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     O Vánocích v naší vesničce se dá říci, že 
byly skutečně krásné a veselé. Byl to takový 
řetězec příjemných setkání, zpívání                      
a srdečných přání. Venkovní teplota a holé 
louky vůbec o přítomnosti Vánoc nesvědčily, 
ale v našich srdcích to byly Vánoce se vším 
všudy. Navíc čas Vánoc nám připomínala 
světelně vyzdobená náves a kaplička, zářící 
stromek na návsi a příjemná a klidná hudba 
s koledami, která se linula z místního rozhlasu 
po celý Štědrý den, Boží hod vánoční a na 
Štěpána. 

     Vlastně vše začalo již před první adventní 
nedělí přípravou výzdoby na Vánoce na 

kurzu vánoční floristiky, kde se setkalo 
společenství lidí, především maminek a dětí, 
které se většinou po celý rok nesejde a které 
spojoval  jediný zájem, a to  vánoční výzdoba, 
aby Vánoce byly  v každé domácnosti co 
nejkrásnější.  
     K důležitým součástem předvánočních 
příprav u nás neodmyslitelně patří prodej 
vánočních stromečků v areálu Apolenky, 
kde místní i přespolní měli možnost velkého 
výběru ze smrčků i boroviček. Na vánoční stůl  
patří ve většině rodin tradičně kapr, ať 
smažený, namodro či jinak upravený. A zase 
jsme ve Spojile nemuseli daleko. Pan Jan 
Křivka pro nás opět jako již pořadu let předtím 
zajistil několik dní před Vánocemi velký výběr 
kapříků s šupinami i bez nich, menších či  
větších, jak bylo každému zákazníku po 
libosti. V kádi se mezi ostatními macky 
šplouchal osmikilový šupináč, který se stal 
takovou malou atrakcí především pro děti.  
Stánek s prodejem kaprů nabízel kromě 
jiného také něco pro zahřátí a stal se dalším 
místem příjemného sousedského setkávání. 
     Ve Spojile pamatujeme o Vánocích s dárky 
nejen na své bližní, ale také na zvířátka, 
především na ta, která všechny návštěvníky 
po celý rok obveselují v Apolence.  Občanské 
sdružení Apolenka uspořádalo stejně jako 
v loňském roce sobotu 23. prosince vánoční 
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Přejeme Vám hodně zdraví !  
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a pan Vlastimil VALSKÝ 
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nadílku pro zvířátka. Za zpěvu vánočních 
koled v podání dětského pěveckého sboru 
Zvoneček se pod vánočním stromkem  
nahromadila spousta dárečků  pro tamní 
zvířátka, která tak poznají, že jsou Vánoce, ve 
svých krmítkách a žlabech. 

     Malé posezení se starými českými zvyky 
uspořádala skupinka přátel v  předvečer 
Štědrého dne v altánu sportovního areálu. 
Rozkrajování jablíček, lití olova jsou tradice, 
bez kterých se v minulosti v žádné rodině 
Vánoce neobešly, a proto bylo hezké si je 
také vyzkoušet. 
     Štědrý den nám přinesl mnoho spěchu           
a starostí s přípravou štědrovečerní večeře, 
ale i tak si někteří Spojiláci našli chvilku na 
malé zastavení, které se konalo 23. prosince 
u příležitosti rozdávání Betlémského světla 
navečer u místní kapličky. Hlavním 
organizátorem tohoto setkání byla rodina 
Kučerových, kteří do naší kapličky Betlémské 
světlo donesli a navíc všechny obdarovali  
malým novoročním přáním. Za zpěvu koled 
s hudebním doprovodem malých hudebníků si 
postupně lidé místní i přespolní odnášeli malé 
světýlko naděje do svých domovů. Toto krátké 
duchovní zastavení plné vzájemné 

křesťanské sounáležitosti pak pokračovalo 
další krásným programem na návsi.  Do 
Spojila přijela v předvečer Štědrého dne 
Barevná muzika z Holic, aby nám svojí 
hudbou a zpěvem koled zpříjemnila tento 
jedinečný předvánoční čas. Vystoupení této 
kapely naši první dávku emocí u kapličky ještě 
zvýšilo a všichni jsme si uvědomili, že se na 
Štědrý den nejedná jen o večer plný bohatých 
stolů a hromadu dárků pod stromečkem, ale 
především o svátek Boží milosti a radosti  
z narození Ježíše Krista. 
     Štědrý den má však 24 hodin a veškerá 
předchozí setkání našich občanů a sousedů  
v dále pokračovala i v tento den. Tak se pár 
kamarádů stejně jako loni domluvilo a tento 
krásný večer zakončili předpůlnočním 
zpíváním koled ve spojilské kapličce. Z pár 
kamarádů nakonec bylo cca 40 a to už je 

pěkný sbor, v jehož občas i nesmělém podání  
jsme několika koledami oslavili Zrození Krista.  
Pár doušků na zahřátí, drobné občerstvení od 
vánočního stolu některých hospodyněk a pár 
upřímných slov a přání mezi přáteli tento 
krásný večer krátce po půlnoci zakončilo. 

 
  

 
     V kolotoči všedních starostí a radostí jsme 
se ani nenadáli a již tu byl poslední den roku 
2013. S tím jsme se každý po svém rozloučili 
a těšili jsme se na tradiční slavnost Vítání 
nového roku 2014. Těšili se velcí i malí a to 
především na novoroční ohňostroj. 
     Počasí bylo 1.1.2014  přívětivé, a tak se od 
17. hodiny odpoledne prostor sportovního 
areálu postupně zaplňoval návštěvníky až 
dosáhl počtu  300, možná i více, lidí. Melodie 

v podání dechového orchestru Pernštejnka 
nám zpříjemňovaly čekání na zlatý hřeb 
večera. Troška teplého nápoje na zahřátí                 
a pár milých slov a přání mezi sousedy                    
a známými patří neodmyslitelně do programu 
této události.  
     Po koncertu Pernštejnky následovala jako 
obvykle zdravice k přivítání nového roku, 
tentokrát jsme ji vyslechli střídavě v podání   
starosty obce pana Jana Křivky                              
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a místostarostky obce paní Miluše Telecké. 
Po krátkém ohlédnutí za událostmi, které  
proběhly v naší vesničce a poděkování našim 
hasičům a všem zúčastněným občanům 

především při povodních, projevili přání, aby  
občané zlepšili vzájemné mezilidské vztahy, 
abychom se tu měli dobře a vespolek si 
užívali radostí a společně bez emocí řešili 
vzniklé problémy, prostě aby se nám tu dobře 
žilo. 
     Přípitek představitelů obce  a státní hymna 
byla úvodem k další kapitole novoročního 
večera, a to ohňostroji. Ztemnělé nebe se 
rozzářilo stovkami barevných hvězd a všichni 
v úžasu a nadšení hleděli vzhůru, kde se 
odehrávala nevídaná scenérie. Hudební 
doprovod ještě posílil tento emoční prožitek. 
Zhruba po 15 minutách vše utichlo a zaznělo 
jen 14 ohňostrojových salv, které nám načetly 
nový letopočet 2014. 
   Božena Melounová 

 
  

 

