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     Ani se tomu nechce věřit, ale je to tak. Čas je neúprosný a jediný spravedlivý v tom, ţe 
kaţdému měří stejně. Patnáct let uběhne jak voda a neţ se stačíme ohlédnout, tak se naše 
ratolesti rozhodují, co se ţivotem dál. Končí dětské radovánky a začíná dorostenecké 
období. Různé party a partičky, sem-tam nějaká výstřednost, řada nápadníků a spousta 
internetových lákadel. Někdy je to o větší strach, neţ kdyţ se nám „batolily“ kolem rybníku. 
Malé děti = malé starosti, velké ……., no vţdyť to znáte sami.  
 
     Ale konec nostalgie. Nebudu Vás jiţ déle napínat. Tu občanku by totiţ mohla dostat naše 
Drbna, protoţe je na světě přesně celých patnáct let. Kdyţ vzpomínám na její „plenkové“ 
období, musím v koutku oka zamáčknout maličkou slzu. Musím připomenout, ţe u jejího 
porodu jsem nestál sám, bylo tam celé tehdejší zastupitelstvo, které odmávlo, ţe budeme 
mít obecní zpravodaj. Kromě mne, jako jakási mamka a/nebo pěstounka, s ní od začátku aţ 
do dnešních dnů aktivně vydrţela Boţenka Melounová, v řadě let odvedly výbornou práci 
také Mirka Čápová a Miluška Telecká a v posledním volebním období ji spoluošetřoval také 
Libor Kment. Stařičký počítač s M602, Worksem a Windows98 se v roce 2000 stejně jako já 
často zapotil (jak v porodních bolestech), měl problémy s grafikou, zalamováním textu a 
sázením obrázků. Tiskly se jednotlivé stránky, které pak na kopírce kompletovali do podoby 
časopisu aţ pracovníci firmy Imprim Pardubice. Bylo to ale velmi hezké období provázené 
našim entuziazmem, kdy jsme se vedle jakési „kronikářské“ práce snaţili i o osvětu, zvláště 
co se týká významných svátků, kdy jsme kromě historie nabízeli i recepty vztahující se 
k probíranému tématu. Všichni jsme byli zaměstnaní, tvořili jsme po večerech – tedy stejně 
jako teď, a tak jen v současnosti přemýšlím, kde jsme nacházeli to „přebytečné“ volno. Asi 
ten jinak spravedlivý čas přece jenom dnes pádí stále rychleji. Nebo ţe by to bylo stárnutím, 
kdy uţ toho stíháme stále méně? Ne, to si nesmíme připustit! 
 
     Protoţe se literární dílo lépe čte, neţ vytváří, bylo příspěvků od spojilské komunity jenom 
poskrovnu. A ty co byly, se z větší části týkaly přemáchnutí špinavého prádla. V poslední 
době se začaly objevovat záblesky i jiné, příjemnější tvorby. To kdyţ do redakce občas 
anonymně zabloudí písně z medvědího pelíšku. Doufáme, ţe nás jejich autor neopustí ani 
v době budoucí. Náš zpravodaj se jmenuje Drbna a tak i stesky, výčitky a „pranýř“ k němu 
patří, jen by to mělo mít větší „štábní kulturu“. Obec je garantem zpravodaje, za jeho obsah 
zodpovídá, a tudíţ má i své právo veta. To však nemusí případné dopisovatele předem 
odrazovat, protoţe slušně a s nadhledem napsaná jedovatost otištění nebrání, stejně jako 
poslání do „háje“ napsané diplomaticky tak, ţe se dotyčný na tu cestu bude těšit. A tak 
znovu vyzýváme všechny občany, kteří se chtějí zapojit do make-upu naší dorostenky, ať 
odloţí ostych a přispějí svým názorem, nápadem či kritikou. Protoţe nám je také jasné, ţe 
ne kaţdý v sobě skrývá spisovatelského ducha, nabízíme v této oblasti pomoc s „učesáním“ 
vašeho dílka. A neţ ho pak z oficíny pustíme za Drbnou, tak Vám ho předvedeme, zda je 
podle vašich představ. 
 
     Tak holka, ty své patnáctiny pořádně oslav, teď raději jen rumovými pralinkami, na dvojku 
zajdeme aţ za tři roky. Tedy, pokud nás čas nepředběhne, nebo vítr současného světa 
někam neodfoukne. Chce to kuráţ a pevně se drţet. Stále platí, ţe kaţdý je tak starý, jak se 
cítí. Tak na zdraví! 

                        Karel Mencl, šéfredaktor 
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     Je to aţ neuvěřitelné, ale v naší malé obci 
máme jiţ třináct manţelských párů, které spolu 
proţily obdivuhodných padesát společných let a 
oslavily zlatou svatbu. Tím třináctým párem jsou 
manţelé Miroslava a Július Süttöovi, kteří své 
ţivotní jubileum oslavili 19. prosince 2014. 
V předvečer jejich výročí jim přišla popřát 
starostka obce Miluše Telecká společně 
s místostarostou obce Janem Křivkou a členem 
zastupitelstva MUDr. Karlem Menclem. 
     Oslavenci dostali od obce dárek na památku, 
dárkový balíček, pamětní list a „nevěsta svatební 
kytici“. Celý večer probíhal v příjemné atmosféře. 
Oslavenci vzpomínali na svoje společné začátky a 
průběh ţivota. Vzpomínali na svoje putování za 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  

     

v březnu paní Milada FIBICHOVÁ 

a 

v dubnu paní Jana WALDHAUSEROVÁ 

Do dalšího vydání zpravodaje bude v roce 2015 slavit : 

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

 

v lednu 2015 
 

se narodila  
 

Beátka ZEMANOVÁ  
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prací, na svůj příchod na Pardubicko a svoje 
začátky v sousedním Zemědělském druţstvu 
Sezemice. Řeč se točila i okolo důvěrnějších 
témat mezi něţ patří rodina. Stranou nezůstaly ani 
záliby našich hostitelů. Příjemné posezení u 
dobrého občerstvení, které oslavenci připravili, 
nebralo konce. Společně jsme zavzpomínali na 
nelehkou práci v zemědělství, připomněli si řadu 
veselých historek se společnými známými a tak 
trošku jsme alespoň teoreticky i vařili. Čas 

neúprosně běţel a nastala chvíle loučení. Protoţe 
byl předvánoční čas, tak naše opětovné přání 
oslavencům nesměřovalo pouze k jejich výročí, 
ale také k vánočním svátkům. Hostitelka nás na 
rozloučenou obdarovala vánočním perníčkem. 
     Tak, manţelé Süttöovi, ještě jednou všechno 
nejlepší a na shledanou při diamantové svatbě. 
 

Miluše Telecká 

 
  
 
 
 

 

     K tradicím vánočního období v naší obci patří 
jiţ mnoho let také jedna sportovní událost, kterou  
je vánoční turnaj ve stolním tenisu. Náš Sbor 
dobrovolných hasičů obce Spojil letos uspořádal 
jiţ devátý ročník. V sobotu 13. prosince 2014 
kolem 14,00 hod se sešlo k prezenci v klubovně 
spojilského sportovního areálu 13 hráčů v muţské 
kategorii, 6 hráček v ţenské kategorii a 5 dětí.  
     Z důvodu velkého mnoţství hraných zápasů 
bylo nutné přidat ještě druhý pingpongový stůl do 
prostoru klubov-
ny, aby se mohlo 
hrát současně 
na dvou frontách 
– v tělocvičně 
pánové a v klu-
bovně pak dámy 
a spojilská dítka. 
Zápasy byly hrá-
ny pro všechny 
kategorie tradič-
ně na 2 vítězné 
sety a tzv. malé 
skóre – tj. kaţdý 
set měl 11 míčků 
a podání se 
střídalo po dvou 
míčcích. Ţeny a 
děti hrály systémem kaţdý s kaţdým. Herní 
systém v muţské kategorii byl takový, ţe byly 
rozlosovány tři základní skupiny A, B a C po 
čtyřech nebo pěti hráčích, v nichţ hrál kaţdý s 
kaţdým. Ve finálových zápasech se pak utkali 
všichni vítězové těchto tří skupin také systémem 
kaţdý s kaţdým a vítěze pak určil tradičně poměr 
vyhraných zápasů a případně ještě uhrané skóre. 
Po celé odpoledne a večer zde vládla příjemná 
sportovní atmosféra  a diváci především z řad v 
danou chvíli odpočívajících hráčů pravidelně 
přecházeli mezi tělocvičnou a klubovnou, aby 

mohli shlédnout zápasy všech tří kategorií. V 
průběhu turnaje nebyla nouze o napínavé 
momenty i některé humorné chvíle, které 
komentovali jak sami hráči, tak občas i publikum. 
Muţské finálové zápasy pak byly skutečně velmi 
zajímavou podívanou, protoţe někteří hráči byli 
opravdu hodně vyrovnaní. Aby byli naši sportovci 
při namáhavých výkonech dostatečně občerstveni, 
byl pro ně zdarma zajištěn stálý přísun 
nealkoholických nápojů. Zájemci si mohli dopřát i 
pivko či něco dobrého na zub z klubové kuchyně.  
     O půl šesté večer proběhlo slavnostní 

vyhlášení vítězů 
ţenské a dětské 
kategorie a před 
půl osmou pak 
po dohrání všech 
zbývajících utká-
ní přišla na řadu 
muţská katego-
rie. Všichni vítě-
zové obdrţeli od 
našeho hasič-
ského sboru 
krásné diplomy a 
zlaté trofeje, kte-
ré byly letos 
odlišné neţ jindy, 
protoţe se jed-
nalo o ruku 

s vítězným Havlovským gestem písmene V, čímţ 
jsme si tématicky připomněli letošní 25. výročí 
Sametové revoluce v roce 1989. Vítězové prvního 
místa muţské a ţenské kategorie dostali tradičně  
ještě velké putovní poháry, na kterých bude 
zapsáno jejich jméno. Dále pro vítěze mezi muţi 
byla navíc jako speciální cena lahev 
šampaňského věnovaná starostou SDH a dětský 
vítěz dostal jako speciální cenu krásný dort 
s pálkou a míčkem, který věnovala obec Spojil a 
vytvořila jej Hanka Hartmanová. Obě tyto speciální 
ceny byly vzápětí zkonzumovány všemi účastníky 
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turnaje. Zajímavostí letošního ročníku byla 
obhajoba loňského zlata Petrem Dvořákem a také 
fakt, ţe v ţenské kategorii zvítězila Sabina 

Roztočilová nad všemi soupeřkami jako nejmladší 
v této kategorii. 

