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

P�ejeme Vám hodn� zdraví !  
� � � � � 

Od minulého vydání zpravodaje v roce 2014 slavili : 

v kv�tnu pan Václav BURIANEC 
v �ervnu paní Nad�žda ŠIM�ÍKOVÁ 

a pan Vlastimil VALSKÝ 
 

v �ervenci pan Karel CHVÁLA 
v srpnu pan Zden�k RACEK 

a pan Jan PALOV 
 

 

Do dalšího vydání zpravodaje bude v roce 2014 slavit : 
� � � � � 

Vážení spoluob�ané, milé d�ti a mládeži, 
 

     p�išel �as letních prázdnin, odpo�inku a zasloužených dovolených, vše pro na�erpání 
nových sil do další práce.  Zp�sob letošního léta se zdá být „vype�en�jší“ než v minulých 
rocích a pokud po�así takto vydrží, užijeme si snad letních radovánek do sytosti.   
 

    N�kte�í z nás se vydají prosolit svá t�la mo�skou vodou jižních krajin, jiní budou 
obdivovat krásy krajiny �eské a jiné zas povedou jejich kroky po stopách historických a 
kulturních památek. Zkrátka každý podle svého gusta, ale všichni s jediným cílem – na 
chvíli vysko�it ze stereotypu b�žného života a užít si letní pohodu. 
 

     Dovolte nám, abychom Vám pop�áli p�íjemnou dovolenou, d�tem krásné prázdniny        
a všem hodn� p�kných zážitk�. Spole�n� si pak p�ejme, abychom se ze všech našich cest ve 
zdraví vrátili do svých domov�. 
   

     Jan K�ivka                                   Miluše Telecká                        Ing. Jan Meloun 
      starosta obce                               místostarosta obce                      starosta SDH 
 
   zam�stnanci obce Spojil              MUDr.Karel Mencl                      Redak�ní rada 
                                                  šéfredaktor Spojilské drbny  
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     Po n�kolika neve�ejných produkcích jsme se 
kone�n� do�kali, že se hudební skupina Ministr 
Vintage Company p�edstavila i širší spojilské 
spole�nosti.  A tak kdo m�l chu�, mohl se v pátek 
28. b�ezna ve�er zaposlouchat do bluesových i 
rockových tón� této kapely, jejíž vystoupení bylo 
tradi�n� nazváno skromn� „Zkouška orchestru“.  
Skupina 6 hudebník� pod vedením našeho 
váženého ob�ana pana Ladislava Ministra nám 
p�edvedla vynikající profesionální výkon jak co do 
hudební produkce, tak i co do zp�vu v anglickém 
originálu. Komorní prost�edí navozené touto živou 
produkcí se mohlo sm�le rovnat atmosfé�e 
n�kterého z vyhlášených hudebních klub� v New 
Yorku. Bluesové skladby, p�i kterých jsme se 
mohli ukolébat a zasnít, pak byly vyst�ídány i 

svižn�jšími rytmy. Poslucha�i v p�epln�ném altánu 
sportovního areálu odcházeli po tém�� 
�ty�hodinovém koncertu obohaceni o krásné 
prožitky, pro mnohé stylem dosud mén� známého 
hudebního žánru.  
                                          Božena Melounová 

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

 
     Poslední b�eznová ned�le(30.3. 2014)  byla 
zalitá sluncem, které jako by cht�lo být dobrou 
p�edzv�stí d�ní toho dne. T�sn� p�ed �trnáctou 
hodinou se za�ali do slavnostn� vyzdobené 
spole�enské místnosti sportovního areálu scházet 

místní, mladé manželské páry se svojí drobotinou, 
aby se zú�astnili „Vítání ob�ánk� obce Spojil do 
života“. Tohoto významného spole�enského aktu 
se zú�astnili i mnozí prarodi�e a patroni našich 
nových ob�ánk�. 

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

 

dne 30. dubna  2014  zem�ela  

paní  Marie  JIRKOVÁ  
ve v�ku nedožitých 85 let 

  
    



4 
 

  Rok 2013 byl pro naši obec velice št�drý, protože 
se v n�m narodilo celkem šest jejích ob�ánk�. P�t 

z nich jsme vzhledem k jejich datu narození mohli 
do svých �ad p�ivítat až v letošním roce. Naší 
milou povinností bylo mezi ob�any obce Spojil 
p�ivítat Václava Michala Maršíka, Erika Bedná�e, 
Lukáše Udržala a dvoj�átka Amelii a Rosalii 
Formánkovy. 
 
     Po úvodní recitaci a p�ivítání všech p�ítomných 
vystoupil d�tský p�vecký sbor Zvone�ek pod 
vedením paní Rücklové s  krátkým kulturním 
programem. Roztomilé d�tské písni�ky v podání 
našich malých zp�vá�k� navodily pat�i�nou 
atmosféru tohoto slavnostního okamžiku plného 
lásky a n�hy rodi�� našich nových ob�ánk�.  

     Po vystoupení Zvone�ku následoval slavnostní 
projev starosty obce, v n�mž zd�raznil význam 

rodiny pro výchovu d�tí, ale hlavn� lásku a pé�i 
rodi�� o jejich drobe�ky. Po té si p�edstavitelé 
obce spole�n� s rodi�i p�ipili na zdraví našich 
novorozenc�, p�edali jim dárky a následoval zápis  
do pam�tní knihy. 
 
     Na záv�r tohoto slavnostního odpoledne 
prob�hlo fotografování nových ob�ánk� obce 
Spojil spole�n� s rodi�i. P�i focení si vyzkoušeli i 
„pohodlí obecní kolébky“. Za velice p�íjemnou 
atmosféru pat�í naše pod�kování p�edevším 
d�tskému, p�veckému sboru Zvone�ek pod 
vedením paní Rücklové. 

Miluše Telecká
 

 
����������������������������������������������������  
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    V rámci výcviku práce s motorovou pilou se 
�lenové SDH rozhodli pokácet n�které náletové 
stromy a ke�e podél toku Spojilského odpadu.  
     V sobotu 5. dubna se v 9 hodin ráno sešlo        
6 �len� hasi�ské jednotky s p�edem domluveným 
vybavením: motorové pily -  J. Novák a J. Meloun, 
trakt�rek s vlekem – M. Záleský a silné paže na 
odklizení d�eva – L. Kment, �. Škoda a L. �áp. 
Takto vyzbrojená skupina hasi�� se pustila do 
nelehkého úkolu pokácet ke�e a stromy, které 
jednak vadí v pr�jezdu po cest� a p�edevším 
zasahují z b�ehu do toku Spojiláku, �ímž by mohly 
omezit jeho pr�chodnost nebo zap�í�init 
nežádoucí ucpání naplaveninami nap�íklad 
v p�ípad� bleskové povodn� zp�sobené 
p�ívalovými srážkami. Byla to skute�n� velká d�ina 
jak pro ty, co káceli, tak pro všechny ostatní, kte�í 
odklízeli poražené stromy a v�tve, protože 
pohybovat se na svažitém terénu a manipulovat 
zde s pilkou �i p�enášet pokrácená polena, 
vyžadovalo hodn� sil a obez�etnosti. 
Po tém�� �ty�hodinovém úsilí byly postupn� 
vy�ezány nevhodné ke�e podél Spojiláku a 
pokáceny n�které stromy p�edevším u m�stku 
sm�rem na Staro�ernsko. Na m�stku vyrostla 
velká hromada polen, které Miloš Záleský na vleku 
postupn� odvozil do sportovního areálu jako 
palivové d�evo pro pot�ebu obce p�i po�ádání 

r�zných akcí. Za m�stkem pak na míst� ur�eném 
k odkládání d�evního odpadu, vyrostla ohromná 
hromada v�tví, které budou zpracovány 
št�pkováním. 