     Oblastní charita Pardubice uspořádala letos 
Tříkrálovou sbírku ve dnech 3. – 11. ledna 2014 již 
po čtrnácté.  
     Stejně jako v celé Královehradecké diecézi a 
po celé republice se tato bohulibá akce 
odehrávala i v naší obci. V neděli 5. ledna se po 
předem dohodnutých trasách rozešly dvě 
skupinky koledníků. Informace o uspořádání 
sbírky proběhla několikrát i v místním rozhlase, 
takže všichni občané byli již připraveni a netrpělivě 
očekávali v určený čas koledníky s kasičkou. 
     První početná skupina koledníků vyrazila 

kolem 15. hodiny z ulice Na Strejčku. Řádně 
ustrojeni, vybaveni teplým čajem, domácím 
chlebem, svěcenou křídou, kalendáři, hudebními 
nástroji, nezbytnou pokladničkou, dobrou náladou 
a s naladěnými hlasy opustili teplo svých domovů 
a vyrazili do ulic. K šesti členům rodiny 
Kučerových (Petr kytara, Jitka housle, Míša flétna, 
Kuba pokladnička, Katka chleba, Tomáš svěcená 

křída) se vzápětí přidali Nedvědovi (Radka koš, 
Vojta kalendáře, Ivo cukry). Zvonili, zpívali, 
přinášeli Boží požehnání do domovů. Sousedé, 
kteří byli letos již předem informováni, koledníkům 
otvírali nejen dveře a branky svých obydlí, aby jim 
mohli vepsat ono posvěcené K+M+B 2014 (Ježíš 
ať žehná tomuto příbytku po celý rok 2014) na 
veřeje, ale zaposlouchali se i do textů koledy, a 
otevřeli nejen svá srdce, ale i peněženky a štědře 

je obdarovávali. Tato první skupinka koledníků 
procházela ulicemi Okružní, zastavili se i 
v hospodě U Pařezu, v ulici Na Okrajích, Pod 
Hrází a Zahradní. Světla kvapem ubývalo a 
pokladnička těžkla Vašimi dary. Začínalo mrholit. 
Koledníci pokračovali dále ulicí Na Okrajích a 
navštívili i obyvatele nově postavených domů, 
pokud našli fungující zvonky. Očekáváni byli také 
v ulici Na Morčáku. Nezbytná zastávka byla ve 
sportovním areálu. Když jej opouštěli, zrovna 
zvonil zvon na naší kapličce a ohlašoval 18. 
hodinu. Začínalo pršet. Po cestě zpět domů 
navštívili poslední domy na své pouti obcí. Rychle, 
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svléci mokré oblečení a něco na zahřátí, aby to 
děti neodstonaly. 
     Druhá skupinka koledníků zastoupená rodinou 
Kuhnových absolvovala neméně náročnou trasu  v 
ulicích U Lípy a k Hájovně, kde je doprovázely děti 
od Černých (Jolanka, Erik a Editka). Po hodině a 
půl, když už byla v podstatě tma, už toho měly 
malé děti dost a skupinku  koledníků tak zachránili 
Marek a Filip Mašínovi, kteří s panem Kuhnem a  
s Vojtou prošli ulice Pod Habřím a V Loukách.  
     Všem, kteří koledníkům otevřeli, chceme tímto 
poděkovat. Naše koledníky  velmi potěšilo, že se 

na ně lidé usmívali a často je už vyhlíželi. Největší 
dík  však patří ochotě  našich občanů a jejich 
dobročinnosti, se kterou naplnili kasičky 
tříkrálových  koledníků. Největší naše poděkování 
však právem patří právě našim koledníkům bez 
nichž by se Tříkrálová sbírka nemohla uskutečnit. 
A konečně překvapující výsledky Tříkrálové 
sbírky. V naší obci se vybralo 16 635 korun, což je 
o 2063 korun více než v loňském roce. Celkem se 
vybralo ve všech diecézích ČR více jak 82,5 
milionu Kč. 

 

Záměry pro využití Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charitou Pardubice 
 Rekonstrukce ambulantních odlehčovacích služeb ................ 50% 
 Obnova vozového parku pro sociální služby…..........…..……. 20%  
 Nákup vybavení pro domácí hospicovou péči ……................. 10% 
 Rozvoj Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, rozvoj služeb rodinných center Holoubek        

v Holicích a DaR v Luži…......................................................... 10% 
 Přímá pomoc jednotlivcům ……........…...………………..……… 5%  
 Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku….. 5% 

 

Rádi bychom uvítali příští rok další nové 
koledníky, aby bylo možné po obci rozeslat více 
kolednických skupin. Věřte, že je to náročné obejít 
celou ves jen ve dvou skupinách a zpívat více jak 
3 hodiny. Vaše štědrost je však pro koledníky 

velkou odměnou a tak nechceme, aby byl při 
koledování minut žádný otevřený dům plný lásky a 
dobroty.  

Božena Melounová 

 
 
 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 dle jednotlivých obcí 
 
Pardubice  

 
222 338 Kč  

 
Dolní Ředice  

 
5 204 Kč  

Chrast  107 253 Kč  Borek  5 201 Kč  
Luže  96 065 Kč  Horní Ředice  5 076 Kč  
Holice  71 673 Kč  Staré Jesenčany  4 512 Kč  
Horní Jelení  29 485 Kč  Staré Hradiště  4 316 Kč  
Moravany  25 175 Kč  Újezd u Sezemic  4 161 Kč  
Sezemice  23 995 Kč  Uhersko  3 999 Kč  
Srch  19 094 Kč  Časy  3 968 Kč  
Býšť  17 457 Kč  Srnojedy  3 849 Kč  
Spojil  16 635 Kč  Podůlšany  3 634 Kč  
Dašice  10 773 Kč  Poběžovice u Holic  3 547 Kč  
Chvojenec  10 143 Kč  Černá u Bohdanče  3 513 Kč  
Rokytno  10 040 Kč  Ostřešany  3 324 Kč  
Čermná nad Orlicí    9 526 Kč  Čepí  3 211 Kč  
Veliny    9 497 Kč  Choteč  3 171 Kč  
Libišany    8 779 Kč  Bukovina nad Labem  3 087 Kč  
Ráby    8 706 Kč  Plch  2 898 Kč  
Staré Ždánice    8 245 Kč  Rybitví  2 714 Kč  
Lázně Bohdaneč    7 724 Kč  Dubany  2 422 Kč  
Slepotice    7 076 Kč  Dřenice  2 147 Kč  
Dolní Roveň    6 764 Kč  Trusnov  1 992 Kč  
Starý Mateřov    6 498 Kč  Kunětice  1 925 Kč  
Stéblová    6 117 Kč  Ostřetín  1 484 Kč  
Bukovka    6 088 Kč  Třebosice  1 147 Kč  
Kostěnice    6 070 Kč  Dolany     950 Kč  
Vysoké Chvojno    6 067 Kč  Neratov     780 Kč  
Mikulovice                          5 242 Kč  

Celkem bylo vykoledováno 844 757 Kč 
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     Již v průběhu loňského roku prodiskutovávali v 
klubovně sportovního areálu duchovní otcové této 
myšlenky pánové Ladislav Ministr a Honza Volše 
možnost uspořádat ve Spojile turnaj ve stolních 
hrách jako jsou stolní fotbálek a stolní hokej. Pro 
zimní období je to ideální akce v interiéru a 
doplnila by tak další kamínek do mozaiky našeho 
celoročního sportovního itineráře. Koncem 
podzimu už dostala podoba tohoto nového turnaje 
jasnější obrysy a po vzájemné dohodě se jeho 
organizace chopili spojilští dobrovolní hasiči. Ti na 
své prosincové valné hromadě stanovili termín na 
období kolem Tří králů čili mezi dvěma turnaji ve 
stolním tenisu - Vánočním turnajem a turnajem ve 
čtyřhře. 