 

Pořadí vítězů 
 

 

Muţská kategorie 
 

1. místo – Petr Dvořák 
2. místo – Jan Volše 
3. místo – Pavel Roztočil 
 

 

Ţenská kategorie 
 

1. místo – Sabina Roztočilová 
2. místo – Jana Netušilová 
3. místo – Michaela Kremličková 
 

 

Dětská kategorie 
 

1. místo – Petr Netušil 
2. místo – Jitka Kučerová 
3. místo – Jakub Kučera 
4. místo – Ivo Nedvěd 
5. místo – Míša Kučerová 

 
     Všem účastníkům turnaje i divákům se letošní ročník velmi líbil a uţili si při něm krásné sportovní 
odpoledne, na které pak navázalo velmi příjemné sousedské posezení aţ do pozdního večera. Nezbývá 
neţ opět vyzvat všechny naše spojilské sousedy, aby stolní tenis pilně trénovali v našem sportovním 
areálu i pro příští jubilejní ročník tohoto oblíbeného turnaje. 
              Starosta SDH obce Spojil 
           Ing. Jan Meloun  
 
  

     V posledních letech se stalo milou tradicí, ţe i 
do naší vesničky doputovalo Betlémské světlo. 
Týden před Vánocemi dorazilo z Betléma 
betlémské světlo přes Vídeň, Brno aţ do Prahy, 
kde je ve svatovítské katedrále převzal kardinál 
Dominik Duka. Tak jako kaţdý rok světlo do Prahy 
přivezli skauti. Betlémské světlo se pak během  

následujících dnů rozjelo do domácností po celé 
zemi. 
     K nám do Spojila ho dovezla, jako jiţ 
v minulých letech, rodina Kučerových. A tak 
v neděli 21. prosince v podvečer jsme se sešli u 
kapličky, abychom si plamínek tohoto hřejivého 
symbolu Vánoc odnesli do svých domovů. Ačkoliv 
venku počasí připomínalo spíše přicházející jaro, 
vánoční stromeček na návsi a zářící světelné 
ozdoby na kapličce a sloupech osvětlení nás 
ujišťovaly, ţe je čas předvánoční.  Krátké asi 
hodinové setkání plné vánočních koled v podání 
malých i velkých členů rodiny Kučerových a 
dalších zpěváků naplnilo všechny přítomné 
očekáváním krásných vánočních chvil. Cinkání 
rolniček v rukách malých dětí, kterých se 
v doprovodu rodičů sešlo nečekaně velké 
mnoţství, rozzářený betlém na oltáři, svítící 
plamínky v  lucerničkách, to vše nás naladilo 
příjemným pocitem, ţe Vánoce jsou skutečně 
nejkrásnější svátky.     
                                Boţena Melounová 

 
  

 
 

     Štědrý večer je časem, kdy se scházejí 

především rodinní příslušníci v širším kruhu, aby 

společně strávili příjemné vánoční chvíle. 

Podobně tak jiţ po tři roky činí „naše spojilská 

rodina“, abychom  si při předpůlnočním setkání 

společně zazpívali vánoční koledy a popřáli si 

pěkné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.  

Duchovním otcem tohoto setkání je pan Zdeněk 

Nedvěd. Krásné a příjemné chvíle, plné zpěvu, 

milých slov, potřásání rukou a polibků a také 

ochutnávání cukroví, dobré slivovičky a svařeného 

vínka nám daly hřejivý pocit upřímného přátelství 
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a sounáleţitosti s naší vesničkou. 

     Jen malou chybičku měla tato událost a to, ţe 

se večer rozpršelo a foukal i nepříjemný vítr, 

přesto se ve třiadvacet hodin u kapličky sešlo 

kolem třiceti spojilských obyvatel. Přes nepřízeň 

počasí tu po celou dobu vládla hřejivá atmosféra a 

radost mezi přítomnými. 

      
   Boţena Melounová 
 
 
 
 
  

 

     Jednou z letitých tradic naší obce je přivítání  
nového roku, které se stejně jako letos koná vţdy 1. 
ledna v 17 hodin v prostorách sportovního areálu.  
Je to velká společenská událost,  na kterou se těší 
především děti a která přiláká kromě spojilských 
obyvatel i mnoho lidí z blízkého okolí obce, protoţe 
jejím vrcholem je pokaţdé  nádherný ohňostroj. 
Letos se tak na hřišti u sportovního areálu sešlo 
moţná  kolem  800 i více lidí. Na uvítanou  jim 
vyhrávala dechová hudba Pernštejnka, která se 
rovněţ stala tradiční součástí této naší malé 
slavnosti.  I kdyţ počasí letos bylo přívětivé, nikdo 
nepohrdl  kelímkem výborného svařeného vína, 
čajem nebo i něčím ostřejším. Nechybělo ani něco 

k zakousnutí  - párek v rohlíku, coţ při dlouhém 
čekání na ohňostroj ocenily především děti.  
     Po krátkém koncertu Pernštejnky za nás všechny 
přivítala nový rok 2015 starostka obce paní Miluše 
Telecká.  Jak uvedla ve svém projevu, bylo toto 
novoroční setkání trochu jiné a trochu výjimečné, 
protoţe naše obec má poprvé v historii v čele 
zastupitelstva ţenu a i toto zastupitelstvo vzešlo 
poprvé v historii obce ze tří volebních stran. 
Doufejme jen, ţe nové sloţení zástupců obce bude 
spravovat obec tak, jak by si to většina voličů přála, 
a ustanou nic neřešící sváry skupin některých 
občanů, které nikomu neprospívají, naopak přinášejí 
jen neklid do ţivota naší obce. Svými slovy dala paní 

starostka podnět k zamyšlení se kaţdého z nás nad 
stavem současných mezilidských vztahů. 
     Jménem svým i jménem většiny obyvatel 
poděkovala panu Janu Křivkovi za jeho šestnáctileté  
působení ve funkci starosty obce. Jeho usilovnou 
prací získala naše vesnička svou současnou tvář a 
setkává se s obdivem mnoha návštěvníků Spojila. 
Další upřímný dík patřil MUDr. Karlu Menclovi, za 15 
let činnosti ve funkci šéfredaktora Spojilské drbny. 
Posledním v řadě, kterému náleţel veřejný dík, byl 
Ing. Jan Meloun, a to za jeho patnáctileté vedení 
SDH Spojil, který oslaví letos v únoru své 15. leté 
výročí znovuobnovení své činnosti.  
     Závěrem paní starostka popřála všem přítomným 
především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti po 
celý rok 2015, mnoho osobních i pracovních 
úspěchů, šťastnou a spokojenou rodinu a také klid a 
mír nejen v našich srdcích. 
     Po novoročním přípitku následovala státní 
hymna, pak zhasla světla, vše ztichlo a zazněla 
první salva nádherného patnáctiminutového 
ohňostroje, při kterém se chvílemi nebe rozzářilo 
tisíci zlatých hvězdiček, nebo se na tmavé obloze 
rozprostřely pestrobarevné koule padajících 

paprsků. Celá tato nádherná podívaná byla 
umocněna hudebním doprovodem, který ještě 
zesiloval tento výjimečný záţitek několika stovek 
přítomných.     
                    Boţena Melounová 



  
 

 
     Přes tři a půl tisíce. Právě tolik tříkrálových 
skupinek vyrazilo na koledu v Královéhradecké 
diecézi. Celostátní sbírka, jejíţ výtěţek poputuje 
na potřeby Charity České republiky, odstartoval i 
na Pardubicku. Přímo ve východočeské metropoli 
sbírka začala v neděli 4. ledna v 15 hodin na 
Pernštýnském náměstí – skupinkám tu na cestu 
poţehnal biskup Josef Kajnek. Nechyběl ani 
tradiční průvod Kašpara, Melichara a Baltazara na 
koních. 
     Ani naše obec nezůstala v tomto ohledu 
stranou. Jako jiţ v minulých letech se sbírky ujalo 
několik skupinek místních občanů.   
     První skupinka tříkrálových koledníků sloţená 
z pěti členů rodiny Kučerových vyrazila jiţ v neděli 
4.1.2015 odpoledne a vydala se ulicí Okrajovou a 
na Morčák. Další skupina v počtu 15 členů 
sestávající se z rodiny Kuhnových, Plecháč-
kových, Černých a Thomasových obešla o něco 
později s písněmi a prosbou o příspěvek do 
charitní kasičky ulici Pod Habřím, K Hájovně a 
náves. Nikdo z oslovených obyvatel je neodmítl a 
kaţdý je radostně uvítal s malým či větším 

obnosem peněz. Kromě písniček a drobných 
tiskovin, kterými koledníci kaţdého přispěvatele 
obdarovali, všem, kdo si to přáli, nadepsali 
koledníci svěcenou křídou na veřeje dveří nápis 
K+M+B 2015, čímţ bylo tomuto domu poţehnáno. 
Počasí bylo letos sice o něco lepší neţ loni, ale 
studený vítr a občasné přeháňky cestu 
koledníkům značně znepříjemňovaly. Je obdivu-
hodné, ţe i malé děti druhé skupiny vydrţely celou 
pouť po obci v tomto počasí a to i za tmy aţ 
k poslednímu domu. Výtěţek Tříkrálové sbírky             
v naší obci byl 18.409,- korun. Výtěţek bude 
věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
potřebným především v regionech, kde se sbírka 
koná. Část výnosu poputuje na humanitární 
pomoc do zahraničí. Na Pardubicku jdou vybrané 
peníze na rekonstrukci objektu centra odlehčo-
vacích sluţeb pro nemohoucí seniory.  
     Nezbývá neţ poděkovat všem, kteří koled-
níkům otevřeli a obdarovali je penězi, a často i 
dobrým slovem. Největší dík však právem patří 
právě našim koledníkům, bez nichţ by se 
Tříkrálová sbírka nemohla uskutečnit. 
    Boţena Melounová 

  

     V loňském roce náš spojilský sbor 
dobrovolných hasičů spolu s obcí Spojil uspořádal 
poprvé ve Spojile turnaj nazvaný "Turnaj ve 
stolních hrách" a soutěţilo se v něm ve stolním 
hokeji a ve stolním fotbálku. Protoţe byl turnaj 
úspěšný a všem se líbil, tak jsme se rozhodli, ţe v 
něm budeme pokračovat, ale zaměřili jsme jej 
pouze na stolní Stiga hokej a namísto loňských 
dvojic jsme to změnili na jednotlivce. Pro zimní 
období je to v našem spojilském kalendáři 
sportovních akcí ideální interiérová aktivita. 

     V sobotu 10. ledna 2015 se tedy ve 14,00 
hodin odpoledne sešli k prezenci všichni 
přihlášení účastníci v klubovně spojilského 

sportovního areálu. Bylo to celkem 15 hráčů. 
Nejdříve zde všechny přivítal starosta 
dobrovolných hasičů Honza Meloun, který turnaj 
zahájil a poděkoval organizátorům a sponzorům, 
poté se slova ujal ředitel turnaje Jan Volše , který 
vysvětlil všechna důleţitá pravidla Stiga hokeje a 
zodpověděl několik technických a organizačních 
dotazů. Poté si všichni hráči vylosovali svá čísla a 
vrhli se do hry podle předem stanoveného 
harmonogramu. Hrálo se na celkem čtyřech 
stolech současně a kaţdý zápas trval 6 minut. Pro 
správné časování skvěle slouţila profesionální 
digitální časomíra poskytnutá manţely 
Ministrovými, která byla zobrazena na místní 
nástěnné televizi a její obsluhy se obětavě ujal 
náš klubovníček Honza. Zvukovým signálem byly 
ohlašovány začátky a konce všech utkání, mezi 
nimiţ byly přestávky v délce 3 minut.  
     Hrálo se opravdu velké mnoţství utkání 
(nakonec jich bylo celkem 105 !!!) a proto byl 
turnaj jedno velké, ale dokonale fungující 
mraveniště – neustále se střídaly zápasy, herní 
stoly, hráči a tak pořád dokola. 
     Všichni bojovali s velkým zaujetím a nadšením, 
vládla zde však příjemná a pohodová atmosféra, 
občas proloţená nápaditými a vtipnými komentáři 
jak hráčů, tak diváků, kteří do klubovny postupně 
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přicházeli. Aby naši hráči byli při namáhavých 
výkonech svých prstů, zápěstí a loktů dostatečně 
občerstveni, tak pro ně byl zajištěn stálý přísun 
pivka i dalších rozličných  nápojů a také jim Hanka 
s Honzou nabídli  výbornou tlačenku či naloţený 

hermelín. 
     Poté co bylo dohráno a konečně spočítány 
všechny výsledky, proběhlo chvíli po osmé hodině 
večer slavnostní vyhlášení vítězů, kteří obdrţeli 
pěkné medaile a diplomy od spojilských hasičů a 
od dalších sponzorů věcné ceny jako mikiny, 
trička, kšiltovku, lahev skotské whisky, lahev vína 
či kalendáře.  
     Ceny předala vítězům starostka obce paní 
Miluše Telecká (která zároveň poděkovala 
hráčům, organizátorům a sponzorům) a spolu s ní 
i starosta dobrovolných hasičů Honza Meloun, 
který taktéţ poděkoval a turnaj oficiálně ukončil. 
Poté jsme ještě spolu v klubovně pěkně poseděli a 
bavili se velmi dobře aţ do pozdních hodin. 