Uspo�ádání této akce hasi�� p�ineslo sou�asn� t�i 
pozitivní v�ci: 
- Procvi�ení práce s motorovou pilou 
- Odstran�ní nežádoucích ke�� a strom� 
podél toku Spojiláku jako protipovod�ové opat�ení 
- Zajišt�ní zásoby palivového d�eva do 
sportovního areálu. 
Prost� a jednoduše, když se naši hasi�i do 
n��eho pustí, je to vždy p�ínosem pro naši obec a 
všechny její obyvatele.    
                                         Božena Melounová 

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

 
Jaro je v plném proudu, a 
tak pro naše nejmenší 
výtvarníky p�ipravil výbor 
pro ob�anské záležitosti 
na ned�li 6. dubna D�tskou jarní dílnu. Po 
nezájmu o Váno�ní d�tskou dílnu doufali 
organizáto�i, že jarní akce bude mít v�tší 
návšt�vnost, nebo� pozvánka byla zve�ejn�na ve 
Spojilské drbn� a oznámení prob�hlo i místním 
rozhlasem.  Bohužel však v klubovn� sportovního 
areálu marn� �ekaly slepi�ky a ku�átka na své 
barevné kabátky, aby pak ozdobily okna o 
Velikonocích.  Jen �ty�i d�ti se svými rodi�i p�išly, 

aby si omalovaly jarní 
dekorace na fólii a 
sádrové odlitky s jarním 
motivem.  Organizátor 

Libor Kment pak hodlal d�tem ješt� ukázat, jak se 
plete velikono�ní pomlázka, ale to už sluní�ko 
vylákalo d�ti ven na h�išt�. A tak jsme se podívali 
jen mi dosp�lí, jak se pod jeho hbitými prsty 
vyloupla ze svazku proutk� p�kná pomlázka.  
Jedinou út�chou pro po�adatele této akce m�že 
být to, že d�tem ur�it� sv�d�í pohyb na h�išti p�i 
jarním sluní�ku. 
                                     Božena Melounová 

 
����������������������������������������������������  
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     Letošní Velikonoce si daly trochu na �as, 
protože byly až 20. a 21. dubna.  Venku vše 
dávno již kvetlo, a tak jsme se nemohli do�kat, až 
kone�n� budeme vyráb�t výzdobu na Velikonoce. 
Letos nám p�íroda v zahradách svojí krásnou 
barevností kv�t� p�ipravila velkou konkurenci.  
     P�esn� podle dlouhodobého plánu týden p�ed 
Velikonocemi se v altánu naší klubovny vše 
zazelenalo a v miskách, koší�kách a na v�ne�cích 
rozkvetly barevné jarní kvíte�ky, usadila se 

malovaná vají�ka, potom se k nim nast�hovali 
zají�kové, ku�átka, slepi�ky a sem tam p�ib�hla i 
ove�ka, a dokonalost výrobk� dokon�ily pestré 
mašli�ky.  
     Ani d�ti se nezalekly náro�nosti této tvorby a 
pod jejich ru�i�kama vzniklo mnoho malých 
kv�tiná�k� a v�ne�k�. Bylo tu však pro n� 
p�ipraveno ješt� milé p�ekvapení, a to malování 
sklen�ných záv�sných ozdob s motivy motýlk�, 
letadélek, ptá�k�, nebo si mohly nalepováním 
papírových kyti�ek vyrobit velikono�ní vají�ko.  

Velmi milým dárkem ur�it� bude i velikono�ní 
p�ání�ko s vlastnoru�n� omalovaným keramickým 
zví�átkem. Tato práce je zaujala a moc se jim líbila 
a všem se jejich drobná výzdoba skute�n� 
povedla. 

     Po mnohaletých zkušenostech s vytvá�ením 
velikono�ní výzdoby již maminky nemusely 
požadovat tolik konzultací od lektorky, a tak se 
paní Jitka Folbrechtová a její syn Erik mohli pln� 
v�novat d�tem. 
     Po více jak dvou hodinách pilné práce se 
lavi�ky v t�locvi�n� zaplnily výrobky v r�zn� 
barevn� lad�ných tónech, které vyšly ze 
šikovných rukou zhruba 20 našich žen a 9 d�tí.  
Nic však nem�že nahradit ten krásný h�ejivý pocit, 
když nám naše p�íbytky rozkvetou vlastnoru�n� 
zhotovenými ozdobami. Za to je nezbytné 
pod�kovat p�edevším paní Mirce �ápové, která 
pro nás op�t vše pe�liv� p�ipravila, a již výše 
uvedeným lektor�m, kte�í se nám a p�edevším 
d�tem ochotn� v�novali. 

Božena Melounová 

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

    

     Tak jako každý rok i letos v dubnu uspo�ádal 
náš Sbor dobrovolných hasi�� ve Spojile tradi�ní 
sb�r, jehož cílem je pomoci všem našim ob�an�m 
lehce se zbavit starého nepot�ebného železa. 
     Vše za�alo v sobotu 12. dubna kolem 9 hodiny 
ráno, tak jak bylo naplánováno a zve�ejn�no. 

Podél silnice se p�ed domy za�aly objevovat 
hromádky šrotu  - staré sudy, trubky, okapy, kola, 
pletiva, plechy a mnoho dalšího. Než nákladní 
auto sb�rných surovin pana Rumla ze Sezemic 
projelo celou vesnicí a hasi�i jak pilní mravenci do 
n�j vše naložili, tak bylo plné skoro až po okraj. 
Letos byla ú�ast našich hasi�� rekordní, protože 
se jich sešlo celkem 15. 
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     Celkem se nakonec poda�ilo sebrat p�esn� 
1040 kg železného šrotu a výt�žek �inil 4160,- K�. 
Získané finan�ní prost�edky jsou našimi hasi�i 
jako vždy využity pro podporu sportovních a 
spole�enských aktivit spojilských ob�an� 
v obecním sportovním areálu. 
     Je vid�t, že ob�ané stále zachovávají svým 
hasi��m p�íze�, za což jim pat�í naše up�ímné 
pod�kování. 
       
         Starosta SDH Spojil  
   Ing. Jan Meloun 

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

     Letošní k�ížová cesta na Velký pátek za�ínala 
v ulici Na Strej�ku. Zpívali jsme a nesli k�íž od 
jednoho zastavení k dalšímu. K tomu jsme �ehtali 
�ehta�kami a klapali klapa�kami (zvony odlet�ly 
do �íma). Obrázky jednotlivých zastavení 
nakreslily p�edškolní d�ti. Celou cestu nás 
provázelo nádherné slunné po�así. Poslední 
zastavení bylo u kapli�ky (symbolizovala Ježíš�v 
hrob). Zde jsme se spole�n� vyfotili. Nakonec 
jsme zjistili, že se nás sešlo okolo šedesáti. 
                        Jitka Ku�erová 
 
����������������������������������������������������  

 