     V sobotu 11. ledna se tedy ve 14,00 hodin 
odpoledne sešli k prezenci všichni přihlášení 
účastníci v klubovně spojilského sportovního 
areálu. Bylo to celkem 18 hráčů, kteří se poté ve 
14,15 hod. rozlosovali do 9 dvojic, následně 
rozepsaných do dvou skupin. Ve skupině A bylo          
5 dvojic a ve skupině B byly 4 dvojice. Vzhledem  
k tomu, že se bojovalo ve dvou disciplínách a při 
tak velkém množství hráčů, tak nebyl herní systém 
úplně jednoduchý. Stolní fotbálek se hrál na 
jednom stole po dobu maximálně 5 minut nebo do 
vyčerpání všech deseti míčků a to tak, že každá 
dvojice se utkala se všemi ostatními dvojicemi ve 
skupině. Stolní Stiga hokej se hrál na celkem třech 
stolech současně a zde bojoval každý jednotlivec 
se všemi ostatními ze skupiny, samozřejmě kromě 
svého spoluhráče z dvojice – hrálo se (na hokej 
trochu netradičně) na dva pětiminutové poločasy. 
Pro výsledek ve skupině se pak sečetly hokejové 
body obou hráčů ve dvojici a body této dvojice                    
z fotbálku. 
     Pro správné časování skvěle sloužila 
profesionální digitální časomíra poskytnutá 
manžely Ministrovými, která byla zobrazena na 
místní nástěnné televizi a její obsluhy se obětavě 
ujala Radka Ministrová. Zvukovým signálem byly 
ohlašovány začátky a konce všech utkání, mezi 
nimiž byly přestávky v délce 3 minut a mezi 

hokejovými poločasy byly jen krátké minutové 
přestávky na výměnu stran.  
     Hrálo se opravdu velké množství utkání 
(nakonec jich bylo celkem 90) a proto byl turnaj 
jedno velké, ale dokonale fungující mraveniště – 
neustále se střídaly zápasy, hřiště, dvojice, 
jednotlivci a tak pořád dokola. 
     Všichni bojovali s velkým zaujetím a nadšením, 
vládla zde však příjemná a pohodová atmosféra, 
občas proložená nápaditými a vtipnými komentáři 
jak hráčů, tak diváků. Někteří se nechali natolik 
strhnout sportovní atmosférou, že si dokonce 
oblékli hokejové dresy pardubického klubu. Aby 
naši hráči byli při namáhavých výkonech 
dostatečně občerstveni, tak pro ně byl zajištěn 
stálý přísun pivka i dalších rozličných nápojů              
a také jim manželé Ševečkovi nabídli skvělý 
gulášek nebo utopence. 
     Poté co bylo dohráno v obou skupinách, 
postoupili jejich vítězové do finále a druzí ze 

skupiny postoupili do boje o třetí místo. Hrálo se 
opět stejným stylem jako ve skupinách, takže 
dvojice si proti sobě zahráli fotbálek a hokej pak 
hrál každý proti oběma soupeřům z druhé dvojice. 
Finálové zápasy už byly o poznání dramatičtější            
a nervóznější a přihlížející diváci si opravdu přišli 
na své. Chvíli po půl desáté večer pak za 
asistence dvou sličných spojilaček proběhlo 
slavnostní vyhlášení vítězů, kteří obdrželi pěkné 
medaile a diplomy od spojilských hasičů a věcné 
ceny jako šampaňské, knihu o hokeji či hokejové 
kalendáře od dalších sponzorů. Vítězové zlatého 
prvního místa Honza Dobrovolný a Michal 
Rozsypal převzali navíc krásný zdobený dort 
vytvořený Irenou Ševečkovou, který byl právě ve 
tvaru stolního hokeje. Zlatí medailisté měli ze 
svého vítězství velkou radost a tak se o svůj dort 
se všemi ostatními hned přátelsky podělili, aby se 
mohli přesvědčit že nejen skvěle vypadá, ale 
samozřejmě také chutná. Taktéž šampaňské 
dalších medailistů bylo rozlito na přípitek všech 
přítomných. 
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Pořadí vítězů:  
1. místo – Jan Dobrovolný, Michal Rozsypal 
2. místo – Karel Ševeček, Vladimír Kostelecký 
3. místo – Jan Volše, Jan Meloun 
 
 
 
 
     Velmi rádi bychom poděkovali řediteli tohoto 
turnaje Honzovi Volšemu za precizní přípravu           
a organizaci. 
     Za zapůjčení hracích zařízení a poskytnutí 
věcných cen pro vítěze samozřejmě velmi 
děkujeme také sponzorům, kterými byli obec 
Spojil,  manželé  Ševečkovi,  rodina  Kosteleckých             

a manželé Ministrovi, kteří navíc velmi pomohli           
s  časomírou. 
     Věřím že všem účastníkům i divákům se tento 
nový turnaj velmi líbil a užili si při něm krásné 
sportovní a zároveň i společenské odpoledne               
a večer. 
                             Starosta SDH obce Spojil 
                                    Ing. Jan Meloun  

 
  

     Tak nám po roce opět nastal ten dlouho 
očekávaný den, kdy spojilští dobrovolní hasiči 
spolu s obcí Spojil uspořádali další reprezentační 
ples, tentokrát to bylo již pošesté. Letos se konal 
v pátek 24. ledna 2014 a samozřejmě jako vždy            
v sále našeho oblíbeného kulturního zařízení             
v Chotči. Doprava na ples byla zorganizována ze 
Spojila tradičně autobusem odjíždějícím v 18,10 
hod a v 18,40 hod. Pro mimořádné požadavky na 
dovoz i odvoz pak byla panem Záleským navíc 
zajištěna doprava obecním hasičským vozidlem. 

Letos náš ples navštívilo 80 lidí, což byla účast 
sice nižší než vloni, ale  tancující páry měly 
alespon více místa na všechny své kreace. Při 
vstupu do sálu přivítal tradičně spojilský starosta 
pan Křivka se zastupitelem panem Rozsypalem 
každého hosta osobně a všechny dámy obdržely 
krásnou oranžovou růžičku, ostatně jak je u nás 
každoročním zvykem. Hned po příchodu si mohl 
každý zakoupit od hasičů losy do tomboly. Zájem 

byl podle očekávání velký, protože nabídka všech 
více než 30 vystavených cen tomboly byla 

skutečně velmi lákavá. Ples zahájil v 19,30 hod 
starosta obce Spojil pan Jan Křivka, který všechny 
přivítal a pozdravil, načež mezi námi speciálně 
přivítal a květinovým dárkem potěšil paní 
Pražanovou, jejíž zesnulý muž byl starostou 
Chotče a velkým přítelem Spojila. Poté plesové 
hosty svým slovem přivítal starosta hasičů Ing. 
Jan Meloun, který  všem popřál pěknou zábavu            
a pozval je k nákupu losů do tomboly                     
o přestávkách v průběhu plesu. Potom se již 
všichni vrhli na taneční parket a užívali si hudební 
produkci skupiny Rytmus. Zněla jak hudba 
klasická v rytmu polky či valčíku, tak i pomalejší 
tóny pro odpočinek u ploužáků. Nejvíce se však 
asi hrála pop-music a občas také folk či country. 
Taneční parket se blýskal směsicí pestrých 
barevných i tlumených černých rób či šatiček 
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všech dam a obleků či košil našich gentlemanů, 
mezi nimiž se občas mihla i nějaká ta hasičská 
uniforma. Pro načerpání nových sil a doplnění 
energie si mohli tanečníci vybrat z nabídky 
několika výborných jídel z kuchyně místní 
chotečské restaurace, mezi nimiž nechyběl 
tradiční tatarák, ale velmi frčela také kotleta 