 
   A jak to tedy nakonec dopadlo? 
 
 Pořadí vítězů:  
 1. místo – Karel Ševeček 

           2. místo – Petr Kremlička 
           3. místo – Jan Volše 
 
     Velmi rádi bychom poděkovali řediteli tohoto turnaje Honzovi Volšemu za precizní přípravu a 
organizaci. 
     Za poskytnutí pěkných cen pro vítěze velmi děkujeme také sponzorům, kterými byli kromě našeho 
SDH také obec Spojil, rodina Kosteleckých a Ing. Zdeněk Nedvěd. Samozřejmě také děkujeme všem 
příznivcům tohoto turnaje za zapůjčení hracích zařízení Stiga a manţelům Ministrovým, kteří nám 
pomohli se zajištěním časomíry. 
     Věříme, ţe se všem účastníkům a divákům i tento turnaj líbil a uţili si při něm krásné sportovní a 
zároveň i společenské odpoledne a večer. Vzhledem k ohlasům můţeme doufat, ţe se natrvalo stane 
součástí ţivota naší vesnice. 
          Starosta SDH obce Spojil 
           Ing. Jan Meloun  
 

  
 

     Jiţ XV. ples Svazku obcí Loučná se konal dne 
23.ledna 2015 a to v Kostěnicích. Pořadatel si dal 
opět záleţet na přípravě tohoto plesu. V bohaté 
tombole, ve které se na prvním místě pyšnila 
automatická pračka, bylo mnoho i dalších 
hodnotných cen. Kaţdý návštěvník plesu byl ze 
strany pořadatelů osobně přivítán a kaţdá dáma 
obdrţela květinu. Mimořádnou součástí plesu byla 
soutěţ, kdy kaţdý účastník plesu obdrţel tiket s 
čárkovým kódem a od dvaadvacáté  hodiny mohl 
zkusit  vyhrát další cenu mimo tomboly. Večerem 
nás provázela kapela "Bylo nás pět", která 

skutečně navodila tu správnou plesovou 
atmosféru. Přivítání se ujal předseda svazku a 
starosta města Sezemic Martin Staněk spolu se 
starostou hostitelské obce Kostěnice Václavem 
Půlkrábkem. Předtančení se uskutečnilo v podá-
ní domácího souboru Kostěnická Beseda, který 
sklidil velký potlesk a obdiv. I kdyţ ze Spojila 
nebyla účast nikterak valná, tak sál byl poměrně 
zaplněn. Poslední tóny zazněly v brzkých ranních 
hodinách a daly tím pokyn všem, ţe se mají vrátit 
do svých obcí a domovů. Budeme se těšit na další 
a to jiţ XVI. ples Svazku obcí Loučná, kdy snad i 
účast ze Spojila bude větší.  
                  Jan Křivka 

 
 
  

    Tak se nám zase sešel rok s rokem a opět 
nastal ten dlouho očekávaný den, kdy spojilští 
dobrovolní hasiči ve spolupráci  s obcí Spojil 
uspořádali další ples, tentokrát jiţ v pořadí sedmý. 

Letos se konal v pátek 30. ledna 2015 a to jako 
vţdy na tradičním místě - v sále našeho 
oblíbeného kulturního zařízení ve spřátelené 
Chotči. Doprava na ples byla zorganizována ze 
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Spojila tradičně autobusem, letos pouze jedním 
spojem odjíţdějícím v 18,40 hod. Pro ostatní 
mimořádné poţadavky na dovoz i odvoz pak byla 
panem Záleským navíc zajištěna doprava 
obecním hasičským vozidlem. Letos náš ples 
navštívilo přes 70 lidí, coţ byla sice niţší účast 
neţ v předchozích ročnících, ale  tancující páry 
měly určitě alespoň více místa na všechny své 
kreace.  Při vstupu do sálu přivítal spojilský 
místostarosta pan Křivka se zastupitelem panem 

Rozsypalem kaţdého hosta osobně a všechny 
dámy obdrţely krásnou červenou růţi, ostatně jak 
je u nás milým zvykem kaţdý rok. Hned po 
příchodu si mohl kaţdý zakoupit od hasičů za 
desetikačku losy do tomboly. Zájem o tyto losy byl 
tradičně velký, protoţe nabídka všech  36 
vystavených cen tomboly byla skutečně velmi 
pestrá a lákavá. Ples zahájil krátce po půl osmé 
starosta  hasičů Ing. Jan Meloun, který všechny 
přivítal, popřál jim pěknou zábavu a nezapomněl 
je ani pozvat k nákupu losů do tomboly. Po tomto 
úvodu plesové hosty milým slovem uvítala i 
starostka obce Spojil paní Miluše Telecká, která 
jim popřála krásně strávený ples a poděkovala 
organizátorům za aktivitu a úsilí, sponzorům cen 
do tomboly i starostovi Chotče panu Martinu 
Chvojkovi za to, ţe jejich sál kaţdý rok hostí náš 
ples. Nakonec se se svým vřelým přivítáním přidal 
i místostarosta obce Spojil pan Jan Křivka, který 
mezi účastníky plesu speciálně přivítal a kyticí růţí 
potěšil paní Praţanovou. Její dnes jiţ bohuţel  
zesnulý manţel byl dlouholetým starostou Chotče 
a velkým přítelem Spojila.  
     Potom se jiţ všichni vydali na taneční parket a 
uţívali si hudební produkci skupiny Rytmus. Zněla 
jak hudba klasická v rytmu polky či valčíku, tak i 
pomalejší tóny pro odpočinek u plouţáků. 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 všech dam a obleků či košil našich 
gentlemanů, mezi nimiţ 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 nimiţ nechyběl 
tradiční tatarák, ale velmi frčel třeba i řízek 
s bramborovým salátem a jiné dobroty. 
Samozřejmě ţe plesovým hostům bylo třeba také 
dodrţovat pitný reţim, o coţ se skvěle postarali 
místní hbití číšníci. Zábava plynula rychlým 
tempem a tak kolem půl dvanácté se přiblíţil čas 
plný napětí a spousty legrace. Čas pro losování 
hasičské tomboly. Samotnému losování předchá-
zelo poděkování jmenovitě všem našim milým 
sponzorům. V naší losovací ošatce, kterou staro-
sta hasičů neustále promíchával, se nakonec 
usídlilo přesně 900 losů. Losování probíhalo za 
pomoci jedné mladé sličné asistentky a tradičně je 
moderoval pan Křivka. Podle našeho stálého 
obyčeje vţdy výherce po převzetí ceny vylosoval 
toho následujícího. Jak uţ 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 multifunkční 
tiskárna, topinkovač, rychlovarka, ţehlička či fén, 
ale dokonce i krásná akustická kytara, dřevěná 
skříňka, sušák na prádlo, batoh, spacák a dámská 
nebo pánská kosmetika, navíc jsme měli letos 
také spoustu pěkných kalendářů či publikací. 
Stejně jako loni byla i letos tombola o dost bohatší 
na ceny, které jsou jak se říká „k seţrání“, protoţe 
se zde objevily například utopenci, naloţený 
hermelín, dárkový koš, slané pečivo a dokonce 
hromada výborných tlačených koláčků se čtyřmi 
druhy náplní, o něţ se jejich výherci k velké 
radosti přátel a sousedů se všemi hned na plese 
podělili. K tomu také na spláchnutí třeba Fernet či 
víno. Hlavní cenou byla letos mikrovlnná trouba, 
kterou se její štědrý výherce hned na místě 
rozhodl věnovat na charitativní účely, a proto 
poputuje do Dětského centra ve Veské. Všechny 
tím tento milý pán velmi příjemně překvapil a 
vyslouţil si jejich obdiv a potlesk. Po vylosování 
tomboly se zábava opět rozproudila v tanečním 

rytmu a dokonce se mezi námi objevil rozpustilý 
Mexičan v ponču a s velkým sombrerem na hlavě, 
v němţ jsme však velmi brzy poznali masko-
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vaného pana hostinského. S přibývajícím časem 
byla zábava o to veselejší, kdyţ mnozí neváhali 
navštívit během plesu ledový bar, kde si mohli dát 
u dvou krásných a milých barmanek panáčka, 
popovídat si se svými sousedy či přáteli a 
případně se i s nějakými novými seznámit. 
     Protoţe však vše krásné jednou končí, tak i 
náš ples se s námi rozloučil poslední skladbou a 
nedlouho po druhé hodině noční plesoví hosté 
nastoupili do autobusu a plni příjemných dojmů 
vyrazili k domovu. Věřím, ţe se nám ples letos 

opět krásně vydařil, všichni se na něm skvěle 
bavili a uţili si mnoho tance a někdy i zpěvu. 
K tomu navíc jistě také i druţného 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. Doufám, ţe se stejně jako 
já uţ nyní všichni těšíte na náš další spojilský ples 
v příštím roce. 
   Starosta SDH obce Spojil  
    Jan Meloun 

 
  

 

     Sobota 7. února 2015 byla ve Spojile 
karnevalová. V prostorách sportovního areálu se 
od 15,00 hodin konal Dětský karneval, jehoţ 
pořádání se tentokrát společně s obcí Spojil ujala 
správkyně sportovního areálu paní Hana 
Hartmanová. Na 22 dětí „přeměněných“ v různé 
pohádkové a filmové postavičky čekalo odpoledne 
plné zábavy, her a překvapení. Karnevalu se 

tradičně zúčastnilo několik princezen, Spiderman, 
Batman, klauni, lvíček, motýlci, muchomůrka, 

Opičí král a řada dalších. Celé odpoledne se o 
naše pohádkové bytosti starala Šípková Růţenka 
v podání Hanky a klaun Honza. O zdravý pohyb 
dětí se staral Ivan Ptáčník, který svojí diskotékou 
plnou pohádkových a dětských písniček dotvořil 
příjemné sobotní odpoledne. 
     Děti za své výkony v soutěţích byly odměněny 
drobnými sladkostmi. Novinkou letošního 
karnevalu, kterou Hanka pro děti připravila, byla 
tombola. Děti si za symbolickou korunu mohly 
zakoupit lístky do tomboly. V závěru odpoledne 
Šípková Růţenka Hanka společně s klaunem 
Honzou vylosovala hodnotné ceny v tombole, 
které věnovali sponzoři z řad místních občanů. Po 
vylosování tomboly dostaly děti slíbené sladké 
překvapení v  podobě nepečeného ovocného 
dortu s piškoty. Podle spokojených výrazů 
v dětských tvářích lze usoudit, ţe se sobotní 
karnevalové odpoledne vydařilo. 
 