     Po veškerém p�edchozím úsilí s p�ípravami 
velikono�ní výzdoby našich dom� a domácností 
jsme se kone�n� do�kali Velikonoc. Letos nastaly 
pon�kud déle, a to až 20. a 21. dubna. Pro mnohé 
jsou to dny plné dobrého jídla a pití, velkého veselí 
p�i pomlázce a také setkávání s blízkými p�áteli a 
p�íbuznými. Nelze však také opomenout duchovní 

stránku a podstatu Velikonoc a tu jsme si 
p�ipomn�li na Velký pátek, kdy jsme se mohli 
zú�astnit pr�vodu K�ížové cesty, p�i kterém jsme 
si p�i jednotlivých improvizovaných zastaveních 
vyslechli historii utrpení Ježíše Krista a následn� i 
jeho vzk�íšení -  „velkou noc“. 
     Velikono�ní pond�lní koledování se vyda�ilo, 
sluní�ko bylo na paprsky sice skoupé, ale 
ohlášené deš�ové p�ehá�ky se našt�stí 
nedostavily. Kolem osmé hodiny ranní za�aly 
vesnicí proudit skupinky koledník�: tatínkové 
s d�tmi, mládenci školního v�ku, ale i party 
starších mladík� nejen spojilských ale i ze 
sousedního sídlišt� Dubina. Dívky i maminky 
vyslechly koledování v tradi�ním duchu, ale sem 
tam se objevila koleda zcela nová netradi�ní. 
Nejo�ekávan�jší však byla skupina zhruba 
patnácti koledník� spojilských mládenc�, tatínk� 
se svými synky, která své koledování doplnila 
zp�vem lidovek za doprovodu harmoniky Honzy 
K�ivky a valchového rytmu Honzy Št�pánka.  
Nezbytným poznávacím znamením této 
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kolednické bandy byla �ty�metrová pomlázka 
ozdobená spoustou pentlí ale i kousky spodního 
prádla. Jako v lo�ském roce byla op�t ozdobena 
velkou mašlí s vyšívaným nápisem „Veselé 

Velikonoce“ od paní Heleny Chválové. Vlá	a 
Kostelecký jako strážce tohoto krásného symbolu 
Velikonoc hrd� nesl tuto velepomlázku celou cestu 

na koled�. A bylo skute�n� veselo - s koledníky si 
ob�as zazpívali sta�í i mladí domácí. Pomlázky 
koledník� splnily své poslání a ti za odm�nu 
obdrželi od dívek a hospodyn�k vají�ka: 
malovaná, opletená �epi�kou, olepená obrázky 
nebo ozdobená a vyrobená jinými dalšími 
zp�soby.  V košíkách jsme pak ješt� zahlédli 
jidáše, bonbony, �okolády a jiné dobroty. I když 
proti lo�ské zim� bylo letos pom�rn� teplo, n�jaký 
ten paná�ek p�išel op�t k chuti.  
     Kolednická trasa se s p�ibývajícím po�tem 
obyvatel každým rokem prodlužuje, takže letos 
poslední písni�ka zazn�la až o p�l jedné a 
uzav�ela tak kolednický maraton.  U Kosteleckých 
nastalo hodnocení obsah� jednotlivých košík� a 
rozprava o letošní koled�. 
     Je velmi pot�šující, že se u nás tato tradice 
velikono�ního koledování dodržuje tak pe�liv�.           
A zdá se, že se každým rokem po�et skupinek 
koledník� rozši�uje. 
                                             Božena Melounová 

 

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

     Po lo�ském úsp�šném prvním ro�níku se 
organizáto�i rozhodli uspo�ádat letos 26. dubna 
op�t toho sportovní klání.  Takže pod názvem 
Kolob�žka tour Spojil II. ro�ník zrealizovala firma 
Libor Kment ekovelo.cz pod záštitou starosty obce 
Spojil a za organiza�ního p�isp�ní �len� SDH 
Spojil a M�stské policie Sezemice již podruhé 
závod kolob�žek na trase okolo Spojila.  Tra� byla 
stejná jako v p�edešlém roce: od sportovního 
areálu lesem, ulicí K Hájovn�, p�es naši náves – 
ulicí U Lípy a ulicí Okružní zp�t ke sportovnímu 
areálu, tj. cca 1100 m. Kolob�žky op�t zap�j�ila 
firma KOSTKA – kolobka,s.r.o. 

     Start byl stanoven na 12. hodinu, ale již kolem 
11. hodiny po obci projížd�li n�kte�í závodníci, aby 
se tak roztrénovali na následné závod�ní.  I když 
tento závod m�l být p�edevším jízda pro radost a 
pohyb, n�kte�í ú�astníci závodu to pojali jako 
sout�ž a nasadili své plné síly do úžasných 
výkon�. 
     Z p�vodních 10 p�ihlášených družstev nakonec 
startovalo 8 šesti�lenných tým�, ale i tak to bylo o 
dva více než v lo�ském roce, celkem tedy 48 
kolob�žc�. Velmi pot�šující je, že více jak 
polovina ú�astník� byli Spojiláci. 

 
Družstvo �.  1 – Rocková sekce Spojil 
Družstvo �.  2 – Spojilské Bantamky 
Družstvo �.  3 – Hasi�i Spojil 
Družstvo �.  5 – Maxíkovi Medv�di 
Družstvo �.  6 – Biolit 
Družstvo �.  7 – ScooterQueen 
Družstvo �.  9 – K9 Spojil muži 
Družstvo �.10 – K9 Spojil ženy 
 
     Tentokráte však závodníky �ekalo mnohem 
náro�n�jší zápolení, protože doba jízdy byla oproti 
minulému závodu stanovena na 3 hodiny. Navíc 
na rozdíl od p�vodn� ohlášeného silného dešt� 
sluní�ko pálilo a sout�žící tak místo kapek dešt� 
otírali kapky potu. Mezi jednotlivými družstvy 
zavládlo sout�živé nap�tí, nikdo necht�l svému 
týmu závod pokazit, a tak se snažili obdivuhodn� 
napnout všechny síly „sváte�ní kolob�žci“ proti  

tém�� „profesionálním“  zkušeným závodník�m. 
Nejnapínav�jších bylo posledních 10 minut p�ed 
patnáctou hodinou, kdy se ti nejlepší z tým� 
snažili urvat ješt� n�jaké to kole�ko a další 
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kilometr navíc. I když se závodilo s plným 
nasazením, vládl mezi závodníky veselý duch a 
navíc se dostavili i fanoušci jednotlivých tým�, 
kte�í p�edevším v záv�ru závodu povzbuzovali své 
favority. 
     Nakonec vše dopadlo dob�e, nikdo nebyl 
zran�n, nikdo nep�ecenil své síly a nikdo tedy 
nebyl poražen.  Po t�ech hodinách zápolení si 
všichni oddechli, že se jim závod poda�il dle svých 
nejlepších schopností. Spole�n� se pak všichni 
odebrali do klubovny sportovního areálu, kde se 

za bonusové poukázky od organizátor� ob�erstvili, 
zregenerovali své síly a s nap�tím o�ekávali 
vyhlášení výsledk�.   Závod skon�il, a tak si 
sluní�ko �eklo, že také dostojí p�edpov�di a 
schovalo se za mraky a spustil se liják s bou�kou. 
Všichni si �íkali, že jsme m�li „velkou kliku“, že to 
po�kalo, až budou všichni pod st�echou. 
     V tomto závod� nebylo stanoveno po�adí 
vít�z� a poražených, všichni obdrželi stejnou 
odm�nu a diplom. A jak byli naši závodníci 
úsp�šní: 

 
                                                                                   po�et najetých km        po�et kol  
  Družstvo �. 6 – Biolit...................................... 71,5  ....................   65   
  Družstvo �. 9 – K9 Spojil muži......................  63,8  ....................   58  
    Družstvo �. 3 – Hasi�i Spojil ........................  63,8   ...................   58 
  Družstvo �. 7 – ScooterQueen .....................  56,1  ....................   51  
  Družstvo �. 1 – Rocková sekce Spojil ..........  53,9  ....................   49  
  Družstvo �. 10 – K9 Spojil ženy ...................  52,8  ....................   48 
  Družstvo �. 2 – Spojilské Bantamky ............. 50,6  .....................   46 
  Družstvo �. 5 – Maxíkovi Medv�di ................ 50,6  .....................  46 
 
     Na záv�r m�žeme �íci, že letošní závod 
Kolob�žka tour Spojil 2014 se nad o�ekávání 
vyda�il a za to  d�kujeme jak organizátor�m, tak i 
ú�astník�m závodu a všem, kte�í se na realizaci 

této akce podíleli. Všichni spole�n� se t�ší na 
p�íští Kolob�žku, aby si užili stejn� skv�lé 
sportování a dobrou náladu jako letos. 
                                              Božena Melounová 

 

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

     Ani v letošním roce jsme nezapomn�li, že se 
�arod�jnicím o jejich výro�ním dni u nás vždy 
líbilo, a tak výbor pro ob�anské záležitosti spolu 
s SDH Spojil op�t p�ipravil ve sportovním areálu 
pestrý ve�er pro jejich sn�m. Spojil je asi hodn� 
oblíbené místo pro �arod�jnický slet, protože se 
jich letos dostavilo více jak dvacet. �arod�jnice a 
�arod�jové však byly p�edevším dorosteneckého 
až batolecího v�ku, na �emž je vid�t, že �emeslo 
se musí p�stovat již od útlého mládí. 

