asi je lepší a snadnější být zásadně proti 
všemu, shánět soudní znalecké posudky, plivat na Spojil prostřednictvím krajských úředníků, nebo čekat 
na „asi slyšení“ u nového ministra, než vzít rozum do hrsti a pořádně makat ve pospěch obce. (Libore, 
promiň!) 
     Ostatním čtenářům se omlouvám za uvedené řádky, prostě jsem to již nevydržel a v předvánočním 
shonu „ve mně bouchly saze“. Nicméně jsem snad v dostatečné míře objasnil, proč se ne vždy daří 
vydat Drbnu přesně na čas. Každopádně všem i jako soukromá osoba přeji pohodové Vánoce                       
a vydařený vstup do roku 2014. 
               MUDr. Karel Mencl, CSc. 
        občan Spojilu a šéfredaktor Drbny 
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Vážení čtenáři, 
     dlouhá léta jsme Vás z redakce Drbny ponoukali k nějaké samostatné tvorbě, k tomu, abyste se 
zapojili do její sestavy a abyste jejím prostřednictvím sdělovali svá přání, názory a tužby. Samozřejmě, 
že ve vší početnosti. S výjimkou některých otevřených dopisů, případně reakcí na ně, nebyla 
samostatná tvorba v našem zpravodaji nijak zastoupena. Zdá se však, že se začíná blýskat na lepší 
časy, protože se, byť na počátku prosince, objevila ona pomyslná první vlaštovka – verše vhozené přímo 
do mé schránky s určením k otištění ve zpravodaji. A proto jsme se rozhodli otevřít další rubriku. Vedle 
rubriky „Místo pro Váš hlas“, kde se více-méně pere „špinavé“ prádlo, tak od letošního prosince otvíráme 
rubriku „Poezie nejen pro Spojilskou Drbnu“. Stejně jako celý zpravodaj, je vám i tato část plně otevřená 
a budeme rádi, pokud se nám zde svěříte se svými pocity, prožitky či názory a to jak formou básnickou, 
tak prozaickou. Odložte ostych a třeba pod pseudonymem představte svoji tvorbu. Čiňte tak pouze 
s vědomím, že ani papír s pseudonymem nesnese úplně všechno. Své literární počiny můžete vhodit 
anonymně (pseudonym) do schránky OÚ, nebo přímo do schránky Na Okrajích 46, tedy mé soukromé. 
Diskrétnost zaručena.                                          K. Mencl, šéfredaktor 
 
 
 

Zpěvy medvědí vol.1 
 

spánkem lesní medvědím 
já napůl bděl jsem 

však sen jak v mlze zdál se 
v něm velmi mladá tak blízko 

až bál se že může rozplynout se 
nebo uletět jak včela 

již jistě ach velmi jistě jsouce.. 
 
                             Medvěd č.9 
 
 

 
 

LETNÍ  DĚTSKÁ  REKREAČNÍ AKCE  „SUPER TRAMP“ 
 
Vážení rodiče, milé děti a mládeži,  
     Svazek obcí Loučná se stal partnerem Letní dětské rekreační akce Super 
Tramp, jejíž pořadatelem jsou manželé Radka a Ladislav Ministrovi ze Spojila.  
 
Letní dětská rekreační akce se bude konat v termínech  12.7. – 24.7. 2014  
a  24.7. – 4.8. 2014 v dětském areálu JITŘENKA v Jedlové u Poličky.  
 
     Vzhledem k tomu, že Obec Spojil je součástí Svazku obcí Loučná, je taktéž 
připravena tuto akci podpořit. Podrobné informace Vám přineseme v příštím 
vydání Spojilské drbny. 
         Obecní úřad Spojil 
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VÝHLED  SPOLEČENSKÝCH  AKCÍ  V  OBCI  SPOJIL  
do června 2014 

  
 Leden :     01.01. (středa) .…. Vítání nového roku 

05.01. (neděle) ......Tříkrálová sbírka 
11.01. (sobota) …. Turnaj ve stolních hrách   
24.01. (pátek) …… VI. reprezentační ples obce Spojil a SDH 
31.01. (pátek) ....... XIV. Reprezentační ples svazku obcí Loučná  

Únor : 22.02. (sobota) …. Turnaj ve stolním tenisu dvojic – II. ročník 
23.02. (neděle) ….  Dětský karneval  