s bramborovým salátem, kuřecí plátek s hra-
nolkami, nebo vepřová pochoutka s bramboráčky. 
Samozřejmě že plesovým hostům bylo třeba také 
dodržovat pitný režim, o což se skvěle postarali 
místní hbití číšníci. Zábava plynula rychlým 
tempem a tak kolem půl jedenácté se přiblížil čas 
plný napětí a samozřejmě i trochu legrace, a to 
losování hasičské tomboly.  Samotnému losování 
předcházelo poděkování sponzorům, kterých letos 
bylo celkem 15. V naší losovací ošatce, kterou 
starosta hasičů neustále promíchával,  se 
nakonec usídlilo přes 900 losů. Losování 
probíhalo za pomoci dvou mladých sličných 
asistentek, tradičně je moderoval spojilský 
starosta a letos bylo vše navíc pod dozorem 
našeho spojilského „státního notáře“  bankovního  
ředitele pana Ing. Zdeňka Nedvěda. Podle našeho 
stálého obyčeje vždy výherce po převzetí ceny 

vylosoval toho následujícího. Jak už to tak bývá, 
na někoho se štěstí usmálo a někdo si musí 
počkat zase na příště. Ceny byly většinou velmi 
praktické, především věci do domácnosti jako 
kuchyňský robot, rychlovarka, gril či kávovar, ale i 
dřevěná polička, sáňky, oblečení a dámská nebo 
pánská kosmetika. Letos byla tombola výrazně 
bohatší o ceny, které jsou jak se říká „k sežrání“, 
protože se zde objevil nádherný dort se znakem 
obce Spojil a dále například naložený hermelín či 
špekáčky. K tomu také na spláchnutí různé druhy 
lahvových piv či víno. Hlavní cenou byla letos 
mikrovlnka, utopenci a domácí bábovka. Velkým 
překvapením bylo, že nejmenovanému spojil-
skému páru se podařilo vyhrát nejen první, ale 
dokonce i druhou a osmou cenu. Získali tak mimo 
jiné ze dvou cen celkem 150 výborných tlačených 
koláčků se čtyřmi druhy náplní, o které se k velké 
radosti jejich přátel a sousedů se všemi hned na 
plese podělili. Po vylosování tomboly se zábava 
opět rozproudila v tanečním rytmu a leckdy byla            
o to veselejší, když mnozí neváhali navštívit 
během plesu ledový bar, kde si mohli dát panáčka 
a popovídat si se svými sousedy a přáteli, 
případně se s novými seznámit. 
     Protože však vše krásné musí  jednou skončit, 
tak i náš ples se s námi rozloučil poslední 
skladbou. Chvíli po druhé hodině noční postupně 
plesoví hosté nastoupili do autobusu a plni 
příjemných dojmů se nechali odvézt domů. Ples 
se nám letos opět velmi vydařil, všichni se skvěle 
bavili a užili si mnoho tance a zpěvu, a k tomu 
navíc také družného hovoru se svými sousedy či 
známými a v neposlední řadě spoustu legrace. 
Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem 
našim milým sponzorům, kteří podpořili naši 
tombolu. Věřím, že se stejně jako já už nyní 
všichni těšíte na náš další spojilský ples v příštím 
roce.            
   starosta SDH obce Spojil 
            Ing. Jan Meloun 

 

  

     Poslední lednový pátek 2014 se konal XIV. 
reprezentační ples Svazku obcí Loučná 
v kulturním zařízení obce Slepotice. Těšil se  
skutečně velké návštěvnosti, protože se plesu 
zúčastnilo přes 300 občanů našeho mikroregionu. 
Byť zpočátku vypadalo, že účast našich občanů 
nebude hojná, tak se nás nakonec z naší obce 
vydalo na ples celkem patnáct.  Při příchodu do 
sálu každá dáma obdržela kytičku a návštěvníci 
byli uvedeni k předem označeným stolům podle 
příslušností k obci. Večerem provázela hudební 
skupina Renonc. Tombola obsahovala přes 40 
cen a vítěz 1. ceny z Dašic si odvezl trekingové 
kolo. Zlatým hřebem této společenské události  
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bylo vystoupení slepotických žen v duchu nám 
všem známé trilogie Slunce, seno …  Za tento 
výkon sklidily bouřlivý aplaus. Až v časných 
ranních hodinách následujícího dne zazněly 
poslední tóny hudebních nástrojů a návštěvníci se 
prostřednictvím zajištěné dopravy odebrali zpět do 
svých domovů. Z výrazu všech zúčastněných byl 

cítit dobrý pocit dobře stráveného večera a části 
noci. Můžeme tedy konstatovat, že ples se 
skutečně vydařil a pořadatelé si zaslouží naše 
upřímné poděkování. 
                                               Jan Křivka 
          starosta obce Spojil 

 
  

     Po úspěchu loňského úvodního ročníku 
pokračoval náš nový turnaj ve stolním tenisu 
dvojic i letos, tedy jeho druhým ročníkem, a to jako 
obvykle v únorovém termínu a pořadatelem byl 
opět náš SDH Spojil společně s obcí Spojil.            
V sobotu 22. února se tedy v 14,00 hodin 
odpoledne sešli k prezenci všichni přihlášení 
účastníci v klubovně spojilského sportovního 
areálu. Bylo to celkem 14 hráčů, kteří se přesně   
v 14,15 hod. rozlosovali do 7 dvojic. Potěšilo nás 
už v úvodu i to, že se přihlásilo několik nových 
hráčů, kteří se ještě nikdy žádného našeho 
pingpongového turnaje nezúčastnili. Pravidla byla 
naprosto stejná jako vloni - všechny zápasy byly 
hrány na 2 vítězné sety a hrálo se systémem 
každý s každým, takže to šlo opravdu poměrně 
svižně. Všechny dvojice hráčů bojovaly s velkým 
sportovním zápalem a vládla zde příjemná a 
pohodová atmosféra. Aby naši hráči byli při 
namáhavých výkonech dostatečně občerstveni, 
tak pro ně byl zajištěn stálý přísun rozličných 
nápojů a měli možnost pochutnat si na dobrotách 
z kuchyně Karla Ševečka. 
     V šest hodin večer bylo nakonec dohráno a 
proběhlo skupinové focení všech účastníků. Ve 

čtvrt na sedm pak proběhlo slavnostní vyhlášení 
vítězů, kteří obdrželi pěkné medaile a diplomy. 
Vítězové prvního místa, Karel a Tomáš, převzali 
navíc krásný zlatý putovní pohár, na který budou 
zapsána na památku jejich jména. Zajímavostí 
bylo, že tito letošní vítězové získali ve stejné 
dvojici v loňském ročníku stříbro. Karel měl ze 
svého vítězství tak velkou radost, že všem 
věnoval šampaňské, kterým si všichni postupně 
připili právě z toho putovního poháru. 

 
 
 
Pořadí vítězů:  

1. místo – Karel Ševeček, Tomáš Záleský 
2. místo – Miroslav Doležal, Ondřej Štěpánek 
3. místo – Jan Volše, Jan Štěpánek  

 
 
 
 
     Všem účastníkům i divákům se jistě tento druhý ročník turnaje velmi líbil a užili si při něm krásné 
sportovní odpoledne. Závěrem bych rád poděkoval řediteli turnaje Honzovi Volšemu za perfektní 
přípravu a organizaci této sportovní události a manželům Ševečkovým za zázemí v klubovně a 
příjemnou atmosféru. Těšme se společně již nyní na příští ročník a přejme našim spojilským sportovcům 
dobrou výdrž při tréninku, samozřejmě nejlépe v našem spojilském sportovním areálu. 
 