     Setkání bylo bohaté, plné her a radovánek, 
jako nap�íklad malba vlastní �arod�jnické 

podobizny na chodník, poznávání naslepo 
p�edm�t� v krabici, skákání v pytli, ch�ze po dvou 
lanech, házení na cíl a další úkoly. Za spln�ní 
všech úkol� vždy následovala odm�na dle 
vlastního výb�ru. Celé h�išt� však ožilo ve chvíli, 
kdy byl nafouknut skákací hrad, a to teprve za�alo 
to správné rejd�ní a létání.  
     Po takovém výkonu všem vytrávilo, proto 
všichni uvítali, jak se již u nás zvykem, pochoutku 
vlastnoru�n� ope�enou na ohýnku, kterou byly 
vynikající bu�tíky. V�tšinou ale p�íprava této 
dobroty byla za spolupráce rodi��.  
Následovalo �arod�jnické rejd�ní a skota�ení na 
parketu, p�i n�mž porota vybrala nejvyda�en�jší a 
nejhez�í �arod�jnice, které od našich hasi�� 
obdrželi postavi�ku �arod�jnice dle svého 
umíst�ní. Na sladké perníkové odm�n� si ale 
pochutnali všichni malí ú�astníci �arod�jnické 
akce. 
     K dobré nálad� a veselí nám krom� jiného 
p�isp�la i hudební skupina Medv�di, která 
zp�íjem�ovala atmosféru pro malé i velké 
návšt�vníky dlouho do noci. 
Pro malé návšt�vníky s ubývajícím sluní�kem 
zábava pomalu kon�ila, aby je vyst�ídali dosp�lí, 
kte�í si také cht�li užít krásného ve�era 
posledního dubnového dne.  

                  Božena Melounová 
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     Stav�ní máje je v naší obci již zažitá tradice, a 
tak jsme ji ctili i v letošním roce. I když tradice velí, 
že máj mají stav�t p�edevším mladí svobodní 
mládenci, ve �tvrtek 1. kv�tna se na návsi sešla 
skupina pán� již v�tšinou zadaných, ale i n�kolik 
svobodných. Protože tuto akci po�ádali spojilští 
dobrovolní hasi�i, tak se jich tu ze všech 
mužských sešlo nejvíce. 
     Dle stanoveného scéná�e byl první v po�adí 
výb�r stromu a jeho poražení. Doprava urostlého 
kmene z lesa p�es náro�nou zatá�ku u 
Vitej�kových a obcí na náves dopadla dob�e. Pak 
nastal obvyklý postup: odv�tvit p�ebyte�né v�tve, 
oloupat, odstranit suky. Letos bylo nutno vy�ešit i 
technický problém se špi�kou stromu, ale i ten byl 
zdolán. Mezitím ženy a pozd�ji i další dívky 
ozdobily v�nec i jehli�natou korunku májky 
stuhami. V�nec stejn� jako vloni vyrobila Alena 
Kuši�ková, moc se jí povedl a bohat� nazdobený 
mašlemi vytvo�il krásný dopln�k májky. Fináln� 
májku ozdobila p�kná vlastenecká trikolora 
omotaná kolem kmene, což je spojilská novodobá 
tradice posledních let. 
     Kmen stromu byl p�ipraven a nastala hlavní 
�ást celé akce, a to je vzty�it ho za pomoci 
vlastních sil a techniky vzh�ru. Tentokrát bylo 
stav�ní náro�n�jší, protože kmen byl pe�liv� 
zbaven suk� a tažné lano p�ipevn�né k traktoru 

za�alo po kmeni klouzat, ale i s tím si naši šikovní 
pánové poradili a po krátké chvíli jsme všichni 
zajásali, že máj stál v plné kráse. Zbývalo jen 
doladit jej do rovného postoje, shodit lana a již 
jsme se mohli t�šit z této nádherné ozdoby návsi. 

     Letos p�ilákala tato tradice op�t o dost více 
p�ihlížejících obyvatel jak místních, tak i 
kolemjdoucích. Hlavn� pro d�ti je to vždy 
nevšední zážitek. A pro nás spojilské je to p�kný 
pohled na skute�n� krásnou májku, kterou se 
m�žeme kochat po dobu celého m�síce kv�tna. 
     Díky Vám pánové, že nám vždy p�ipravíte tuto 
radost.                        
                                               Božena Melounová 

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

 
     Spojiláci ctí a dodržují staré tradice velmi 
d�sledn�, a tak v podve�er v pátek 30. kv�tna, jak 
�íká tradice, došlo na kácení máje.  T�žko jsme se 
lou�ili s touto krásnou ozdobou naší návsi. Než 
jsme se však nadáli, n�kolik úder� sekerou 
v rukách našich hasi�� Honzy Melouna a Milana 
Kuši�ky tento symbol m�síce máje složilo k zemi.  
Pak se rozezvu�ela pilka a májka byla 
naporcována a v�etn� ozdobené špi�ky i v�nce 
odvezena do sportovního areálu.  Celou 
bleskovou akci sledovalo zpovzdálí zhruba 20 
místních obyvatel a kolemjdoucích.  Vždy� taková 
podívaná se nevidí každý den. 
     Tím však program posledního májového dne 
neskon�il. Pozvolna se p�ihlížející p�esunuli do 
klubovny ve sportovním areálu, kde se konala 
májová veselice. Pomalu se klubovna i altán 
zapl�ovaly, jak postupn� návšt�vníci p�icházeli.  
Za zvu�ných ton� harmoniky Pepy Chvojky jsme 
si  spole�n�  zazpívali  jak  lidovky,  tak  country  a  

další písni�ky jiných žánr�.  Komu vyhládlo �i 
vyschlo v krku, mohl si pochutnat na š�avnatém 

steaku nebo svlažit hrdlo pivem �i vínkem.  Bylo 
veselo a p�íjemn�, p�esn� tak, jak o takové 
události má být. 
                                               Božena Melounová 
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     D�tský den je den, na který se všechny d�ti 
t�ší, protože jim p�ináší mnoho zábavy a radosti. 
Stejn� tak tomu bylo i ve Spojile, kde výbor pro 
ob�anské záležitosti v �ele s Liborem Kmentem a 
naši hasi�i p�ipravili pro d�ti na ned�lní odpoledne 
Diskokarneval a sout�že. 
     Po�así v ned�li 1. �ervna bylo na rozdíl od 
lo�ského roku p�ív�tivé a sluní�ko p�kn� svítilo, i 
když kolem Spojila ob�as putovaly �erné mraky.  
Aby byly d�ti od po�átku dob�e nalad�né, dostaly 
hned po p�íchodu do sportovního areálu dáre�ek a 
sladkosti. Letos nás p�ijeli navštívit bavi�i 
z Divadla 717. V podání bratr� Honzy a Rudolfa 
Petrášových z tohoto putovního divadla 
následoval jeden a p�l hodinový zábavný 
program. Honza Popleta z Popletova d�ti pobavil 
svým popleteným povídáním, krátkým divadýlkem 
a sout�žemi ve zp�vu a tancování. Ruda zase 
zpest�il zábavu jinými sout�žemi a ve finále 
závodem dvou družstev d�tí v oblékání se do 
košile v�etn� zapnutí alespo� jednoho knoflíku a 
p�edání štafety dál.  Sout�ží se zú�astnili také 
rodi�e p�i sout�ži podobné nám známému 
Spojilskému kufru. Toto vystoupení pražských 
um�lc� bylo p�erušeno dv�ma p�estávkami, aby si 
d�ti pro zm�nu mohly pod dozorem našich hasi�� 
zast�ílet ze vzduchovky nebo vyzkoušet 