     Naše poděkování patří hlavním organizátorům 
Hance a Honzovi, DJ Ivanu Ptáčníkovi, Lee 
Ministrové za pořízení fotodokumentace z celé 
akce a všem sponzorům za velmi pěkné ceny, 
které věnovali do tomboly. 
          Miluše Telecká                                                                         

 
  

 
     Sotva kolem sedmé večer dozněly veselé tóny 
hudby a utichlo  karnevalové skotačení dětí, začali 
se kolem osmé hodiny scházet  návštěvníci 
karnevalu pro dospělé. Sice z počátku se jednalo 
o jednotlivce, ale s postupem času dosáhl počet 
masek jedenácti, ale to včetně personálu, tj. 
Hanky a Honzy.  V druţném hovoru plynulá veselá 
zábava, později došlo i na taneček. Vrcholem této 
akce bylo i vyhlášení nejlepší masky. Tou se stala 
Šípková Růţenka Hanka.  
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PŘIPOMENUTÍ 15. VÝROČÍ ZNOVUZALOŢENÍ 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE SPOJILE 

 
Váţení a milí spojilští spoluobčané a sousedé, 
     psal se rok 2000, neděle 13. února a v tehdejší 
Obecní hospůdce (v budově dnešního obecního 
úřadu) se dopoledne v 10,30 hodin sešlo 15 
Spojiláků. Toto setkání se stalo významným 
okamţikem v ţivotě naší obce, protoţe se jednalo 
o ustavující schůzi ke znovuzaloţení Sboru 
dobrovolných hasičů ve Spojile. Sbor byl zaloţen 
jako zájmové sdruţení občanů a pod přímou 
záštitou obce Spojil.  

Poprvé byl tento sbor v naší vesnici zaloţen jiţ 4. 
dubna 1922, coţ jsme si v roce 2012 připomněli 
oslavou 90. výročí, spojenou téţ s oslavou 20. 
výročí samostatnosti obce. V průběhu 20. století 
plného dějinných zvratů v naší zemi, které 
samozřejmě ovlivňovaly i běh ţivota v naší obci, 
tak dobrovolný hasičský sbor několikrát zanikl a 
znovu byl obnovován. V období socialistické 
totality zcela podléhal ústředním orgánům Svazu 
poţární ochrany a nemohl tak bohuţel vyvíjet 
svou činnost svobodně a samostatně. Navíc byl 
Spojil součástí města Pardubice, mezi jehoţ 
prioritami rozhodně nebyla podpora podobné 
organizace. Toto novodobé zaloţení sboru na 
počátku nového milénia se tedy stalo důleţitým 
milníkem v ţivotě naší obce a jejích obyvatel. 
     Prvním starostou sboru byl jiţ na ustavující 
schůzi zvolen Jiří Novák ml. a po jeho rezignaci 
v říjnu téhoţ roku jsem jím byl zvolen já Jan 
Meloun ml. a jsem jím do současnosti. Jiţ od 
počátku své existence se náš sbor velmi aktivně 
ujal role organizátora či spoluorganizátora mnoha 
společenských akcí v naší vesničce a to skutečně 
pro všechny věkové kategorie. K těm tradičním 
vţdy patřily například kaţdoroční Čarodějnice, 
stavění a kácení Máje, spojilské posvícení a pouť, 
Dětský den, Spojilská míle a také jedna veskrze 
praktická akce, kterou je sběr ţelezného šrotu. 
K nim přibyly v průběhu let další události – tou 
nejvýznamnější společenskou je zcela nepochyb-

ně obecní a hasičský ples pořádaný v Chotči. Dále 
pak události především sportovní jako Vánoční 
turnaj ve stolním tenisu, Memoriál MUDr. Petra 
Starého – turnaj v nohejbalu, Turnaj ve stolním 
tenisu dvojic, Turnaj v nohejbalu trojic a Turnaj se 
stolním Stiga hokeji. V minulosti náš sbor 
uspořádal například i rybářské závody nebo 
hokejový turnaj na místním rybníku, zájezdy pro 
občany do vinného sklípku, přednášky o 
zdravovědě a besedy s občany na téma „Jak se 
chovat při mimořádných událostech“, koncert 
dechovky pro naše seniory, vystoupení imitátora 
Václava Faltuse, koncert skupiny Lokálka či 
rockové kapely Spektrum a mnohé další. Aktivně 
naši členové téţ vypomohli s uspořádáním 
finanční sbírky na rekonstrukci spojilské kapličky a 
její zvon Václav a dále při organizování 
humanitární pomoci jiným obcím při několikerých 
povodních v naší zemi. Velmi významnou událostí 
pak jednoznačně byly jiţ zmíněné oslavy 90. 
výročí SDH v roce 2012, ale samozřejmě i 
předchozí oslavy 80. výročí v roce 2002 a taktéţ 
se náš sbor zásadním způsobem podílel na 
Spojilských letních slavnostech v letech 2004, 
2006 a 2008. Výpomoc náš sbor někdy poskytuje i 
při organizování akcí mimo Spojil a to spřáteleným 
organizacím jako cyklistický klub NAC Pardubice 
(např. závod Memoriál Česti Šílda) případně 
dalším spřáteleným hasičským sborům či obcím. 
Pokud bych zde měl jenom vyjmenovat všechny 
aktivity, které náš sbor a jeho členové 
zorganizovali nebo je podpořily za celých těch 15 
let, tak by to pravděpodobně zabralo značnou část 
tohoto čísla Spojilské Drbny. Pouze krátce tedy 
zmíním, ţe náš sbor za tuto dobu přímo 

zorganizoval nebo svou činností podpořil celkem 
téměř 170 různých akcí či událostí. Povaţuji za 
důleţité zmínit také tu skutečnost, ţe si velmi 
váţíme historie a tradice našeho sboru, na nějţ 
jsme před 15 lety navázali, a proto jsme 
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samozřejmě nezapomněli ani na pamětníky - 
bývalé členy sboru. Vţdy jsme je stále povaţovali 
za naše bratry hasiče, přestoţe se jiţ kvůli 
vyššímu věku nemohli aktivně podílet na naší 
činnosti, a proto jsme je alespoň navštěvovali 
s gratulací při příleţitosti jejich významných 
ţivotních jubileí a s velkou úctou a současně 
ţalem v srdci jsme některé z nich jiţ doprovodili i 
na jejich poslední cestě. Bohuţel jsme se takto 
rozloučili i s hasičskými veterány Janem 
Zemanem st. a Ladislavem Kmentem, dvěma 
našimi členy a skvělými lidmi, kteří nám byli i 
v novodobé historii sboru moudrými rádci i 
aktivními pomocníky. Na všechny tyto naše bratry 
hasiče, kteří jiţ nejsou mezi námi, pravidelně 
vzpomeneme v období Dušiček či Vánoc, kdy 
navštěvujeme jejich hroby a uctíme jejich světlou 
památku. 
     Pokud zde píšu o spojilských dobrovolných 
hasičích, tak je samozřejmě nutné věnovat se i její 
významné akční sloţce, kterou je hasičská 
zásahová jednotka. V roce 2000 byla v březnu 
rozhodnutím spojilského zastupitelstva ustavena 
z řad členů nově vzniklého SDH i Jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů, která je ze zákona 
podřízena vedení obce a je zařazena do kategorie 
JPO V. Velitelem této hasičské jednotky byl na 
počátku jmenován Miroslav Vlk st., který jim byl aţ 
do roku 2010, kdy tato funkce přešla na starostu 
obce Jana Křivku a počátkem letošního roku jsem 
byl velitelem jednotky jmenován já Jan Meloun ml. 
na základě mojí předchozí nominace výborem 
SDH. 
Hasičská jednotka se snaţila jiţ od počátku být 
v rámci svých moţností poměrně aktivní 
především pokud jde o připravenost případného 
zásahu hlavně v naší obci, s důrazem na zásahy 
spíše technické, coţ je dáno naší technikou a 
vybavením. Členové jednotky procházejí 
pravidelným teoretickým i praktickým výcvikem 
práce s motorovou pilou, přičemţ praktický výcvik 
se zároveň vţdy snaţí spojit s uţitečnou prací pro 
obec, jako je kácení či prořez nadbytečných nebo 
náletových dřevin. Naši členové si rozšiřují své 
znalosti a zkušenosti i návštěvou stanice 
profesionálních hasičů HZS Pardubice. Od 
počátku naší jednotce i celému sboru slouţila jako 
hlavní technika věrně naše „Carevna“, speciálně 
upravená Volha GAZ 24, kterou pak v roce 2008 
vystřídalo nové auto Nisan Primastar. Pokud jde o 
vybavení hasičské jednotky, tak kromě 
standardních hadic, proudnic a hydrantového 
nástavce máme k dispozici i výkonné kalové 
čerpadlo a od konce roku 2013 i novou 
elektrocentrálu. Samozřejmě, ţe jednotka je 
vybavena hasičskými zásahovými obleky a obuví, 
dalšími ochrannými pracovními oděvy včetně 
obuvi, zásahovými přilbami atd. 
Jiţ v roce 2001 jsme se zúčastnili společného 

cvičného poplachu jednotek obcí Mikroregionu 
Loučná v nedaleké Veské u Sezemic, kdy 
námětem cvičení byl poţár lesa a v témţe roce 
jsme cvičili poţární útok přímo ve Spojile, coţ 

jsme následně mohli ukázkami prezentovat 
například při Dětském dnu či oslavách 80. výročí 
SDH. V roce 2004 jsme zajistili organizaci 
zdravovědy na branných závodech v Dašicích a 
v roce 2010 jsme se v Moravanech zúčastnili 
společného námětového cvičení dobrovolných 
sborů s tématem zásahu při povodních. 
Skutečných ostrých zásahů jsme se pak účastnili 
při poţárech přímo ve Spojile v letech 2002 a 
2005 a dvakrát v roce 2009. V červnu roku 2002 
jsme po silné ničivé vichřici zasahovali spolu 
s profesionálními hasiči z Pardubic a dalšími 
dobrovolnými sbory z okolních obcí na mnoha 
místech v okolí Pardubic při odstraňování 
spadlých stromů, zajištění poškozených střech a 
podobně. Taktéţ v roce 2002 v srpnu byla naše 
hasičská jednotka iniciátorem pomoci jihočeské 
obci Plav. Společně s ostatními sbory, které se k 
nám připojily, jsme tam několik dní odstraňovali 
následky povodně, jeţ tehdy zasáhla velkou část 
naší vlasti. 