Starosta SDH obce Spojil 
       Ing. Jan Meloun  

 
  



 
     V neděli 23. února venku svítilo sluníčko a jaro 
se na rozdíl od data v kalendáři hlásilo bouřivě            
o slovo. Stezka z Dubiny byla plná lidí na 
procházkách, areál Apolenky ožil nevídanou 
návštěvností a na  silnici  do Spojila se míhal 
jeden cyklista za druhým a hbitě se vyhýbal 
proudu výletníků. Přesto jsme nezapomněli na 
kalendářní termín, který napovídal, že se blíží 

Velikonoce a nastala doba masopustu a 
karnevalů. Pro naše děti připravil výbor pro 
občanské záležitosti v čele s Liborem Kmentem                
i letos zábavný program na Dětském karnevalu.  
V neděli odpoledne do slavnostně vyzdobeného 
altánu klubovny sportovního areálu dorazilo asi 
dvacet dětí s hojným doprovodem rodičů, babiček 
či dědečků a přátel.  Zaplněná klubovna se 
rozzářila pestrobarevnými kostýmy dětí, a tak 
jsme v ujíždějícím vláčku na oblíbenou melodii 

„Jede, jede mašinka…“ mohli vidět bílou paní,  
šedé myšky,  čarodějnici, selku,  taťku Šmoulu, 
motýlka, lvíčka, sněhuláka, letušku,  stavbaře, 
rytíře a jiné postavičky z pohádek i denního života. 
Taneček, soutěž, taneček a opět soutěž to byl 
kolotoč, jehož každá část končila rozdáním 
nějakého pamlsku či malé drobnosti pro radost. 
Nezbytnou součástí této zábavy bylo vyhodnocení 
nejlepších masek. Tentokrát byla volba nelehká, 
takže bylo vybráno najednou 5 nejhezčích masek 
(taťka Šmoula, bílá paní, lvíček, Pipi dlouhá 
punčocha a selka). Při veselém skotačení dětem 
uplynula hodina a půl jako blesk a ani se nenadály 
a zazněla polední písnička. Na závěr pak Libor 
poděkoval všem přítomným za účast a především 
manželům Ministrovým a jejich dceři Lee a její 

kamarádce v rolích diskžokejů za perfektní 
hudební doprovod po celou dobu karnevalu.  
Karneval skončil a venku sluníčko pohladilo děti 
vycházející z klubovny svými teplými paprsky a 
tak si ještě mohly užít zbytek jarního dne. 
      Božena Melounová

 
  
 

Z řádných jednání zastupitelstva obce Spojil 
 

1) dne 21. ledna 2014 
     Na tomto zasedání bylo přítomno osm zastupitelů, jeden omluven a dále 6 hostů z řad obyvatel obce Spojil. Program 
byl schválen jednomyslně a zahájen po oficiálnostech předcházejících každému zasedání.  

     Prvním a současně hlavním bodem programu bylo 
projednání a přijetí Rozpočtového opatření č.11/2013 
v kompetenci zastupitelstva  obce Spojil. Jak sdělila paní 
místostarostka, předložené rozpočtové opatření obdrželi 
členové zastupitelstva obce Spojil písemně předem. Dále 
seznámila členy zastupitelstva obce a přítomnou veřejnost 
s jeho zněním. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 
760.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu 
vyrovnání rozpočtu obce k 31.12. 2013, které je vynuceno 
vysokým překročením daňových příjmů a jejich 
dorovnáním ve výdajové části rozpočtu. Toto rozpočtové 
opatření se týká dorovnání daňových příjmů, příjmů za 
likvidaci komunálního odpadu a příjmů za nájem 

sportovního areálu dle skutečnosti k 31.12.2013. Dále 
jsou tímto rozpočtovým opatřením dorovnány výdaje          
v paragrafech ostatní záležitosti kultury, sportovní zařízení 
v majetku obce, ostatní zájmová činnost, veřejné 
osvětlení, komunální služby a rozvoj obce, bezpečnost a 
veřejný pořádek, požární ochrana – dobrovolná část, 
činnost místní správy a péče o veřejnou zeleň. Podstatnou 
část úprav ve výdajové části rozpočtu tvoří financování ve 
výši 689 000,- Kč jako dorovnání nevyčerpaných příjmů.   
V hlasování Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
schválilo rozpočtové opatření č.11/2013 v kompetenci 
zastupitelstva obce Spojil ve výši 760.000,- Kč jak na 
straně příjmů, tak na straně výdajů bez výhrad. Poměr 
hlasování byl 6  pro, 2 proti (Ján Černák, Petr Kment). 

 
     V bodě různé nejprve předložila místostarostka obce informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.9/2013  
v kompetenci starosty obce. I tento materiál obdrželi zastupitelé s předstihem písemně. Rozpočtové opatření č.9/2013 je 

10 
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ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jedná se o rozpočtové opatření, které dorovnává výdajovou část 
rozpočtu obce Spojil dle skutečnosti plnění rozpočtu za měsíc listopad 2013. Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.9/2013 v kompetenci starosty obce Spojil ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak 
na straně výdajů bez výhrad. Poměr hlasování byl 6  pro, 1 proti (Ján Černák), jeden se zdržel (Petr Kment). 
     Dále místostarostka obce předložila informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.10/2013 v kompetenci starosty obce. 
Toto rozpočtové opatření je také ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a dorovnává výdajovou část 
rozpočtu obce Spojil za mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dle skutečnosti. Tento 
bod jednání byl vzat na vědomí všemi přítomnými zastupiteli.  
     Dále v bodě různé informoval starosta přítomné členy zastupitelstva obce a přítomnou veřejnost o tom, že obecní 
úřad zadal zpracování podkladů vytíženosti autobusových spojů MHD v souvislosti s uvažovanými změnami jízdního 
řádu na letní a zimní jízdní řád. V této souvislosti bude pro příští vydání Spojilské drbny připravena anketa. V diskuzi 
k tomuto bodu vystoupil Ing. Jan Meloun s dotazem, jak dlouho se bude monitorovat vytíženost autobusů MHD.  Starosta 
obce mu odpověděl, že byl vyžádán zpětný monitoring. 
     Předseda finančního výboru Ing. Jan Meloun vznesl dotaz na členy zastupitelstva obce pana Jána Černáka a pana 
Petra Kmenta, proč hlasovali proti přijetí rozpočtového opatření č.11/2013 v kompetenci zastupitelstva obce. Pan Ján 
Černák odpověděl, že hlasoval proti z toho důvodu, že rozpočtové opatření řeší výdaje na technické zhodnocení 
veřejného osvětlení, přitom je přesvědčen a všechny posudky o tom hovoří, že bylo znehodnoceno. Pan Petr Kment se 
s tímto názorem ztotožnil. Starosta obce uvedl, že technické zhodnocení veřejného osvětlení spočívalo především 
v antioxidačním ošetření stávajících stožárů veřejného osvětlení a následném nátěru. 

 
2) dne 26. února 2014 

     Na tomto zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů, 2 byli omluveni. Z řad občanů bylo přítomno celkem 9 hostů. Po 
obvyklých úvodních procedurách byl program jednání schválen všemi přítomnými zastupiteli a to bez doplňování. 
 