lukost�elbu. Jak u st�elby ze vzduchovky na 
balonky tak i u st�ílení šíp� na ter� byla velká 
tla�enice a ani dv� hodiny nesta�ily, aby se d�ti 
této zábavy nasytily. Koho nebavilo p�edstavení 
ani st�ílení mohl si p�j�it motokáru a povozit se po 

cest� v areálu, našli se i jedinci, kte�í dorazili na 
oslavu na vlastních „motorkách“.  Ani trampolína a 
koloto� nezahálely. 
     P�es padesát d�tí, z toho více jak polovina 
spojilských, si užilo ned�lního odpoledne, jak se 
pat�í, a jist� se k nám rády p�ijdou pobavit na další 
akci pro d�ti. 
                                            Božena Melounová 

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

 

     Druhý ro�ník volejbalového turnaje o pohár Ing. 
Zde�ka Nedv�da se konal v ned�li dne 22.6.2014 
na h�išti u Doležal�. P�estože to ráno vypadalo na 
déš�, nakonec se po�así umoud�ilo a dokonce 
ob�as vysvitlo i sluní�ko.   Ú�ast byla hojná, 
turnaje se zú�astnilo 25 hrá��, což bylo ješt� o           
5 hrá�� více, než v lo�ském roce. Hrá�i byli 

rozlosování do 5 družstev po 5 hrá�ích a hrálo se 
systémem každé družstvo s každým. Utkání se 
hrála na dva vít�zné sety. Jednotlivé sety se hrály 
do 15 bod� s tím, že rozdíl musel být min. 2 body. 
Výsledky se zapo�ítávaly do spole�né tabulky,          
z níž vzešlo následující po�adí :  

 
Na 1. míst� družstvo „Hosté“  ve složení                 
P. Bakešová, I. K�ivková, Z. Nedv�d,  T. Ku�era a 
O. Št�pánek.  
Na 2. míst� družstvo „Závisláci“ ve složení                    
D. Št�pánková, I. Kmentová, M. Doležal, L. �áp a 
M. Rozsypal.  
Na 3. míst� družstvo „Ove�ky“ ve složení                    
E. Beránková, M. Kremli�ková, M. Beránek,                
J. Št�pánek a J. Volše.  
 
     Nejen „sportem živ je �lov�k“ a p�i takovém sportování po�ádn� vyhládne a proto jedna z hlavních 
organizátorek Dana Št�pánková p�ipravila pro všechny ú�astníky výborné steaky. Dobré jídlo je t�eba 
také po�ádn� zapít. Za tímto ú�elem bylo k dispozici krom� nealkoholických nápoj� také osv�žující 
pive�ko.  
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     Zvláštní pod�kování pat�í panu Zde�ku Nedv�dovi, který celý turnaj sponzoroval  a také  manžel�m 
Doležalovým za zap�j�ení jejich soukromého kurtu. D
KUJEME!  
Akce se všem velmi líbila a srde�n� zveme i ostatní spoluob�any na další ro�ník.    
Dana  Horá�ková  
 
����������������������������������������������������  
 

Z �ádných jednání zastupitelstva obce Spojil 
��	��	���	���	�	�	����	

     Na tomto zasedání bylo p�ítomno 8 zastupitel�, 1 byl omluven. Z �ad ob�an� bylo p�ítomno celkem 17 host�. Po 
obvyklých úvodních procedurách byl program jednání schválen všemi p�ítomnými zastupiteli a to bez dopl�ování. 
Starosta obce dále konstatoval, že z p�ítomných host� se do diskuze písemn� p�edem p�ihlásili pan �estmír Škoda 
a MUDr. Karel Mencl. 
 

     Prvním hlavním bodem jednání bylo projednání 
celoro�ního hospoda�ení obce Spojil a záv�re�ného 
ú�tu obce Spojil za rok 2013, v�etn� zprávy o výsledku 
p�ezkoumání hospoda�ení obce Spojil za rok 2013. 
Starosta obce konstatoval, že p�edkládané materiály 
byly �ádn� zve�ejn�ny na ú�ední desce obecního ú�adu 
po dobu zákonem stanovenou a to i v elektronické 
podob�. �lenové zastupitelstva obce Spojil obdrželi 
tyto materiály písemn� p�edem. Následn� p�edal slovo 
místostarostce obce a p�edsedovi finan�ního výboru. 
Místostarostka obce uvedla n�která základní data 
z celoro�ního hospoda�ení obce Spojil. P�íjmy obce 
Spojil v roce 2013 �inily 4 637 927,74 K�, což je 
104,3% schváleného rozpo�tu po úpravách. Výdaje 
obce Spojil byly ve výši 3 951 374,13 K�, což je 89,25 
%( v roce 2012 to bylo 92,96%) schváleného rozpo�tu 
po úpravách. Z�statek na ú�tu obce Spojil k 31.12. 
2013 byl ve výši 1 292 742,32 K� (v roce 2012 to bylo  
606 246, 83 K�), což je o 542 742,32 K� (o 72,4%) více 
než se p�edpokládalo. Místostarostka obce uvedla také 
základní data ze Záv�re�ného ú�tu obce Spojil za rok 
2013. Da�ové p�íjmy obce Spojil v roce 2013 byly ve 
výši 3 919 984,78 K�, neda�ové p�íjmy ve výši 275 
840,96 K� a p�ijaté transfery ve výši 442 102 K�. B�žné 
výdaje obce �inily 3 701 884,36 K� a kapitálové výdaje 
249 489,77 K�.                                                                                                                                                                                                                                                         
     Dále místostarostka uvedla, že dne 15.11. 2013 
prob�hl díl�í p�ezkum hospoda�ení obce Spojil za rok 

2013 a dne 7.3. 2014 prob�hl záv�re�ný p�ezkum 
hospoda�ení.. Tímto p�ezkumem nebyly zjišt�ny žádné 
chyby a nedostatky,tudíž obec Spojil obdržela takzvaný 
A audit, což jí oprav�uje �erpat finan�ní prost�edky 
z dota�ních titul�. P�edseda finan�ního výboru 
konstatoval, že p�edložené materiály projednal finan�ní  
výbor obce Spojil na svém zasedání dne 7.3. 2014 a 
doporu�il je zastupitelstvu ke schválení. Po vystoupení 
obou p�edkladatel� otev�el starosta obce 
k p�edloženým materiál�m diskuzi..                                                                                         
     Vzhledem k tomu, že došlo k technickému problému 
s nahrávacím za�ízením, požádal starosta obce 
zastupitele k odsouhlasení projednávaného bodu tak, 
aby bod za�al diskuzí a nemusel se za�ínat �íst od 
za�átku vzhledem k tomu, že se jednalo o úvodní 
vystoupení p�edkladatel� projednávaného materiálu a 
vše podstatné bude zaznamenáno v písemné podob� 
tak, aby korespondovalo s tím, co k tomuto bodu bylo 
�e�eno. V hlasování byli všichni p�ítomní pro tento 
návrh. 
     Protože se do diskuze k projednávanému bodu 
nikdo s p�ítomných nep�ihlásil p�ednesl starosta návrh 
na usnesení: "Zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením schvaluje celoro�ní hospoda�ení obce 
Spojil a záv�re�ný ú�et obce Spojil za rok 2013 v�etn� 
zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení obce 
Spojil za rok 2013 bez výhrad". Pro zdvihli ruku všichni 
p�ítomní zastupitelé. 