Duben : 06.04. (neděle) ….. Dětská jarní dílna  
12.04. (sobota)….  Sběr železného šrotu 
12.04. (sobota) ….  Kurz velikonoční floristiky 
18.04. (pátek) ........ Křížová cesta 
26.04. (sobota) ….  II. ročník Koloběžka tour Spojil 2014  
30.04. (středa) …..  Čarodějnický slet  

Květen : 01.05. (čtvrtek) ….  Stavění máje  
24.05. (sobota) ….  Memoriál MUDr. Petra Starého - turnaj v nohejbalu 
30.05. (pátek) ……  Kácení máje a Májová veselice 

Červen :       01.06. (neděle) ….  Dětský den 
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Pepo, platíš daně ? 
Jasně. To víš, že jo. 
A nejen Daně... Taky Ivaně, Evě, ... 
 

Manželka: Už vím, co chci k narozeninám - nový 
multifunkční mobil ! 
Manžel: A něco splnitelnějšího Tě nenapadá ? 
Manželka: Tak pak bych si přála, abys přestal chlastat ! 
Manžel: A chceš k němu i nabíječku ? 

On: Co kdybychom dneska večer zkusili výměnu pozic ? 
Ona: To je dobrý nápad - já budu na gauči a Ty budeš žehlit .... 

 

Pacientka u lékaře:  
"Pane doktore, kde přesně najdu G-bod?" 
 

"Na třetím řádku klávesnice, mezi body F a H!" 
 

Včera jsme se s manželkou pohádali, 
ale stejně jsem měl poslední slovo já. 
"A cos ji řekl?" "Tak si to teda kup!" 

 

Žena: "Dneska ráno v metru 
tři mladí chlapi vstali, aby mi 
uvolnili místo." 
Muž: "A vešla ses?" 
 

Co ta Tvoje nová sekretářka, jaká je ? 
Ale jo dobrá, práce jí jde docela od ruky. 
A jak se oblíká ? 
Docela rychle......... 
 

Stěžuje si Marie kamarádce Ireně: "Víš, ten můj Pepa se 
na mě už ani nepodívá jako na ženu. 
Večer přijde domů a první a jediné co řekne je "Co 
budeme dnes žrát?" 
"No," přizná se Irena, "já jsem měla podobný problém." 
"Jo? A jak jsi ho vyřešila?" 
"No, koupila jsem si kratičký černý saténový plášť, 
černou masku, černé podvazky a jenom takto černě 
oblečená jsem toho svého přivítala. Hele, řeknu ti, 
úspěch byl okamžitý." 
Po týdnu: "Tak co, zkusila si moji metodu?" 
"Zkusila, přesně podle tvého návodu." 
"A jak to dopadlo?" 
"No, vzala jsem si černý saténový plášť, černou masku, 
černé podvazky. 
Vešel, podíval se na mě a řekl: 
"Čau Zorro, co budeme dnes žrát?" 
 

Mladá žena v knihovně: 
"Kde najdu knihu o manželském štěstí?" 
"Zkuste oddělení pohádek..." 
 

Manželka vyčítá manželovi: "Dříve jsem 
pro tebe byla ta nejsladší, pořád jsi mi 
říkal - ty moje jablíčko, hruštičko, 
třešničko a teď vůbec nic!"  
Manžel šel do sebe a když se druhý den 
vrátil z práce,  pozdravil svou ženu slovy: 
"Ahoj, Ty můj starý kompote." 
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 
 

 
Spolupořádá Obec Spojil a Sportovní areál  

 

Hudbu všech žánrů pro všechny věkové kategorie 
servíruje Pavel Vondra. 

 

Vstupné:  400,- Kč za osobu, otevřeno od 18°° hodin  
 

V ceně vstupného - rautové stoly: sýrové, uzeninové mísy, miniřízečky, 
ovarové koleno, atd..., +  sklenička sektu na přípitek 
 

Je možné si přinést svoje např. jednohubky a chlebíčky..., 
ale ostatní jako tyčky, chipsy, oříšky, nápoje atd. Vám nabídneme od nás. 

 
Závazná rezervace míst bude učiněna zaplacením vstupného. 

 
    na vaši návštěvu se těší Karel a Irena 

 
Dobrovolné, leč vítané: šaty, oblečení, paruky, korále atd. - v duchu šedesátých let. 