      Prvním bodem jednání bylo přijetí Rozpočtového 
opatření č.1/2014 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil. 
Místostarostka obce uvedla, že předložené rozpočtové 
opatření obdrželi členové zastupitelstva obce Spojil 
písemně předem a bylo také projednáno ve finančním 
výboru obce Spojil dne 20.2.2014 a doporučeno 
zastupitelstvu obce ke schválení. Jednalo se o rozpočtové 
opatření ve výši 540.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na 
straně výdajů. Toto rozpočtové opatření se týká dorovnání 
 příjmové části rozpočtu obce Spojil na rok 2014 o částku 
540.000,- Kč, která je rozdílem skutečného zůstatku 
finančních prostředků na účtech obce k 31.12. 2013, který 
činil zaokrouhleně 1.290.000,-  Kč a financováním obce ve 
výši 750.000,- Kč, tedy předpokládaným zůstatkem 
k 31.12. 2013, které je součástí příjmové stránky rozpočtu 
obce Spojil schváleného dne 27.11. 2013. 
      Navýšení příjmové stránky rozpočtu obce je nutné 
dorovnat i v jeho výdajové stránce. Navržené rozpočtové 
opatření předpokládá navýšení paragrafu 3429 ostatní 
zájmová činnost o částku 60.000,- Kč která bude použita 
jako příspěvek na letní dětskou rekreaci Super Tramp 
v areálu Jitřenka v Jedlové u Poličky, jejímž pořadatelem 
je firma občanky obce Spojil paní Radky Ministrové a 
jedním z partnerů této akce je Svazek obcí Loučná. Návrh 
tohoto příspěvku na letní dětskou rekreaci je předkládán 
z několika důvodů: 
Chceme rodičům spojilských dětí nabídnout možnost 
účasti na letním táboře v krásném prostředí nedotknuté 
přírody s lidmi, kteří jsou z naší obce a většina z nás je 
zná a jsou pro nás garanty kvality péče o naše děti. 

1. Chceme umožnit našim dětem, aby se vzájemně 
více poznaly, navázaly nová přátelství a 
seznámily se i s dětmi z ostatních obcí našeho 
mikroregionu. 

2. Vidíme v tom i možnost, jak budovat pozitivní  
mezilidské vztahy již od dětského věku a zajistit 
tak rozvoj našich obcí i v budoucnu. 

3. Do školního roku 2012/2013, respektive do 
rozpočtového roku 2013 včetně jsme každoročně 
přispívali z rozpočtu obce částkou cca 300.000,- 
Kč na neinvestiční náklady škol, do kterých 
chodily děti z naší obce. Z rozhodnutí státu, který 
převzal tuto povinnost na sebe, již tento 
příspěvek neposkytujeme, proto považujeme za 

správné, abychom alespoň část těchto 
prostředků, které nám zůstávají v rozpočtu, 
použili pro pokrytí potřeb našich dětí. 

Navržená výše příspěvku předpokládá příspěvek ve výši 
2.000,- Kč na jedno dítě, které se letní rekreační akce 
zúčastní a má trvalý pobyt v obci Spojil nebo zde trvale 
žije. Podrobněji se budeme letní dětskou rekreační akcí 
zabývat v bodě různé. 
     Dále navržené rozpočtové opatření předpokládá 
zvýšení výdajů na paragrafu 3412 sportovní zařízení 
v majetku obce o částku 10.000,- Kč na nákup nového 
stolu na stolní tenis. Paragraf 3635 územní plánování je 
doporučeno navýšit o částku 140.000,- Kč na pořízení 
Změny č.1 Územního plánu Spojil. Pořízení a vyhotovení 
Změny č.1 ÚP Spojil včetně smlouvy o dílo a ceny za 
odvedené dílo bylo již schváleno usneseními č. 5/2013/I, 
5/2013/III ze dne 25.9. 2013 a usnesením č.  6/2013/I ze 
dne 15.10. 2013. Schválená částka však nebyla dosud 
zahrnuta do rozpočtu. Dále bylo navrženo navýšit paragraf 
3639 komunální služby a územní rozvoj o částku 
160.000,- Kč v položce rezervy kapitálových výdajů. 
Paragraf 5512 požární ochrana obce – dobrovolná část je 
navrženo navýšit o částku 30.000,- Kč a to na vybavení 
závěsného vozíku pro hasiče (například ruční naviják, 
kabely na cívkách, stativy a reflektory pro práci v noci) a o 
částku 70.000,- Kč na nákup závěsného vozíku za 
hasičské auto včetně jeho úprav pro potřebné vybavení. 
Posledním upravovaným paragrafem navrženým v tomto 
rozpočtovém opatření je paragraf 6171 činnost místní 
správy, kde je navržen výdaj 40.000,- Kč na pořízení nové 
počítačové soustavy na obecní úřad jako náhradu za 
stávající, již nevyhovující, která byla pořízena před 8 lety. 
Dále je v tomto paragrafu navrhován výdaj ve výši 
30.000,- Kč na pořízení modernějších webových stránek.  
Po úvodním vystoupení místostarostky obce otevřel 
předsedající k projednávanému bodu diskuzi. 
     V diskuzi vystoupil pan Ján Černák s dotazem o jaký 
typ vozíku, jehož nákup předložené rozpočtové opatření 
předpokládá, se jedná, zda jednoosý, dvouosý, bržděný či 
nebržděný, oplachtovaný apod. a jaké bude jeho využití. 
Je možné koupit vozík za cca 12.000,- Kč, tak proč je 
rozpočtováno tolik peněz. 
     Starosta obce odpověděl, že v současné době nelze 
přesně stanovit cenu vozíku. Ta bude známa, až firma, 
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která má certifikaci pro přestavbu vozíků, zpracuje 
technické řešení přestavby vozíku a zvolí vhodný 
podvozek. To bude možné po zadání úprav, které jsou 
odvislé od dovybavení příslušenstvím, které je nutné 
dokoupit. Abychom mohli vůbec začít jednat, je nutné mít 
schválený rámcový objem finančních prostředků. 
     Pan Petr Kment se dotázal, proč se bude kupovat nový 
pingpongový stůl, zda starý byl rozbitý. 
     Starosta obce mu odpověděl, že stávající stůl se již 
začal prohýbat, proto byl požádán sportovci, zda by bylo 
možné koupit nový, aby byla zaručena kvalita hry. 
Stávající stůl bude sloužit jako rezervní, nebo bude 
využíván při větším počtu hráčů, případně bude nabídnut 
k prodeji. 

     Dále se pan Petr Kment dotázal, proč se budou 
pořizovat nové webové stránky. Starosta odpověděl, že 
jde o jejich modernizaci. Pan Černák se dotázal, zda bude 
někdo zodpovídat za nové webové stránky a bude je 
aktualizovat. Na tento dotaz mu bylo také odpovězeno. 
     Následně dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení, 
že: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
rozpočtové opatření č.1/2014 v kompetenci zastupitelstva 
obce Spojil ve výši 540.000,- Kč jak na straně příjmů, tak 
na straně výdajů bez výhrad. Usnesení bylo schváleno  
poměrem 5  pro, 1 proti (Ján Černák), 1 se zdržel (Petr 
Kment). 

 
     V dalším bodu jednání seznámila místostarostka obce  členy zastupitelstva a přítomnou veřejnost se Zprávou o 
činnosti obecního úřadu za uplynulé období. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání. Zpráva byla vzata na 
vědomí bez výhrad všemi přítomnými zastupiteli. 