 
     Dalším bodem programu bylo projednání ú�etní záv�rky obce Spojil za rok 2013.  Starosta obce uvedl, že 
p�edložené materiály byly zve�ejn�ny a �lenové zastupitelstva obce Spojil je obdrželi p�edem písemn�. Dále 
p�edal slovo místostarostce obce. Ta p�ítomné seznámila s hlavními údaji z p�edkládaných materiál�. Obec Spojil 
m�la k 31.12.2013 stálá aktiva ve výši 40 096 106,30 K�, ob�žná aktiva ve výši 1 508 059,32 K�, pasiva celkem 
ve výši 41 604 165,62 K�. Výsledek hospoda�ení obce Spojil za rok 2013 je 87 769,91 K� v roce 2012 byl ( -518 
870,19 K�). Místostarostka dále uvedla, že v pr�b�hu m�síce ledna prob�hla dokladová a fyzická inventarizace 
majetku obce Spojil. Obec Spojil vlastní k 31.12. 2013 hmotný a nehmotný majetek v�etn� finan�ních prost�edk� 
na ú�tech ve výši 49 982 141,15 K�, což je cca 105 0000,- K� na jednoho obyvatele. .P�edseda finan�ního výboru 
uvedl, že p�edkládané materiály byly projednány na jednání finan�ního výboru dne 7.3. 2014 a byly zastupitelstvu 
obce Spojil doporu�eny ke schválení. Poté starosta obce otev�el k projednávanému bodu diskuzi a následn� 
p�edložil návrh na usnesení, o n�mž dal hlasovat. Návrh na usnesení ve zn�ní "Zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením schvaluje Ú�etní záv�rku obce Spojil za rok 2013 v�etn� Inventariza�ní zprávy obce Spojil  za rok 
2013 bez výhrad" byl p�ijat všemi p�ítomnými zastupiteli.. 
 
     Jako t�etí hlavní bod byla informace o p�ijatém 
rozpo�tovém opat�ení �.2/2014 v kompetenci starosty 
obce  

Spojil. Starosta obce konstatoval, že p�edložené 

rozpo�tové opat�ení obdrželi �lenové zastupitelstva 
obce Spojil písemn� p�edem. Místostarostka pak 
seznámila �leny zastupitelstva obce a p�ítomnou 
ve�ejnost o p�ijatém rozpo�tovém opat�ení, kde se 
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jedná o rozpo�tové opat�ení ve výši 20 000,- K� jak na 
stran� p�íjm�, tak na stran� výdaj�. Jednak jde o vratku 
za mimo�ádné volby do PS Parlamentu �R. Z celkové 
p�ijaté dotace byla vrácena nevy�erpaná  �ástka ve 
výši 5 220,- K�. Dále rozpo�tové opat�ení �eší úpravu 
výdaj� na paragrafu 6112, položka 5167 školení ve výši 
14 780,- K�. Do diskuze se k tomuto bodu nikdo 

nep�ihlásil a návrh na usnesení ve zn�ní: 
"Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 
v�domí informaci o p�ijatém rozpo�tovém opat�ení 
�.2/2014 v kompetenci starosty obce Spojil ve výši 
20 000,- K� jak na stran� p�íjm�, tak na stran� výdaj�, 
bez výhrad" byl p�ijat jednomysln�.. 

  
     Dalším bodem se stalo projednání  dodatku �.1 ke smlouv� o spolupráci p�i aktualizaci a správ� digitálních 
mapových podklad� m�sta Sezemice a obcí Borek, �asy, Chote�, Kun�tice, Rokytno, Spojil a Újezd u Sezemic, 
která byla uzav�ená dle platné právní úpravy. I tento materiál obdrželi zastupitelé písemn� p�edem. Jedná se o 
dodatek ke smlouv� uzav�ené v roce 2008, která �eší po�izování a správu digitálních podklad� – mapování 
inženýrských sítí Stavebním ú�adem Sezemice pro obce v jeho správní p�sobnosti, které uzav�ely citovanou 
dohodu. Dodatek �eší odstoupení obcí Borek, Chote�, Kun�tice a Rokytno od této smlouvy. Následn� starosta 
otev�el k projednávanému bodu diskuzi. Do diskuze se p�ihlásil s dotazem MVDr. Svatopluk Rozsypal, co vedlo 
tyto jmenované obce k tomu, že odstupují od smlouvy. Starosta mu odpov�d�l, že ví o obci Rokytno, která si tuto 
evidenci bude  zajiš�ovat sama a data bude stavebnímu ú�adu poskytovat, u ostatních obcí d�vod neví. Ing. Tomáš 
Ku�era vznesl dotaz ohledn� bodu 5, �lánku IV. smlouvy, ostatní a záv�re�ná. ustanovení, kde se píše, že od 
10.2.2014 byl zrušen p�ístup k webovému portálu jednotné digitální mapy a technické mapy. Na dotaz mu bylo 
odpov�zeno, že tuto službu pro m�sto Sezemice a ostatní obce zajiš�ovala frma Geovap  a m�sto Sezemice 
s touto firmou ukon�ilo spolupráci a nechalo na každé obci, zda-li cht�jí mít p�ístup, nebo ne. Naše obec tuto 
službu za poslední 2 roky nepot�ebovala, takže jsme rozhodli, že by bylo zbyte�né vynakládat finan�ní prost�edky 
z rozpo�tu obce.  
Návrh na usnesení: "Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje dodatek �.1 ke smlouv� o spolupráci p�i 
aktualizaci a správ� digitálních mapových podklad� m�sta Sezemice a obcí Borek, �asy, Chote�, Kun�tice, 
Rokytno, Spojil, Újezd u Sezemic uzav�ené dle platné právní úpravy" byl rovn�ž odsouhlasen jednomysln� . 
     
       Dále místostarostka obce seznámila �leny 
zastupitelstva se Zprávou o �innosti obecního ú�adu za 
uplynulé období. Tento materiál je sou�ástí zápisu 

z jednání zastupitelstva.  Zastupitelstvo obce Spojil 
svým usnesením vzalo Zprávu o �innosti obecního 
ú�adu za uplynulé období bez výhrad na v�domí. 

 
     Do bodu r�zné se do diskuze p�ihlásil pan �estmír Škoda s dotazem, který se týkal p�ísp�vku obce na d�tskou 
rekreaci „Jit�enka“. Pan Škoda požádal zastupitele o revokování usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce 
k poskytnutí p�ísp�vku na d�tskou letní rekreaci a aby byla dána možnost všem d�tem dostat tento p�ísp�vek i na 
jiný tábor. Pan starosta objasnil panu Škodovi, který nebyl p�ítomen na minulém jednání, kde bylo vše 
vysv�tlováno a jednomysln� všemi zastupiteli schváleno, jakým zp�sobem tato myšlenka vznikla a co vedlo naši 
obec k tomu, aby tento p�ísp�vek d�tem dala. Místostarostka obce doplnila odpov�	 o d�vody, které vedly 
zastupitelstvo obce ke schválení p�ísp�vku d�tem konkrétn� na d�tskou letní rekreaci Super Tramp a které taktéž 
zazn�ly na minulém jednání zastupitelstva obce Spojil. 
     Jako další se do diskuze p�ihlásil MUDr. Karel Mencl jako šéfredaktor obecního zpravodaje Spojilská Drbna i 
jako �adový ob�an obce Spojil, s interpelací na zastupitele obce pana Petra Kmenta. Tato interpelace se týkala 
„Otev�eného dopisu“ pana Petra Kmenta zve�ejn�ného v prvním �ísle roku 2014 Spojilské Drbny, adresovaného 
MUDr. Karlu Menclovi a pln�ní, respektive nepln�ní volebního programu volební strany Zm�na, jejímž lídrem je 
pan Petr Kment. Po vystoupení MUDr. Karla Mencla CSc. se rozvinula bohatá diskuze k jeho p�ísp�vku. S jejím 
plným zn�ním je možné se seznámit na audio záznamu z jednání zve�ejn�ném na webových stránkách obce 
Spojil.  