Vodní ţivel se v posledních letech bohuţel 
nevyhnul ani naší vesnici. V červnu roku 2006 
postihla naši obec po přívalovém dešti záplava. 
Naše jednotka společně se sbory okolních obcí 
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pomohla našim spoluobčanům zmírnit její 
následky. Znovu nás pak potrápil přívalový déšť 
v červnu roku 2013, kdy voda zatopila nejen hřiště 
ve sportovním areálu, ale i některé sklepy, studny 
a zahrádky našich spoluobčanů, takţe jsme se 
opět museli pořádně činit. Za připomenutí stojí 
jistě také naše účast při pátrání po pohřešovaných 
osobách ve Spojile a okolí v letech 2011 a 2014.    
     Závěrem tohoto mého zamyšlení a shrnutí 
některých hlavních informací o našem Sboru 
dobrovolných hasičů obce Spojil i hasičské 
jednotce za toto patnáctileté období bych rád 
znovu připomenul, ţe všech našich současných 
27 členů SDH jsou dobrovolníci a veškerou 
činnost vykonávají v rámci našeho sboru 
dobrovolně a obětavě pouze ve svém volném 
čase, kterého je v dnešní náročné a rychlé době 
tak málo a je tak cenný. Ne kaţdý člověk je dnes 
ochoten tento volný čas i své síly věnovat svým 

sousedům a spoluobčanům tak jako naši 
dobrovolní hasiči, a to leckdy i na úkor času pro 
své rodiny či přátele, a proto jim chci touto cestou 
vyjádřit svůj velký obdiv, úctu a ze srdce jim za 
tuto nezištnou sluţbu pro druhé děkuji. 
Samozřejmě moje upřímné poděkování náleţí i 
všem rodinným příslušníkům našich dobrovolných 
hasičů za jejich laskavé pochopení i podporu. 
Velmi moc děkuji i všem Vám - Spojilákům i 
přespolním, kteří našemu sboru fandí, podporují 
jej a váţí si toho, co pro ně děláme. 
     Mohu Vám slíbit jménem svým i ostatních 
členů SDH, ţe uděláme vše pro to, abyste na nás 
„své spojilské hasiče“ mohli být i nadále hrdí, a 
váţili si jich, neboť i my si Vaší důvěry a 
vstřícnosti nesmírně váţíme. 
      
     Starosta SDH obce Spojil 
   Ing. Jan Meloun

 
 
  
 

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 10. prosince 2014 

     Přítomni byli všichni zastupitelé a z řad hostů - 
občanů obce se jich na toto jednání dostavilo 17 osob. 
Po oficiálním zahájení jednání předloţila paní starostka 
zastupitelstvu obce program a poţádala přítomné členy 
zastupitelstva o případné doplnění či připomínky 
k navrţenému programu. V diskuzi vystoupil Ing. 
Jaroslav Jandl s připomínkou, ţe podle jednacího řádu 
mají být materiály pro jednání zaslány 7 dní předem a 
ţe materiály k bodu č.6 a 7 přišly pozdě, tudíţ navrhuje 
tyto body programu vypustit. Jan Matěj vystoupil 
s připomínkou, ţe k bodu č.8 členové zastupitelstva 
neobdrţeli podklady. Starostka obce odpověděla, ţe 
jednací řád hovoří o tom, ţe jednání zastupitelstva 
obce je svoláváno nejméně 7 dní předem, ale není zde 
řešen termín pro zasílání materiálů. Členové 
zastupitelstva je obdrţeli písemně předem i kdyţ 
později, ale plán zasedání zastupitelstva, který souvisí 

s bodem č.6 nemohl být zaslán dříve neţ v pondělí 
8.12. 2014, protoţe na minulém jednání bylo 
odsouhlaseno, ţe zástupci volebních stran odevzdají 
podklady pro tento dokument do pátku 5.12. 2014. OZV 
č.1/2014 se pozdrţela na odboru dozoru MV ČR, kde je 
obec povinna ji konzultovat. Z těchto důvodů nemohly 
být předmětné materiály zaslány dříve. Vzhledem 
k jejich charakteru a rozsahu nevidí starostka důvod na 
jejich staţení. K bodu č.8 uvedla, ţe Zpráva o činnosti 
obecního úřadu je vţdy předkládána ústně aţ na 
jednání zastupitelstva obce, aby zahrnovala ty 
nejposlednější informace a takto se to praktikuje po 
celá léta. 
     V následném hlasování byl program přijat = 5 pro, 2 
proti (ing. Jaroslav Jandl a Jan Matěj) a 2 se zdrţeli 
(Bc. Diana Houdová a Libor Kment). 

         
      V následujícím bodu předseda kontrolního výboru přednesl informaci o plnění usnesení z jednání zastupitelstva 
obce dne 19. listopadu 2014. Konstatoval, ţe usnesení č. 8/2014/XIII týkající se předloţení návrhu na předsedu a 
členy výboru stavebního a strategického rozvoje obce Spojil měl splnit člen zastupitelstva obce Jan Matěj a 
předloţit jej na dnešním jednání. Poţádal jej, zda má návrhy připravené, pokud ano, bude vyzván k jejich 
předloţení v rámci bodu různé. Dále uvedl, ţe usnesení č. 8/2014/XIV týkající se podkladů pro plán zasedání 
zastupitelstva obce na I.pololetí roku 2015 splnila volební strana Spojil náš společný domov a volební strana 
Sdruţení politického hnutí Ano 2011 + Spojil sobě(SOS). Volební strana Změna nemá v I. pololetí roku 2015 
potřebu něco ze svého volebního programu projednávat v zastupitelstvu obce.   
     Starostka obce následně otevřela k předloţenému bodu diskuzi a následně dala o plnění minulého usnesení 
hlasovat. Pro se vyjádřili všichni přítomní zastupitelé. 
 
     Dále bylo na pořadu projednání a schválení Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
sluţebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-
2006308/VB/1 název stavby: Pardubice Spojil -přípojka 
nn- Křemenová. 
     Místostarosta obce konstatoval, ţe předloţenou 
smlouvu obdrţeli členové zastupitelstva obce písemně 

předem. Uvedl, ţe se jedná o naprosto standardní 
smlouvu, která je uzavírána se správci sítí, které jsou 
umístěny na pozemcích obce či soukromých vlastníků. 
V tomto případě se jedná o kabelové vedení nízkého 
napětí  pro garáţ paní Křemenové. Se ţádostí  o 
zřízení věcného břemene se na obec Spojil obrátil ČEZ 
distribuce a.s. v období, kdy staré vedení obce jiţ 
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nemohlo přijímat ţádná zásadní rozhodnutí a nové 
vedení nebylo ještě zvoleno. Z pohledu obce byla 
snaha nezatíţit významný pozemek v centru obce 
věcným břemenem a proto bylo vedeno jednání o 
oddělení části pozemku p.p. č. 547 v k.ú. a obci Spojil, 
nezbytně nutné pro zřízení přípojky nn. ČEZ distribuce 
a.s. tento návrh nakonec akceptoval a předloţil 
projednávanou smlouvu s tím, ţe si má obec Spojil 
stanovit výši náhrady za zřízení věcného břemene tak, 
aby pokryla její náklady vyhotovení oddělovacího 
geometrického plánu, nejvýše však 10.000,- korun. 
Následně však vyvstala potřeba řešit odtokové poměry 
dešťových vod a s tím související celkové koncepce 
řešení na pozemcích v jiţní a jihozápadní části obce. 
Z tohoto důvodu se nám jeví v současné době jako 
nepřípustné zatěţovat pozemek v centru obce věcným 

břemenem do doby, neţ bude zpracována celková 
koncepce řešení zmíněného území. Proto předkladatel 
navrhl, aby předloţená smlouva nebyla schválena. 
Předsedající následně otevřela k projednávanému 
bodu diskuzi a po ní předloţila návrh na usnesení.  
V diskuzi vystoupil Jan Matěj s dotazem, jestli jsou 
nějaké varianty řešení citované přípojky. Starostka 
obce mu odpověděla, ţe teoreticky ano, ale prakticky je 
ČEZ distribucí a.s. navrţeno pouze jedno řešení a to 
přes veřejný pozemek obce. V diskuzi dále vystoupil 
MVDr. Svatopluk Rozsypal s názorem, ţe obec by 
neměla nechat zatíţit lukrativní pozemek v centru obce 
věcným břemenem. Tento názor podpořil ve svém 
vystoupení i Ing. Jandl. 
Při hlasování se všichni zastupitelé vyjádřili pro 
neschválení předmětné smlouvy. 

 
     Dalším bodem jednání zastupitesltva bylo jednání a schválení Návrhu rozpočtu obce Spojil na rok 2015.            
V tabulkové podobě byl rozpočet zveřejněn jiţ v prosincové Drbně. Po jeho projednání byl schválen jednomyslně. 
Z tohoto důvodu jiţ zde nezveřejňujeme další podrobnosti. 
 
     Také projednání a schválení Nařízení obce Spojil č. 1/2014, kterým se vydává Trţní řád obce Spojil byl 
schválen jednomyslně. V prosincovém vydání zpravodaje bylo otištěno jeho znění, a domníváme se, ţe průběh 
jeho projednávání není nutno komentovat. 
  
     V pokračujícím jednání zastupitelstva následovalo 
projednání a schválení plánu zasedání Zastupitelstva 
obce Spojil na I. pololetí roku 2015.  Starostka 
konstatovala, ţe členové zastupitelstva obdrţeli 
projednávaný materiál písemně předem, i kdyţ aţ 
v pondělí. Jak jiţ bylo řečeno v bodě číslo dvě kontrola 
plnění usnesení z jednání Zastupitelstva obce Spojil 
dne 19. 11. 2014 podklady pro plán zasedání 
Zastupitelstva obce Spojil na I. pololetí roku 2015 
předloţila volební strana Spojil náš společný domov a 
volební strana Sdruţení politického hnutí Ano 2011+ 
Spojil sobě(SOS). Volební strana Změna nemá v I. 
pololetí roku 2015 potřebu něco ze svého volebního 
programu projednávat v zastupitelstvu obce. Po 
seznámení přítomných s návrhem plánu zasedání 
zastupitelstva otevřela k předloţenému návrhu diskuzi. 
V diskuzi vystoupil pan Jan Matěj se ţádostí, aby 
k bodu zajištění personálního auditu byla vzhledem 
k technickému zajištění a nutnosti poptávkového řízení 
připsána také starostka obce. Dále v diskuzi vystoupil 
Ing. Jaroslav Jandl s návrhem, aby vzhledem ke 
sloţitosti zajištění personálního auditu byl tento bod 
přesunut na reálný termín tak za půl roku. Starostka 
obce reagovala s tím, ţe právě vzhledem ke sloţitosti 
této záleţitosti je třeba nejdříve projednat postup 
zajištění personálního auditu včetně ekonomických 
poţadavků na jeho realizaci. Jako další vystoupil 
místostarosta obce Jan Křivka. Upozornil, ţe vzhledem 
k tomu, ţe Obecní úřad Spojil nemá tajemníka, je za 
chod úřadu plně zodpovědná starostka a tudíţ by 
zastupitelstvo nemělo zasahovat do jejích pravomocí. 
Uvedl, ţe on nikdy nezvedne ruku pro ţádný personální 
audit ani jeho financování, pokud si to nebude výslovně 
přát starostka obce. Dále se vyjádřil ke kamerovému 
systému, který v plánu zaznamenal. Připomenul, ţe 
toto zaznělo na několika předchozích jednáních 
zastupitelstva obce, ţe kamerový systém je řešen 
v rámci Svazku obcí Loučná společně s městskou 
policií a je předmětem ţádosti o dotační titul. V diskuzi 
dále vystoupil Ing. Jaroslav Jandl s doplněním, ţe 