     V bodě různé informoval starosta obce přítomné členy 
zastupitelstva a veřejnost, že v rámci přípravy Regionu 
Kunětické hory na další období EU 2014 – 2020 musí být 
splněny podmínky takzvané certifikace, bez kterých by 
nemohla být strategie tohoto území vybrána k realizaci, 
v důsledku čehož bychom se nemohli ucházet o dotační 
prostředky na naše aktivity. Z tohoto důvodu je nutné 
přijmout zastupitelstvem obce Spojil usnesení, které 
schválí její zařazení do působnosti MAS Region Kunětické 
hory na období 2014 – 2020. Toto usnesení upřesňuje 
usnesení č.1/2013/I přijaté na jednání zastupitelstva obce 
dne 24. 1. 2013 v souladu se současnými podmínkami 
platnými pro zařazení obcí do MAS. Po té otevřel starosta 
k tomuto bodu diskuzi. Zde vystoupil pan Ján Černák se 
žádostí, zda by mohlo být připomenuto, o co se konkrétně 
ve zmiňovaném usnesení jednalo. 
     V diskuzi dále vystoupil pan Petr Kment s dotazem, co  
po nás za  to budou chtít, když budeme v tomto svazku. 
Starostou a místostarostkou mu bylo odpovězeno, že 
doposud nic. Zařazení obce Spojil do MAS Region 
Kunětické hory pro nás znamená pouze administrativní 
úkony. V následném hlasování bylo usnesení k tomuto 
bodu schváleno poměrem 6 pro a 1 proti (Petr Kment). 
 
     V další části informoval starosta obce všechny 
přítomné o schůzce starostů na magistrátu města 
Pardubice, jejímž tématem byla Metropolitní spolupráce, 
která se v současné době řeší v souvislosti s přípravou 
nového programového období Evropské unie 2014 – 
2020. 

     Za obec Spojil jsme předložili návrh na zařazení tří 
projektů a to rekonstrukce místních komunikací v obci 
Spojil, zajištění rozvoje volnočasových aktivit v obci Spojil 
a společný projekt obce Spojil a města Pardubice 
„Zajištění protipovodňové ochrany na celém toku 
Spojilského odpadu“. 
     Dále starosta a místostarostka obce upřesnili 
informace k letní dětské rekreační akci. Zároveň 
místostarostka předložila návrh na usnesení, které stanoví 
základní podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku 
obce na tuto akci.  V diskuzi k tomuto bodu vystoupil pan 
Ján Černák s návrhem, aby z návrhu usnesení byla 
vypuštěna podmínka trvalého pobytu v obci Spojil, neboť 
je zde řada rodin, které zde nemají trvalý pobyt z důvodu 
přijetí dětí do předškolních zařízení a některých 
základních škol. 
     Starosta obce odpověděl, že daňové příjmy jdou na 
základě zákona o rozpočtovém určení daní na občana 
s trvalým pobytem v obci Spojil, tudíž i takto je koncipován 
návrh na usnesení. Místostarostka doplnila, že jí není 
v současné době znám případ, kdy by děti, které dovršily 
věku 6-ti let, neměly trvalý pobyt v obci Spojil.  
     Usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč 
na pobyt na letní dětské rekreační akci Super Tramp 
v Jedlové u Poličky a to pro každé dítě ve věku 6 – 16 let, 
které se akce zúčastní na jednom z turnusů a má trvalý 
pobyt v obci Spojil. Pro zvedli ruku všichni přítomní. 

 

     Starosta obce konstatoval, že členové zastupitelstva obce obdrželi písemně předem zprávu o činnosti Městské policie 
Sezemice za rok 2013.  K projednávanému bodu otevřel diskuzi. V hlasování pak všichni přítomní vzali tuto zprávu na 
vědomí 
 
     V bodě různé dále vystoupil pan MVDr. Svatopluk Rozsypal s dotazem na pana Černáka, jak pokračuje akce stížnost 
na ministerstvu, zda již kontaktoval ministra. Po tomto dotazu se rozvinula bohatá diskuze na téma veřejné osvětlení 
v obci, v níž mimo jiné pan Ján Černák požádal starostu obce o to, jaký má názor na soudně znalecký posudek a 
posudky od firmy Philips. Starosta obce odpověděl, že obec Spojil neprovozuje ani nemá v majetku veřejné osvětlení, 
které by jako veřejné osvětlení bylo zkolaudováno, tudíž se k těmto materiálům vyjadřovat nebude. S průběhem celé 
diskuze je možné se seznámit prostřednictvím audio záznamu z jednání zastupitelstva obce, který bude zveřejněn na 
webových stránkách obce Spojil. 
     Dále v bodě různé vystoupila paní Božena Melounová s dotazem, zda by bylo možné nějakým způsobem řešit uložení 
cvičebních pomůcek a náčiní ve skladu za tělocvičnou, neboť vzhledem k uložení velkého množství jiných věcí v tomto 
skladu, je přístup k cvičebním pomůckám nemožný. 
     Na základě této žádosti v 19,55 hodin vyhlásil předsedající technickou přestávku na 5 minut, v rámci níž vyzval členy 
zastupitelstva obce Spojil k prohlídce nebytových prostor sportovního areálu.  
     Ve 20,03 hodin pokračovalo jednání zastupitelstva obce Spojil a zabývalo se společně s nájemcem sportovního 
areálu postupem řešení zjištěného stavu. Jednání bylo ukončeno ve 20,15 hodin. 
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OTEVŘENÝ DOPIS 

 
Vážený pane doktore Mencle, 
v minulém vydání Spojilské Drbny, v reakci na můj dopis, jste uvedl některé své názory, postoje a vysvětlení, na 
které bych zde rád reagoval. 
 
To, za koho kopete, mi bylo jasné již před dvěma roky, viz můj dopis Drbna 6/2011, v kterém jsem reagoval na Váš 
dopis, v němž jste jako záminku použil vyvracení nevyřčeného obvinění a snažil se vzbudit dojem, že nehájíte 
starostu a spol., ale pouze Drbnu. Takže mě tento Váš poslední otevřený dopis už zase tolik nepřekvapil. 
 
Musím se přiznat, že jsem ještě neslyšel o nikom, kdo by byl tak zaneprázdněn jako Vy :), nicméně si nemyslím, že 
by jste nebyl schopen odhadnout s přesností na měsíce kdy vyjde Drbna. 
 
Ve svém dopise jste se také vyjádřil v tom smyslu, že mě prosíte, abych teď už konečně udržel v paměti, neboť jste 
mi to opakovaně sděloval, že podle zákona musíte na mé příspěvky nechat reagovat v tom samém vydání Drbny 
osoby, které jsou v takových příspěvcích napadeny. Ano, to jsem udržel v paměti  hned napoprvé, říkal jste mi to 
dokonce třikrát. Stále mi však zůstává záhadou, proč jste analogicky neposkytl prostor také mně, pro reakci v tom 
samém vydání Drbny, zejména v případě otevřeného dopisu od paní Kušičkové, v kterém nota bene po mně 
požadovala omluvu uveřejněnou v Drbně (viz. Drbna č.4-5/2013), dále pak v případě Vašich tří dopisů na moji 
adresu (viz. Drbna č.4-5/2011, č.6/2011 a č.6/2013) a konečně pak zastupiteli panu Jánu Černákovi opět v případě 
Vašeho otevřeného dopisu uveřejněného v Drbně č. 6/2013 (zde mám konkrétně na mysli pouze odstavec 
nazvaný "A jenom na okraj")? 
Mimochodem, to není "jenom na okraj", to je totiž stěžejní část Vašeho dopisu, kvůli které jste ho psal, aby jste se 
tak zavděčil. S Vaším podpisem se to totiž lépe prodá.  
 