� � � � � � 

��	��	���	���	�	�	����	
     Na tomto zasedání, stejn� jako na minulém, bylo p�ítomno 8 zastupitel�, 1 byl omluven. Z �ad ob�an� však bylo 
p�ítomno celkem 29 host�.  
 
      Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce          
v souladu s jednacím �ádem. Konstatoval, že jednání 
zastupitelstva obce je usnášení se schopné. Avšak 
d�íve, než p�edložil zastupitelstvu obce program 
jednání, považoval za nutné informovat zastupitelstvo 
obce a p�ítomnou ve�ejnost s tím, že se na n�ho obrátili 
n�kte�í spoluob�ané s dotazem, jak je možné, že 
zastupitelstvo obce Spojil projednávalo dne 5.6.2014 
Zm�nu �.1 Územního plánu Spojil a p�itom nebylo 
�ádn� svoláno, do dnešního dne není zve�ejn�n zápis 
z jeho jednání a není známo usnesení k tomuto 
dokumentu.  

     Na základ� t�chto dotaz� starosta uvedl, že je nutné 
uvést v�ci na pravou míru. Dne 5. 6. 2014 se 
nekonalo žádné, zd�raznil žádné jednání 
zastupitelstva obce Spojil, natož aby projednávalo 
Zm�nu �.1 ÚP Spojil v rámci svého programu 
jednání Zastupitelstva obce Spojil. 
      Dne 5.6. 2014 se uskute�nilo ve�ejné projednání 
Návrhu Zm�ny �.1 ÚP Spojil, které bylo pln� v gesci 
Obecního ú�adu Spojil, jakožto po�izovatele této zm�ny 
a v rámci p�enesené p�sobnosti výkonu státní správy. 
Ve�ejné projednání Zm�ny �.1 ÚP Spojil prob�hlo 
v souladu s p�íslušnými ustanoveními zákona 
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�.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu 
a v souladu se zákonem �.500/2004 Sb. správní �ád. 
Starosta dále všechny p�ítomné informoval, že 
procesn� probíhají jednání p�ímo související se  
Zm�nou �.1 ÚP Spojil od �ervna lo�ského roku. K datu 
25.6.2014 dni nebyl stanoven žádný termín jednání 
zastupitelstva, který by se touto záležitostí m�l v�cn� 
zabývat v rámci svého programu a rovn�ž nep�ed-

pokládá, že by se s ní zabývalo ješt� v tomto volebním 
období.  
      Až poté starosta obce p�edložil zastupitelstvu obce 
program jednání. Ten byl schválen jednomysln�. 
Starosta dále sd�lil, že z p�ítomných host� se do 
diskuze písemn� p�edem p�ihlásil MUDr. Karel Mencl a 
pan Lud�k �ermák. 

 
     Po úvodu bylo zahájeno projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi 
Pardubickým krajem a obcí Spojil. Starosta, jako p�edkladatel uvedl, že p�edm�tem smlouvy je poskytnutí ú�elové, 
neinvesti�ní dotace ve výši 100.000,- korun �eských z prost�edk� Pardubického kraje na „Revitalizaci místního 
rybníka – I. etapa“. Tato dotace je poskytována na základ� žádosti obce Spojil projednané a schválené 
zastupitelstvem obce dne 25. zá�í 2013 usnesením �. 5/2013/V.   
     Do diskuze se p�ihlásil Petr Kment s tím, že není pot�eba rybník revitalizovat. Starosta obce mu odpov�d�l, že 
podání žádosti o dotaci na vy�išt�ní rybníka již byla zastupitelstvem obce schválena 25.9.2013, na dnešním 
programu jednání je projednání návrhu smlouvy. Navržené zn�ní usnesení "Zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a obcí 
Spojil na poskytnutí ú�elové neinvesti�ní dotace na „Revitalizaci místního rybníka – I. etapa“ ve výši 100.000,- 
korun �eských" bylo v hlasování schváleno pom�rem hlas� 5 pro, 1 proti (Petr Kment), 2 se zdrželi (Libor Kment, 
Ján �ernák).  
 
     Vzhledem k blížícím se komunálním volbám bylo      
v dalším bodu nutné projednat stanovení po�tu �len� 
zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2014 – 
2018. Starosta obce p�edložil návrh, aby Zastupitelstvo 
obce Spojil bylo ve volebním období 2014 – 2018 ve 
stejném po�tu jako dosud a to v po�tu devíti �len�. 
     Do diskuze se p�ihlásil Petr Kment s protinávrhem 
na usnesení, aby byl snížen po�et zastupitel� pro 
volební období  2014 – 2018 na  sedm �len� 

zastupitelstva. Starosta obce dal o tomto návrhu 
návrhu hlasovat. Pom�rem 3 pro, 5 proti (ing.Boris 
Fukátko, ing. Jan Meloun, Miluše telecká, MVDr. 
Svatopluk Rozsypal a Jan K�ivka) nebyl návrh Petra 
Kmenta p�ijat. Pom�rem 5 pro a 3 proti (Ján �ernák, 
Libor Kment, Petr Kment) pak bylo v hlasování p�ijato 
usnesení, aby po�et �len� Zastupitelstva obce Spojil 
byl ve volebním období 2014 – 2018 v po�tu devíti 
�len�. 

 
     V programu dále následovala zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé období, ve které paní       
místostarostka seznámila �leny zastupitelstva obce s p�edm�tnou zprávou.  V hlasování bylo 7 pro, 1 se zdržel 
(Ján �ernák). Zastupitelstvo obce Spojil tak svým usnesením vzalo Zprávu o �innosti obecního ú�adu za uplynulé 
období na v�domí bez výhrad. 
 
     V bodu "R�zné" se do diskuze se p�ihlásil pan Petr 
Kment s návrhem na usnesení: Zastupitelstvo obce 
Spojil svým usnesení revokuje usnesení 2/2014/IV a 
schvaluje finan�ní p�ísp�vek ve výši 2000,- K� na pobyt 
na jakémkoli letním d�tském rekrea�ním tábo�e, a to 
pro každé dít� ve v�ku 6 až 16 let, které se akce 
zú�astní na jednom z turnus� a má trvalý pobyt v obci 
Spojil.  
     Do diskuze na toto téma se p�ihlásili pan Svatopluk 
Rozsypal, místostarostka obce Miluše Telecká a 
starosta obce Jan K�ivka. Ten dal posléze o návrhu 
pana Petra Kmenta hlasovat. 
Hlasováním 2 pro (Petr Kment, Ján �ernák), 5 proti 
(Jan K�ivka, Miluše Telecká, Ing. Boris Fukátko, MVDr. 
Svatopluk Rozsypal, Ing. Jan Meloun), 1 se zdržel 
(Libor Kment) nebylo Petrem Kmentem navržené 
usnesení schváleno. 
     Dále se do rozpravy p�ihlásil pan Libor Kment 
s návrhem zavést pro budoucí prv�á�ky tzv. 
pastelkovné, jako podporu jejich vstupu do života a 
navrhuje pro toto použít �ástku 1.000,- K�. Starosta 
obce odpov�d�l, že v tuto chvíli nedokáže kvalifikovan� 
reagovat a poprosil pana Libora Kmenta o dopracování 
návrhu do hlasovatelné podoby, nap�. kolika d�tí by se 
to týkalo, jaký bude mít návrh dopad na rozpo�et obce 
apod. Jinak starosta potvrdil, že co se týká d�tí, �i akcí 
pro d�ti,  je podobným návrh�m naklon�n. 
      Petr Kment se p�ihlásil s dotazem jak to, že na 