veškerý personální audit je poradenská záleţitost a je 
na manaţerovi, v tomto případě na paní starostce, zda 
závěry přijme nebo nepřijme. Dále vystoupila Bc. Diana 
Houdová s tím, pokud jiţ existuje nějaké řešení 
kamerového systému je zbytečné, aby jej předkládali 
v březnu na zastupitelstvo. Starostka obce na to 
reagovala tím, ţe pouze vyšla vstříc jejich poţadavku, 
protoţe si to dali do volebního programu a předloţili to 
jako návrh do plánu jednání zastupitelstva. O 
kamerovém systému se začalo mluvit na jednáních 
zastupitelstva od června loňského roku. Pokud mají 
pocit, ţe je zbytečné to projednávat, navrhne, aby byl 
tento bod z programu jednání vypuštěn. Dále vystoupil 
pan Jan Matěj s tím, ţe by se členové zastupitelstva 
měli vyjádřit ke kamerovému systému a potom bychom 
se měli o tomto bodu rozhodnout. Starostka obce 
uvedla, ţe za sebe a pana místostarostu říká, ţe se 
k tomu několikrát vyjádřili a tím, ţe se Obec Spojil 
přihlásila do kamerového systému v rámci Svazku obcí 
Loučná, byl dotaz zodpovězen. V diskuzi vystoupil 
místostarosta obce Jan Křivka s tím, ţe pokud bychom 
nyní měli od kamerového systému ustoupit, tak neví, 
jak by s tímto mohl jet na jednání Valné hromady 
Svazku obcí Loučná, kde se o tom bude hovořit. Doktor 
Mencl upřesnil, k čemu by měl kamerový systém 
slouţit. Místostarosta obce Jan Křivka dále upřesnil, ţe 
správcem kamerového systému bude Městská policie 
Sezemice a Policie ČR. Dále Bc. Diana Houdová znovu 
hovořila o tom, ţe pokud běţí nějaké dotace na 
kamerový systém je zbytečné, aby předkládali nějaký 
návrh a nabídla případnou pomoc při řešení této 
záleţitosti. Starostka obce zopakovala, ţe vyšla pouze 
vstříc jejich poţadavku. Dále Ing. Jaroslav Jandl navrhl, 
aby z březnového jednání byl vypuštěn bod kamerový 
systém a byl tam přesunut bod úprava úředních 
hodin… a personální audit. Starostka obce uvedla, ţe 
v lednu mají předloţit záměr zajištění personálního 
auditu, co vše k tomu bude potřeba, nikoliv výstupy             
z něho. Po té se vyjádřil MVDr. Svatopluk Rozsypal a 
paní Boţena Melounová, kteří vybudování kamerového 
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systému podpořili. Po diskuzi starostka  předloţila 
návrh na usnesení:      "Zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva 
obce Spojil na I. pololetí roku 2015 včetně návrhu Bc. 
Diany Houdové a Ing. Jaroslava Jandla, aby v měsíci 
březnu 2015 byl z plánu zasedání zastupitelstva obce 
vypuštěn bod Projednání návrhu na vybudování 

kamerového systému v obci Spojil, a to jak z hlediska 
technického, tak i z hlediska ekonomického zajištění, 
investičních nákladů, provozních nákladů a 
předpokládaných nákladů na údrţbu (původně 
předloţili Jan Matěj, Bc. Diana Houdová a Ing. Jaroslav 
Jandl)". Toto bylo schváleno všemi přítomnými 
zastupiteli.  

 
     Dalším bodem jednání bylo projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za 
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. I zde se 
redakce domnívá, ţe je pro informovanost veřejnosti dostatečný výňatek ze schválené vyhlášky, který byl 
uveřejněn v Drbně č.5-6/2014.  
 
     V jednání následovala "Informace o činnosti obecního úřadu za uplynulé období". Tento materiál je součástí 
originální verze zápisu jednání. Zastupitelstvo tuto zprávu vzalo ne vědomí bez výhrad jednomyslně.  
 
     V bodě "Různé" byla hlavním tématem Volba 
předsedy a členů výboru stavebního a strategického 
rozvoje obce Spojil. Člen zastupitelstva obce Jan Matěj 
předloţil návrh na členy výboru stavebního a 
strategického rozvoje obce Spojil, tak jak je obdrţel od 
zástupců jednotlivých volebních stran. Za volební 
stranu Spojil náš společný domov pana Jana Křivku, za 
volební stranu Změna pana Jána Černáka a za volební 
stranu Sdruţení politického hnutí Ano 2011 + Spojil 
sobě (SOS) pana Luďka Čermáka. Na funkci předsedy 
výboru nikoho nenavrhl. V diskuzi vystoupil MVDr. 
Svatopluk Rozsypal s dotazem na pana Matěje, zda 
vůbec uvaţovali o nějakém erudovaném předsedovi. 
Pan Matěj odpověděl, ţe to není dotaz na něho, ale na 
oslovené zástupce volebních stran. Starostka obce 
k tomu zaujala svoje stanovisko z pohledu lídra volební 
strany Spojil náš společný domov. Dále předsedající 
konstatovala, ţe na ustavujícím zasedání bylo 
schváleno, ţe výbory budou pětičlenné, čemuţ 
předloţený návrh neodpovídá. Poděkovala Janu 
Matějovi za jeho snahu. Dále uvedla, ţe dosavadní 
praxe ukázala potřebu, aby výbor stavební a 
strategického rozvoje obce pracoval, proto doporučila 
do funkce předsedy tohoto výboru pana Jana Křivku a 
otevřela k předloţenému návrhu diskuzi. V diskuzi 
vystoupil pan Jan Matěj se ţádostí o malou přestávku. 
     Po přestávce předsedající poţádala pana Jana 
Matěje o předloţení návrhu. Pan Jan Matěj poţádal, 
zda můţe hlasovat pro Jana Křivku. Starostka 

následně předloţila návrh na usnesení: "Zastupitelstvo 
obce Spojil svým usnesením volí pana Jana Křivku do 
funkce předsedy výboru stavebního a strategického 
rozvoje obce Spojil a ukládá mu předloţit návrh na 
sloţení tohoto výboru na jednání Zastupitelstva obce 
Spojil dne 21.1. 2015". Pro hlasovalo všech devět 
zastupitelů.  
     Následně o slovo poţádal pan Jan Křivka, který 
poděkoval za projevenou důvěru a jednomyslný 
mandát. Seznámil přítomné se svými prioritami, kterými 
jsou dokončení projednání Změny č.1 ÚP Spojil, 
vybudování chodníku nebo cyklostezky ve směru od 
rybníka na Dubinu po obecním pozemku včetně 
orientačního osvětlení, odkoupení pozemku pro 
rozšíření sportovního areálu včetně vybudování 
víceúčelového kurtu s umělým povrchem, protipovod-
ňové opatření a vyuţití pozemku v centru obce, který je 
v územním plánu určen pro občanskou vybavenost a je 
v majetku obce Spojil. 

 
     V bodu Různé dále starostka obce předloţila návrh, 
aby v kompetenci místostarosty obce byla kompletní 
stavební, územně plánovací a investiční agenda obce a 
její strategický rozvoj. Po té otevřela k předloţenému 
návrhu diskuzi a po ní předloţila návrh na usnesení. 
Usneseníé bylo schváleno poměrem 5 pro, 4 se zdrţeli 
(Bc. Diana Houdová, Ing, Jaroslav Jandl, Jan Matěj, 
Libor Kment) 

 
  

 

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 21. ledna 2015 

     Přítomno bylo 8 zastupitelů, Bc.D.Houdová byla omluvena, z řad občanů obce se jich na tomto jednání 
zastupitelkstva sešlo dvacet. Úvodní část jednání proběhla beze změn včetně schválení programu.  
     
     Prvním hlavním bodem jednání bylo projednání a 
schválení „Zásad organizování zájmových akcí v obci 
Spojil včetně jejich  financování“. Znění zěchto zásad 
najdete v dalším textu zpravodaje. 
     Tento materiál si klade za cíl stanovit zásady 
organizování akcí zájmového charakteru v obci Spojil 
jak samotnou obcí Spojil, tak občanskými sdruţeními či 
dalšími subjekty působícími v obci Spojil. Dále je cílem 
tohoto dokumentu stanovit jednotný postup finančního 
zajištění pořádaných akcí. Současně řeší také případy 

pořádání kulturních akcí, jejichţ program je zajišťován 
subjekty působícími mimo obec Spojil. 
     Akce zájmového charakteru pořádané obcí Spojil a 
případně s dalšími spolupořadateli jsou primárně 
určeny občanům a obyvatelům obce Spojil, členům 
občanských sdruţení působících v obci Spojil, 
drţitelům vstupního čipu do sportovního areálu obce 
Spojil a jimi pozvaným hostům. 
     Do diskuze se z hostů přihlásil Ing. Jan Hambalík 
s návrhem, aby se prodlouţila lhůta pro vyúčtování           
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z 5 na více dní. Starostka obce odpověděla, ţe tento 
návrh lze akceptovat a doporučila prodlouţit lhůtu pro 
vyúčtování akcí na 10 pracovních dnů. Zásady byly               

v hlasování schváleny všemi přítomnými zastupiteli 
jednomyslně. 

 
     Dalším bodem jednání se stala informace o přijetém RO č.8/2014 v kompetenci starostky obce Spojil.  Jedná se 
o rozpočtové opatření je ve výši 13.000,- korun jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které  dorovnává příjmy 
a výdaje rozpočtu obce Spojil za rok 2014. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil a v hlasování bylo toto 
jednomyslně odsouhlaseno.  
 
     Následovalo projednávání a schválení „Návrhu na 
úpravu úředních hodin dle potřeb občanů (navýšení 
v odpoledních a večerních hodinách), zajištění 
personálního auditu, zastupitelnosti zaměstnanců 
včetně ekonomického a personálního zajištění a 
provozních nákladů, jehoţ předkladateli byli Jan Matěj, 
Bc. Diana Houdová a Ing. Jaroslav Jandl.  
      Předsedající konstatovala, ţe projednávaný 
materiál obdrţeli členové zastupitelstva obce písemně 
předem. Tento materiál však neřeší zastupitelnost 
zaměstnanců. Po té předala slovo předkládajícím.   
     Ing. Jaroslav Jandl přednesl návrh na zajištění 
personálního auditu, ze kterého vyplynulo, ţe by ho 
zajišťovala skupina sloţená ze zastupitelů obce, a to 
pan Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl, Diana Houdová, 
Boţena Melounová a MVDr. Svatopluk Rozsypal. 
Boţena Melounová se dotázala, zdali se byli 
předkladatelé návrhu seznámit s činností obecního 
úřadu. Starostka obce odpověděla, ţe nikoliv. 
Ing. Jandl odpověděl, ţe jim jde o identifikaci slabých 
míst, případně navrhnout jiné uspořádání, jiné časové 
rozlišení.  
Místostarosta obce se dotázal, zdali se skutečně jedná 
o záměr zajistit personální audit, a nebo se jedná o 
jakési mapování.  Dále doplnil, ţe v návrhu je uvedeno, 
ţe audit zajištěný odbornou a nezávislou firmou by stál 
150.000 aţ 180.000,- Kč. Pan Ing. Jandl uvedl, ţe se 
jim jedná o personální audit. Dále místostarosta obce 
objasnil, kdo můţe  na základě zákona. 93/2009 Sb 
provádět personální audity a jakou musí mít odbornou 
způsobilost.  
MVDr. Svatopluk Rozsypal se dotázal, zdali by se dala 
vyčíslit úspora po provedeném auditu. 