Dále bych Vás rád vyvedl z Vašeho omylu, že sdružení nezávislých kandidátů "Změna" není volební strana. To 
Vám špatně poradili a tím se také prozradili. :) Měl byste jim doporučit, třeba zrovna tak jako těm svým 
studentíkům, aby si v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí č.491/2001Sb nastudovali §20 odst.1, kde je 
taxativně stanoveno(vyjmenováno), které politické subjekty mohou být volební stranou podle tohoto zákona. A 
kupodivu sdružení nezávislých kandidátů je jedním z nich. Pseudo termín "volební uskupení" totiž používá pan 
starosta, nebo paní místostarostka.  
Stejně tak není z Vaší hlavy ani to následující. Ty samé argumenty a slovní spojení, jsme mohli slyšet na řádném 
jednání zastupitelstva obce dne 25.9 2013 od některých figurek. Tak například zde uvádíte, že přesto, že  Vám 
zápisy z jednání procházejí rukama tak si nepamatujete, že by jsme v zastupitelstvu přišli s nějakým podnětem, 
řešením, nebo protinávrhem. 
Když pominu skutečnost, že se to kolikrát do těch zápisů ani nedostane, o čemž jsem již psal dříve(viz.můj dopis 
Drbna 4-5/2011 a 2-3/2013) a těch podnětů a protinávrhů zejména ze strany zastupitele Černáka nebylo málo. Tak 
asi z těchto zápisů také víte, jakým způsobem hlasují starosta a spol. Vždy všech šest zastupitelů z jejich volební 
strany "pro", přesně podle stranické direktivy. Či snad slepé oddanosti? Takže si jistě snadno dokážete odvodit, jak 
by asi hlasovali v případě nějakého našeho dalšího podnětu, řešení, nebo protinávrhu. :) 
A když navíc zachytíte informaci, že předem bylo rozhodnuto o tom, že výbory Vám budou dány jen proto, aby 
Vám je mohli odebrat a udělat z Vás blbce, tak Vás přejde chuť na jakoukoli spolupráci. V mém případě  
se jednalo o výbor pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí, který byl zrušen. Liborovi ten výbor nechali 
jen proto, že to z nich nechce nikdo dělat, ale i tak se snaží jeho práci často kritizovat. A v případě zastupitele pana 
Černáka se jednalo o kontrolní výbor, v kterém byl na pozici předsedy nahrazen panem zastupitelem MVDr. 
Rozsypalem (který následně v tomto výboru provedl čistku a dosadil starostovi loajální členy výboru), také  z toho 
důvodu, že pan Černák dlouhodobě poukazoval na nesrovnalosti ohledně  osvětlení stezky na dubinu, které 
nejenže nesplňuje žádné normy, stejně tak jako ostatní osvětlení v obci osazené novými úspornými světelnými 
zdroji (jak o tom vypovídají znalecké posudky) o jehož schopnosti cokoliv osvětlit lze s úspěchem pochybovat a 
které dosahuje úspory asi jen tím, že téměř nesvítí, ale navíc bylo zjevně  předraženo. Je to tak trochu málo 
falešné muziky za hodně peněz. 
  
Na závěr bych chtěl dodat asi jen tolik, že je škoda, že ve Vás někdy nebouchnou saze, když vidíte ty křivárny  co 
se tady dějí a které jsem se pokusil popsat ve svých, jak Vy říkáte, "výlevech".  
                                                                                                             
                                                                                                                    Petr Kment 
Ve Spojile 25.2.2014                                                                             člen zastupitelstva obce Spojil 
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služba „Hlídací pes“ 
aneb 

Sledování změn v katastru nemovitostí 
Vážení spoluobčané,  
     jak mnozí již víte ze sdělovacích prostředků, od 1.1. 2014 si mohou vlastníci nemovitostí 
zřídit u příslušného katastrálního úřadu službu tzv. "Hlídací pes". Zřízení této služby Vám zajistí 
ze strany katastrálního úřadu zasílání informací v případě, že dochází na katastrálním úřadu  k 
nějakým změnám týkajících se Vašich nemovitostí. Tato služba je velice důležitá zejména v 
dnešní době, kdy mnoho vlastníků přišlo o své nemovitostí díky různým podvodným jednáním 
ale i z jiných důvodů a přitom o tom vůbec nevěděli a zjistili to až třeba náhodně. 
     Na základě informací poskytnutých Katastrálním úřadem v Pardubicích si Vám dovolujeme 
stručně shrnout základní informace: 
1) Zájemce o zřízení služby se dostaví na katastrální úřad, kde vyplní žádost o zřízení služby, 
která mu bude na místě ověřena. 
2) Žadatel zaplatí jednorázový poplatek 200,- Kč (pokud vlastní nemovitosti do dvaceti položek), 
pokud vlastní nemovitosti o více jak dvaceti položkách, platí za každou další položku nad 
dvacet dalších 10,- Kč/rok. Rok je míněno 12 měsíců od data zřízení služby. 
3) Informace jsou zasílány buď datovou schránkou, pokud ji má žadatel zřízenu,  
prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS zprávami. 
     Pokud máte aktivní datovou schránku, můžete si tuto službu zřídit jejím prostřednictvím na 
adrese https://ozs.cuzk.cz bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. 
    Formulář žádosti najdete také v elektronické podobě na adrese www.cuzk.cz na odkazu 
Poskytování údajů z KN, dále služby sledování změn v katastru - Resort - Žádost - o - SSZ 
final. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kurz ručních prací 
Baví Vás ruční práce?  
 
Pak se můžete přihlásit do kurzu ručních prací, který pořádá Obec Spojil 
společně s paní Helenou Chválovou. Kurz je zaměřen zejména na  
 

šití, pletení, háčkování a vyšívání. 
 
Spojilské dívky ve věku 8 – 14 let se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo 
přímo u paní Heleny Chválové nejpozději do 31. března 2014.  
 

Kurz je zdarma. 
Přihlášku najdete volně vloženou do tohoto vydání Spojilské Drbny 
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ZKOUŠKA ORCHESTRU 
Vážení spoluobčané, 
     paní Radka Ministrová a obec Spojil si Vás dovolují pozvat na akci hudební skupiny MVC              
s názvem ,,Zkouška orchestru,,  pořádanou ve Sport Areálu Spojil v pátek 28. 3. 2014. 
     Vzhledem k tomu, že akce je určena především občanům naší obce, a vnitřní kapacita Sport 
areálu je omezená, ………………………. 

máte možnost rezervovat si místa k sezení do 20. 3. 2014 u pana Ševečka. 
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Vážení rodiče, milé děti, 

Obec Spojil spolu s pořadatelem, manželi Ministrovými, si Vám tímto dovoluje nabídnout  
 Letní dětskou rekreační akci SuperTramp  

v areálu Jitřenka v Jedlové u Poličky. 
Partnerem akce je Svazek obcí Loučná. 

 
termíny pro rok 2014 

12.7. až 24.7.2014     a     24.7. až 5.8.2014 
 

Obec Spojil  přispívá  každému dítěti ve věku od 6-ti do 16 let, které má trvalý pobyt v obci 
Spojil a zúčastní se jednoho z turnusů akce, částkou 2.000,- Kč  
Bližší informace k příspěvku můžete získat na obecním úřadě ve Spojile. 

Bližší informace o akci získáte na webových stránkách 
 www.supertramp.cz  

 zde je možné učinit rezervaci pobytu on-line 
 

V případě zájmu o poukazy na výše uvedenou letní dětskou rekreační akci, 
kontaktujte prosím paní Radku Ministrovou 

na tel. čísle  605 251 840 
 

nebo na emailové adrese info@supertramp.cz 

Z organizačních důvodů si dovolujeme požádat rodiče, kteří mají o akci zájem, aby učinili 
předběžnou rezervaci pro své dítě do 31. 3. 2014. 

 Rezervaci můžete učinit přímo z webových stránek, telefonicky nebo e-mailem 
 u p. Ministrové nebo na obecním úřadě ve Spojile. 

                     
 Radka a Ladislav Ministrovi  

  Obec Spojil 
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