stránkách obce není poslední Drbna a zvukový záznam 
z posledního  jednání ZO. Bylo mu odpov�zeno 
starostou a místostarostkou obce, že  v sou�asné dob� 
p�echází obec na nový systém webových stránek, není 
se stavem spokojenost a obecní ú�ad v  tuto chvíli v�c 
�eší tak, aby webové stránky fungovaly bezezbytku a 
aby spl�ovaly požadavky jak ú�adu z hlediska 
administrace a všech ob�an� z hlediska informa�ního 
systému. Místostarostka obce doplnila, že zvukové 
záznamy na stránkáxh od 24.6.2014 již jsou.  
     Ján �ernák se p�ihlásil s dotazem, že ve sportovním 
areálu kon�í nájemci a jestli je  n�jaký plán,  jak se 
bude pokra�ovat. Starosta obce mu odpov�d�l, že 
žádný plán není, obec bude jednat v souladu se 
zákonem o obcích, v sou�asné dob� je zve�ejn�n 
zám�r o pronájmu nemovitosti a jeho lh�ta ješt� 
nevypršela, tudíž se k tomu ješt� nebude vyjad�ovat.  
     Následn� se do diskuze p�ihlásil MUDr. Karel 
Mencl. Ve svém vystoupení p�ítomné informoval o 
návšt�v� pana Petra Kmenta den p�ed jednáním 
zastupitelstva obce a požádal ho, aby p�ítomným 
odcitoval své sd�lení, s nímž za ním p�išel. Následn� 
se rozvinula na toto téma mezi ob�ma široká diskuze. 
Podrobn�ji se s jejím obsahem m�žete seznámit 
prost�ednictvím zvukového záznamu, které bude 
zve�ejn�n na stránkách obce Spojil spole�n� se 
zápisem z jednání zastupitelstva.  
     V bod� r�zné dále vystoupil pan Lud�k �ermák se 
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svým názorem na obsah e-mailu, který se týkal Petice 
proti Zm�nám �. 1 územního plánu Spojil a který byl 
zaslán starostou obce ob�an�m. V této souvislosti 
požádal starostu obce o omluvu.  Starosta obce ve své 
odpov�di uvedl, že nadále trvá na svém sd�lení, které 

zaslal ob�an�m obce Spojil a znovu jej ocitoval a sd�lil, 
že se v této souvislosti nemá za co omlouvat a nebude 
se za nic omlouvat. Na toto téma se rozvinula delší 
diskuze mezi panem Lu	kem �ermákem, starostou 
obce a panem Janem Mat�jem. 

 
Poznámka: S podrobným zn�ním diskuze se m�žete seznámit na zve�ejn�ném záznamu na webových stránkách 
obce, kde bude spolu se zápisem zve�ejn�n záznam celého jednání ZO.  
 

 

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

 
 

VYHODNOCENÍ  ANKETY  K JÍZDNÍMU  �ÁDU  
 MHD  LINKY  �.9 

 
     Vážení spoluob�ané, v prvním �ísle Spojilské drbny v letošním roce jsme zve�ejnili ANKETU 
K JÍZDNÍMU �ÁDU MHD LINKY �.9. 
Na anketu odpov�d�lo celkem  22 rodin, tj. p�ibližn� 8% dotázaných. 
Odpov�di na otázky byly následující: 
 
1.Využíváte spoje MHD zajížd�jící do naší obce pravideln�? 
    
Ano - 17             Ne - 4 
 
2. Jak �asto využíváte spoje MHD zajížd�jící do naší obce a kolik �len� Vaší rodiny je využívá? 
Vedle Vámi zvolené �etnosti využití uve	te po�et �len� rodiny, kterých se údaj týká. 
 
denn� – 33               alespo� 1x týdn� – 21                   p�íležitostn� – 25 
 
3. Za jakým ú�elem p�evážn� využíváte spoj� MHD? 
a) doprava do školy a p�edškolních za�ízení – 12 
b) doprava do zam�stnání - 10  
c) doprava k léka�i -    7  
e) doprava  za zájmovou �inností – 20 
 
4. Jaký je Váš názor na letní a zimní jízdní �ád? M�l by se podle Vás v obci zavést letní a zimní 
jízdní �ád MHD?                     
 
Ano - 5                    Ne - 14 
 
5. M�ly by se podle Vás provést úpravy stávajícího jízdního �ádu?     
 
 Ano - 17                 Ne – 4 
 
     Konkrétní návrhy na úpravu spoj� MHD byly p�íliš individuální. Vzhledem k malému po�tu 
ob�an�, kte�í se do ankety zapojili mají i nízkou vypovídací schopnost. P�esto s nimi bude 
obecní ú�ad  i nadále pracovat a projedná s Dopravním podnikem a.s. Pardubice p�ípadné 
možnosti úprav jízdního �ádu, tak aby vyhovoval co nejv�tšímu po�tu ob�an�, kte�í tuto službu 
využívají. 
 
����������������������������������������������������  
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Zp�vy medv�dí vol.2 
 

Potkal jsem medv�da, 
nev�da, 

zda ptát se ho, 
jestli slyšel kdy, 

o plástvích snu... medového, 
medv�de vzpome� si, 

na louku u lesa, 
v�ely ho míjely, 

medu je vždy t�eba, 
pro tebe, má lásko... 

zda na vždy �i na chvíli, 
nev�da… 

                 autor:  medv�d �. 9 
 
����������������������������������������������������  
 
 
 

JE TADY LÉTO A S NÍM TAKÉ HORKÉ DNY ! 
A VÍTE, CO BYSTE M�LI PRO SVÉ ZDRAVÍ UD�LAT ? 

 
Jsou t�i základní pravidla, jak se chovat v horkých dnech: 
 
1. Dbát na dostate�ný pitný režim. Dosp�lí by denn� m�li vypít až kolem t�í litr� tekutin. Nejvhodn�jší 
jsou nesycené minerální vody (bez bublinek), nebo mírn� oslazený ovocný �aj. Sycené nápoje snadn�ji 
zaženou pocit žízn�, ale s nimi hrozí, že celkové množství vypitých tekutin nebude dostate�né. Také 
piva�i by nem�li zapomínat, že i malé množství požitého alkoholu vede ke zvýšené ztrát� tekutin a tu 
"vodu" je nutné doplnit.  
Nápoje obsahující kofein a také sladké džusy nejsou pro dopl�ování tekutin v horkých dnech 
doporu�ované. 
 
2. Je nutné omezit pobyt na slunci pouze na nezbytn� nutnou dobu. Není-li to možné, je pot�eba b�hem 
pobytu na slunci používat opalovací krém s vysokým ochranným faktorem a postupn� ho na nekrytá 
místa pokožky opakovan� vtírat. P�i delším pobytu na p�ímém slunci se také doporu�uje používat 
pokrývku hlavy. 
Pamatujte, že i p�es slune�níky a mrá�ky proniká velké množství slune�ního zá�ení. 
 
3. V�tší fyzickou aktivitu plánovat na ranní �i podve�erní hodinu, kdy teploty a slune�ní zá�ení 
nedosahují takové intenzity.  
 
 
 Vydavatel: Obec Spojil, www.spojil.com, adresa redakce: Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Pardubice,                   

tel./fax : 461 100 077, e-mail: obec.spojil@volny.cz, šéfredaktor: MUDr. Karel Mencl, zástupce šéfredaktora:             
M. Telecká, �lenové redak�ní rady: B. Melounová  a  L. Kment.    
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