Další dotaz zněl, zdali navrhovatelé znají počet 
zaměstnanců OÚ, kterých by se personální audit týkal. 
Bylo jim současně sděleno, ţe zaměstnanců obce, 
zařazených do obecního úřadu je 1,5, kterých by se 
personální audit týkal.  
Ing. Jandl uvedl, ţe by se to týkalo i zaměstnanců na 
dohody o provedení práce a pracovníků na veřejně 
prospěšné práce. 
Na toto téma proběhla mezi zastupiteli obce delší, 
mírně vzrušená diskuze. Její úplný záznam je 
zveřejněn na webových stránkách obce Spojil.  
V následných hlasováních pak:  
a) nebylo schváleno zajištění presonálního auditu (5 
pro, 2 proti = Ing. Jaroslav Jandl, Jan Matěj a 1 se 
zdrţel = Libor Kment. 
b) bylo jednomysleně schváleno, aby Jan Matěj, Bc. 
Diana Houdová a Ing. Jaroslav Jandl na jednání 
zastupitelstva v březnu roku 2015 předloţili důvodovou 
zprávu návrhu na provedení personálního auditu. 
 
     V další části tohoto bodu jednání byl předloţen 
návrh na úpravu úředních hodin obecního úřadu. 
Předkladatelem byl Jan Matěj. Starostka obce 
konstatovala, ţe projednávaný materiál obdrţeli 
členové zastupitelstva obce písemně předem. Po té 
předla slovo předkladateli panu Janu Matějovi a 
následně otevřela diskuzi. Na toto téma proběhla delší 
rozprava, ze které vyplynul návrh na usnesení, ţe 
zastupitelstvo obce pověřuje pana Jana Matěje a Ing. 
Jaroslava Jandla zpracovat návrh průzkumu občanů 
pro úpravu úředních hodin. Návrh byl přijat 
jednomyslně. 

 
     Jako další bod jednání byl předloţen „Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 4. září 2008. 
Starostka obce konstatovala, ţe projednávaný materiál obdrţeli členové zastupitelstva obce písemně předem 
včetně původní veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 4. září 2008. Na základě ţádosti člena Zastupitelstva obce 
Spojil pana Jana Matěje obdrţeli členové zastupitelstva písemně předem ještě výkaz činnosti Městské policie 
Sezemice za rok 2014. Dále uvedla, ţe někomu se můţe navrhovaný dodatek ke smlouvě zdát pro obec Spojil 
nevýhodný, protoţe jeho přijetím stoupnou náklady obce na městskou policii o 100%. Je však třeba si uvědomit, ţe 
dojde k rozšíření výkonu sluţby městské policie a to po dobu 24 hodin denně. Tím dojde k navýšení počtu 
stráţníků, coţ bude vyţadovat další vybavení včetně dalšího vozidla a případně motorky. Bude-li realizován jiţ 
schválený kamerový systém v obcích Svazku Loučná, bude to vyţadovat další provozní náklady. Toto vše nemůţe 
nést na svých bedrech pouze město Sezemice, jakoţto zřizovatel městské policie, ale musí se o tyto náklady 
podělit všechny členské obce svazku. Po svém vystoupení poţádala o doplnění místostarostu obce Jana Křivku, 
který je zástupcem obce Spojil ve Svazku obcí Loučná. Jeho vystoupení doplnila paní Boţena Melounová s tím, ţe 
v rozpočtu je počítáno s 80.000,- Kč, takţe toto projednávané navýšení rozpočet neovlivní. V diskuzi dále vystoupil 
Ing. Jaroslav Jandl s názorem, ţe smlouva se mu zdá nevyváţená.  V diskuzi byl dále také objasněn dotaz pana 
Jana Matěje proč jsou pokuty příjmem města Sezemice.  
     Dodatek veřejnoprávní smlouvy byl v hlasování přijat poměrem 7 pro, 1 se zdrţel (Jan Matěj).  
 
     Starostka obce následně předloţila zastupitelstvu 
návrh na personální obsazení funkce velitele JSDH 
obce Spojil, která je jiţ několik let neobsazena a tudíţ ji 
na základě zákona vykonává starosta obce. Následně 
seznámila přítomné členy zastupitelstva obce a 

veřejnost s usnesením výboru SDH obce Spojil, kterým 
je do funkce velitele JSDH obce Spojil navrhován Ing. 
Jan Meloun. Ten byl následujícím hlasováním 
jednomyslně do této funkce schválen. 



 
     Dalším bodem programu se stalo projednání a schválení návrhu na sloţení výboru stavebního a strategického 
rozvoje obce Spojil. Místostarosta obce a současně v jedné osobě i předseda zmíněného výboru, Jan Křivka, 
předloţil návrh na sloţení výboru v tomto obsazení: Miluše Telecká, Ing. Boris Fukátko, Miloš Záleský a Jan Volše. 
Zároveň svůj návrh zdůvodnil. V následující diskuzi vystoupil pan Jan Matěj s dotazem, proč do výboru není 
navrhován zástupce jejich volební strany pan Luděk Čermák. Předseda výboru pan Jan Křivka odpověděl, ţe je 
právo předsedy výboru, aby si vybral své spolupracovníky a to také učinil. Kdyby jejich volební strana předloţila 
návrh na předsedu výboru a ujala se jeho práce, měla moţnost a právo navrhnout sloţení výboru podle svého 
uváţení.  
Navrhované a výše uvedené sloţení výboru bylo schváleno počtem 6 pro a 2 proti (Ing. Jaroslav Jandl, Jan Matěj). 
 
     Dále se zastupitelé zabývali projednáním doku-
mentu „Kompetence starosty obce Spojil k provádění 
rozpočtových opatření a stanovení pokladních limitů. 
Základní materiál obdrţeli členové zastupitelstva obce 
písemně předem. Starostka uvedla, ţe v navrhovaném 
materiálu dochází k určitým změnám oproti dosud 
platným kompetencím z roku 2010. Z kompetencí 
starosty jsou vypuštěna rozpočtová opatření v rámci 
paragrafu. Úpravy v rámci paragrafu přešly na základě 
reformy hospodaření územně samosprávných celků do 
kompetence účetní obce. Je zde navýšena částka 
v kompetenci starosty obce na rozpočtové opatření 
mezi paragrafy ve výši 100.000,- korun oproti 

současným 20.000,- korun. V případě krizových 
situacích je v kompetenci starosty navrhováno 
rozpočtové opatření aţ do výše 500.000,- korun. Pokud 
se týká pokladního limitu je navrhováno zvýšení ze 
současných 20.000,- korun na 30.000,- korun.  
V diskuzi vystoupil Ing. Jaroslav Jandl s dotazem, zda 
předkládané kompetence jsou vázány na jméno 
starosty či na funkci jako takovou a zda jsou 
kompetence časově omezeny. Bylo mu odpovězeno, 
ţe kompetence jsou vázány na funkci starosty a jsou 
platné do schválení nových kompetencí. 
Předloţené kompetence byl následně jednohlasně 
schváleny. 

 
     Následovala informace o činnosti obecního úřadu za uplynulé období, se kterou členy zastupitelstva obce 
seznámila paní starostka. Tento materiál tvoří nedílnou součást originálu zápisu z jednání.   
     Místostarosta obce v průběhu rozpravy poţádal pana Jana Matěje a Ing. Jaroslava Jandla, zda by mohli zajistit 
předání revizních zpráv osvětlení v Zahradní ulici na obecní úřad.  
     Informace o činnosti OÚ byla hlasováním vzata na vědomí všemi přítomnými. 
 
     V bodě různé vystoupil pan Jan Matěj s návrhem na 
vytvoření nové sekce pro zastupitele na webových 
stránkách obce, kde by byly materiály zaheslovány, 
bylo by moţné vkládat dokumenty většího rozsahu a 
byly přístupné pro zastupitele po celou dobu. Dále 
uvedl, ţe by bylo moţné nastavit aplikaci pro internet 
v mobilních telefonech. Starostka obce tuto informaci 

doplnila, ţe by tato aplikace stála od 5.000 do 7000 Kč 
a pro mobilní telefony 7.000 aţ 10.000,- Kč bez DPH. 
Dále uvedla, ţe by se touto záleţitostí nemělo zabývat 
zastupitelstvo, ale ţe je to v kompetenci starosty. 
Současně poţádala navrhovatele, aby i v této 
souvislosti oslovil občany v anketě.  

 
  
 

Zásady organizování akcí zájmového charakteru v obci Spojil 
včetně jejich finančního zajištění 

(přijaté na jednání zastupitelstva obce Spojil dne 21. ledna 2015) 
 
A)   Akce pořádané obcí Spojil 

1. Obec Spojil organizuje akce prostřednictvím svých organizačních sloţek, zastupitelstva obce a jeho 

pověřených členů, výborů a komisí obce, obecního úřadu. Za kaţdou akci zodpovídá její hlavní organizátor, 

který zodpovídá za její přípravu, zdárný průběh, vyhodnocení a vyúčtování. Akce obce Spojil jsou 

organizovány především v jejich zařízeních. 

2. Akce jsou organizovány na základě schváleného rozpočtu obce Spojil. 

3. Jedná-li se o akci, která nebyla předem zahrnuta do plánu akcí a do rozpočtu obce Spojil, rozhoduje o jejím 

pořádání rada obce, respektive starosta obce. Její finanční krytí je zajišťováno v souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb. a kompetencemi schválenými Zastupitelstvem obce Spojil. Takovéto akce jsou pořádány pouze 

výjimečně. Jedná se o akce především kulturního charakteru, nabídnuté jinými organizátory, kdy uskutečnění 

více vystoupení v blízkém okolí je ekonomicky výhodné. 

4. Hlavní organizátor akce  předloţí nejpozději 1 měsíc před jejím konáním návrh organizačního a finančního 

zajištění akce včetně návrhu na její propagaci vedení obce – starostovi nebo místostarostovi. V případě, ţe se 

jedná o organizaci zájezdu, exkurze apodobně, předloţí návrh jeho zajištění nejpozději 2  měsíce předem. 

Bude-li se návrh finančního zajištění akce dle aktuálních cen lišit od schváleného rozpočtu, musí být nejdříve 

schválen radou obce respektive starostou obce, pokud je to vzhledem k jeho výši v kompetenci těchto orgánů. 

Jinak musí být schválen zastupitelstvem obce. 

17 
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5. Zájezd, exkurze a podobné akce jsou-li organizovány se společnou hromadnou přepravou autobusem se 

uskuteční v případě, pokud se na ně přihlásí tolik občanů obce Spojil, aby naplnili alespoň 75% jeho kapacity. 

Neobsazená místa mohou být nabídnuta občanům obcí Svazku obcí Loučná. Finanční náklady si hradí tito 

účastníci sami nebo je za ně hradí příslušná obec. 

6. Hlavní organizátor akce provede nejpozději do deseti pracovních dnů po jejím ukončení vyúčtování na 
obecním úřadě na příslušném formuláři. 

 
B)   Akce pořádané obcí Spojil a jinými spolupořadateli 
1.  Obec Spojil můţe pořádat akce společně s jinými pořadateli, kteří mají právní subjektivitu. V takovémto případě   

je před zahájením přípravy akce nutné sepsat písemnou dohodu, v níţ bude jednoznačně stanoveno, kdo a 
v jakém rozsahu zodpovídá za její organizační přípravu, propagaci, průběh, finanční zajištění a vyúčtování. 

2.  Je-li spolupořadatelem akce občanské sdruţení působící v obci Spojil, takováto dohoda se neuzavírá a všechny 

otázky zajištění akce jsou řešeny podle odstavce písmeno A:, bod 4 těchto zásad. 

C) Akce pořádané zájmovými sdruţeními a spolky působícími v obci Spojil, které nemají právní subjektivitu 
 

1. Zájmová sdruţení a spolky působící v obci Spojil, které nemají právní subjektivitu mohou organizovat akce 
zájmového charakteru pouze pod záštitou Obce Spojil nebo jím pověřeného člena Zastupitelstva obce Spojil. 

2. Zájmové sdruţení či spolek působící v obci Spojil, které nemá právní subjektivitu a chce pořádat akci 
zájmového charakteru v obci Spojil, poţádá písemně obec Spojil o její záštitu. Zároveň s tím předloţí 
písemnou ţádost o případné poskytnutí finančních prostředků a to vţdy nejpozději do 30. září předchozího 
roku. 

3. Akce jsou organizovány na základě schváleného rozpočtu obce Spojil. 

4. Takto organizované akce nepodléhají nájmu z pronajatých prostor. 
 
D: Postup finančního zajištění akcí zájmového charakteru pořádaných Obcí Spojil 
1. Finanční zajištění akcí zájmového charakteru musí být kryto rozpočtem obce Spojil na příslušný rok. 
2. Jednotliví pořadatelé akcí zájmového charakteru předkládají svoje poţadavky na rozpočet obce Spojil na daný 

rok písemně prostřednictvím předsedy finančního výboru obce Spojil a to vţdy nejpozději do 30. září 
předchozího roku na předepsaném formuláři. 

3. Hlavní organizátor akce předloţí vţdy před jejím konám návrh jejího finančního zajištění v souladu odstavcem 
písmeno  A: bod č. 4 těchto zásad na předepsaném formuláři.  

4. Hlavní organizátor akce provede nejpozději do deseti pracovních dnů po jejím ukončení vyúčtování na 
obecním úřadě na příslušném formuláři. 

 
Důleţité přílohy (formuláře), které je moţné získat na OÚ Spojil, nebo stáhnout z webových stránek obce: 

1. Ţádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Spojil na příslušný rok 

2. Finanční zajištění akce před jejím konáním 

3. Vyúčtování akce 

 
 

Výbor stavebního a strategického rozvoje obce Spojil 

 

     Jak jste se jiţ mohli dozvědět i z tohoto 
vydání Spojilské Drbny, náš Výbor stavební a 
strategického rozvoje obce Spojil je jiţ 
v plném týmu a můţe začít pracovat. Co je 
našimi prioritami, co chceme podpořit a co 
naopak povaţovat za nepřijatelné? Pokusím 
se Vám to v krátkosti přiblíţit. 
     Jeden z hlavních cílů je oprava cesty 
včetně vybudování osvětlení směrem na 
Dubinu, a to z ulice Pod Habřím (u rybníčku) 
s napojením na nově vybudovanou stezku na 
jiţ zmíněném sídlišti Dubina. V současné 
době se zpracovává projektová dokumentace 
a v letních měsících předpokládáme vlastní 
realizaci.  

      Obdobně se díváme i na zařazení obce 
Spojil mezi ţadatele o dotaci na nákup 
techniky pro svoz bioodpadu a případně 
dalšího separovaného odpadu. Výbor 
jednoznačně doporučil starostce obce a 
zastupitelstvu obce Spojil  vypracovat veškeré 
dokumenty přímo související s poskyt-nutím 
dotace.  
     Výbor povaţuje za důleţité dokončit 1. 
Změny Územního plánu, a to v rozsahu jak 
byly projednány s dotčenými orgány a 
s veřejností. Doporučujeme vypracovat studii 
vyuţitelnosti plochy pozemků určené 
Územním plánem pro sport a rekreaci tak, aby 
umoţnila v dohledné době vybudování 
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víceúčelového umělého povrchu hřiště 
sportovního areálu. (Jedná se o pozemky 
sousedící se sportovním areálem). 
Navrhujeme, aby obec Spojil zahájila jednání 
s majiteli předmětných pozemků o úpravách 
majetkoprávních vztahů.  
     Výbor stavební a strategického rozvoje 
obce Spojil vzal na vědomí jednání, která byla 
vedena s městem Pardubice ve věci 
protipovodňového opatření na celém toku 
Spojilského odpadu. Jeden ze základních 
zlomů, který nastal, je dán dokumentem 
vypracovaným autorizovaným inţenýrem 
v oboru vodního hospodářství, který v katastru 
obce Spojil mění suchý poldr za retenční 
nádrţ. Tato změna byla navrţena obcí Spojil. 
Výbor jednoznačně tyto aktivity podporuje.  
 
     A co se nám nelíbí? Jedna z věcí, kterou 
povaţujeme za nepřijatelnou, je vypouštění 

splaškových vod do povrchové dešťové 
kanalizace. Jiţ několikrát jsme zaznamenali 
ústní stíţnost  občanů v ulici Pod Habřím, kdy 
zapáchající splašková voda z  dešťové 
kanalizace zamořila tuto část obce. Pokud se 
bude tento stav opakovat, budeme nuceni 
vyzvat ty majitelé nemovitostí, kteří nejsou 
napojeni na splaškovou kanalizaci, aby 
doloţili, jakým způsobem splaškové vody 
likvidují.  
     Obdobou je i uţívání topidel na pevná 
paliva. Nejen v ulici Na Okrajích jsme 
zaznamenali podněty občanů, kteří si 
stěţovali na silný zápach ze spalování plastů, 
gumy a jim podobných odpadů. I takovéto 
jednání občanů povaţujeme za nepřijatelné a 
v případě opakování budeme nuceni věc řešit.  

      Jan Křivka 
         předseda Výboru stavebního      
    a strategického rozvoje obce Spojil 

 

  

 
Chilli papričky nejsou jenom pro výstřední typy 
 

     Pálivá sloţka chilli, kapsaicin, nerozpálí pouze chuťové buňky, ale nasytí vitalitou i obranyschopnost 
vašeho těla. Po konzumaci chilli organismus produkuje více lymfocytů, tedy bílých krvinek, chránících 
tělo před infekcemi. Kromě toho, ţe jsou výborným zdrojem vitamínu C, chilli papričky obsahují také 
hodně beta-karotenu, a ţeleza, které sniţuje únavu. Kapsaicin zrychluje metabolismus a produkci tepla, 
tím spouští proces spalování tuků. Velmi pozitivně působí také na lidské srdce a brání vzniku krevních 
sraţenin. Odborná literatura rovněţ uvádí, ţe kapsaicin působí pozitivně na funkce zaţívacího traktu a 
sniţuje riziko vzniku cukrovky.      (z novinky.cz) 

 
 
Dejte si „šlofíka“ 
 

     Negativní dopady spojené s dlouhodobějším nedostatkem spánku se ale dají alespoň částečně 
eliminovat, jak naznačila nová studie. Podle ní je prospěšné i krátké, například půlhodinové nebo 
hodinové zdřímnutí, které dokáţe nahradit alespoň něco ze spánkového deficitu, uvádí server Express. 
Navíc i krátký odpočinek, například odpoledne, pomáhá odbourávat stres, posilovat imunitní systém a 
obnovovat hormonální rovnováhu organismu. Výsledky studie, kterou provedli odborníci z paříţské 
univerzity Sorbonna, byly publikovány v odborném časopise Journal of Clinical Endocrinology                 
& Metabolism.                     (z novinky.cz) 

 
 
Špatné spaní za úplňku 
 

      Švýcarští výzkumníci ze dvou renomovaných vysokých škol a jedné spánkové laboratoře zkoumali 
spánek třiceti pokusných osob s ohledem na datum. Jak uvedl pro média hlavní autor výzkumu Christian 
Cajochen, napadlo jej to, kdyţ s kolegy jedné noci za úplňku nespali, ale seděli v baru u piva. Díky 
tomuto výzkumu zjistili, ţe spánek vykazuje proměny odpovídající délce lunárního cyklu. Úplně nejhůře 
se pak pokusným osobám spalo v době úplňku – usínání jim trvalo v průměru o pět minut déle, zato 
spánek byl o dvacet minut kratší neţ obvykle. A nejen to: Mozková aktivita spojená s hlubokým spánkem 
se sníţila o třicet procent.          (z Current Biology2013) 
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Šálek kávy pro lepší odpočinek 
 
     Chcete si po obědě zdřímnout a vytěţit z této chvilky odpočinku co nejvíce? Podle japonské studie 
stačí, kdyţ před tím dodáte tělu zhruba 200 miligramů kofeinu (cca jeden aţ dva malé šálky). Po dopití si 
na 20 aţ 30 minut lehněte. Odborníci uvádějí, ţe potom budete rozhodně čilejší a výkonnější, neţ 
kdybyste si kávu před tím nedali. 
Jak to funguje? Po zhruba dvaceti minutách začne působit přijatý kofein, který vyčistí mozek od molekul 
zvaných adenosiny. „Adenosin je vedlejší produkt bdělosti a aktivity. Čím vyšší hladina adenosinu          
v mozku, tím více jsme unavení. Krátký odpočinek sníţí jeho hladinu a kofein, který působí jako 
přirozený blokátor tvorby těchto molekul, vás o to víc povzbudí,” uvedl pro server Health Allen Towfigh, 
lékař z centra pro spánkovou medicínu v New Yorku.    (z novinky.cz) 

 

 
Nadýmáte se? Napijte se vody  
 
     Tato rada zní spíš jako škodolibost neţ jako něco, co by mělo pomoci. Opak je ale pravdou. Za 
nadýmání často můţe strava bohatá na vlákninu. Dodáte-li si vodu, bude s vlákninou rozpustnou ve 
vodě reagovat a tělo ji dříve zpracuje do přijatelnější formy. Důvodem nadýmání můţe být i dehydratace, 
v tom případě je voda také vhodným pomocníkem, cituje ze zprávy James Lee, kalifornský 
gastroenterolog.         (z novinky.cz)   

 
 
Jste vyčerpaní? Cvičte!  
 
     Připadá vám jako jediná povzbuzující moţnost po vyčerpávajícím dni ulehnout do postele, případně 
si dát pořádný hrnek kávy? Jestli opravdu chcete svůj organismus povzbudit, zacvičte si. Zhruba 
třicetiminutové středně náročné cvičení vás povzbudí více, a navíc vás zbaví i případné deprese, 
upozorňuje zpráva uveřejněná v časopise Medicine and Science in Sports and Exercise. 

(z novinky.cz) 
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Vychází jednou za dva měsíce. 

uzávěrka příspěvků pro Drbnu č.2/2015 bude 17. dubna 2015 

Váţení spoluobčané, 
     vzhledem k novele zákona č.133/2000 Sb. O evidenci obyvatel platné od 1.1. 2015 na 
základě níţ nesmí matrikářka obecního úřadu, v našem případě pracovnice obecního úřadu na 
úseku evidence obyvatel, paní Štěpánková sdělovat data narození. V důsledku toho nemáme  
nikdo  moţnost, a to ani  starosta obce,  oficiálně se tyto údaje dozvědět. Obecní úřad nesmí 
zvát rodiče s jejich novorozenci na vítání občánků aniţ by o to sami poţádali. Obdobně je tomu 
i u našich jubilantů. Z tohoto důvodu ţádáme rodiče novorozenců, kteří se ještě nezúčastnili 
vítání občánků, aby v případě zájmu poţádali písemně obecní úřad o účast na této 
společenské události. Obdobně ţádáme občany, aby nám oni sami oznámili svá ţivotní jubilea. 
V opačném případě nemůţeme tato data v našem zpravodaji zveřejňovat a bohuţel, při 
oficiální neznalosti jubileí nemůţeme ani chodit oslavencům popřát. Děkujeme za pochopení. 

    

 Miluše Telecká, starostka 
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