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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jak jsme Vám slíbili v posledním vydání obecního zpravodaje „Spojilská Drbna“, tak také činíme 
a představujeme Vám ji v novém kabátku. Stejně jako v minulých vydáních se dozvíte o usku-
tečněných akcích, bude zde i společenská rubrika, kterou jak doufáme, obohatíme o rozhovory 
a vzpomínání. Také se Vám budeme snažit přinášet aktuality z obecního úřadu včetně připravo-
vaných akcí, různé fejetony na aktuální témata, pozvánky a komentáře. Jakékoli „praní špinavé-
ho prádla“ již od tohoto čísla doznává změn a všem doporučujeme seznámit se s Kodexem re-
dakce a potažmo i celého zpravodaje. Také se budeme snažit o to, aby Drbna vycházela každé 
dva měsíce. Asi největší změnou budou informace ze zasedání zastupitelstva, které již nebudou 
stroze popisovat průběh jednotlivých bodů včetně poměru hlasování, ale stanou se komentova-
nou záležitostí. Samozřejmě, když budou nějaké zásadní okamžiky, objeví se i v tomto komentá-
ři. Písemná podoba zápisu v originále zůstává i nadále na Obecním úřadu ve Spojile, jeho ově-
řenou podobu najdete na webových stránkách obce, stejně jako audiozáznam průběhu jednání. 
V tomto čísle najdete také vyhlášení soutěže „Slohovka 2017“, jejíž vyhlášení jsme avizovali již v mi-
nulém čísle. Nezapomeňte, prosíme, tyto informace předat svým školou povinným žákům a studen-
tům, aby se v případě svého zájmu mohli soutěže zúčastnit. Těšíme se, že Vás náš zpravodaj a jím 
zprostředkované informace budou i nadále zajímat a že se v průběhu doby aktivně zapojíte i do tvor-
by jeho obsahu. Třeba jenom poskytnutím nějakého zajímavého námětu. Přejeme Vám hezké dny.
                        
              Za redakci Spojilské Drbny MUDr. Karel Mencl, šéfredaktor

SLOVO ÚVODEM



Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom srdečně po-
děkovali všem, kteří se zasloužili
o schválení a následné udělení čest-
ného občanství obce Spojil paní Milu-
ši Telecké předávaného na novoroční 
slavnosti 1.1.2017. Vzhledem k znač-
nému dojetí jsme nebyli schopni pro-
nést pár slov a poděkovat při převzetí 
tohoto ocenění. Moc si toho vážíme
a ještě jednou touto cestou děkujeme. 
 

                         Za celou rodinu,
                              Miroslav Telecký 

Čtyři redaktorky a Karel?
Taky si říkáte, že nám ta avizovaná změna pěkně začíná? 
Ano, začíná právě úvodníkem šéfredaktora, jedi-
ného muže a jediného šéfa v naší nové redakci.  
A to, že další zmínka o něm je až na konci v tiráži zpra-
vodaje, budiž důkazem jeho nestrannosti a objektivity. 
A co my redaktorky? Každá máme své místo, 
kde se snažíme pohybovat s grácií a nadhledem. 
A tak naše hezké a milé články věnované kulturním 
a dětským akcím střídají další hezké články plné spor-
tovních klání a výsledků, bilance celoročních aktivit
 a další pozitiva. 
Ale také tu najdete články, kde jde o klání jiná, 
méně kulturní a méně sportovní, s nejistou bilancí.
Jak jste jistě zaregistrovali v úvodníku, náš šéfredaktor 
je pravděpodobně pod vlivem genderového složení re-
dakce nazývá „ praní špinavého prádla“, … a to tentokrát 
„perou“ hlavně chlapi. Je to úsměvné a tak to má být.
Genderová nevyváženost naší redakce tak snad pozbý-
vá na významu a rozhodujícím prvkem budiž náš objek-
tivní pohled, a k němu i ten výše zmiňovaný nadhled.
                                                                                               

          Radka Ministrová
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Vážení spoluobčané,
v období měsíců leden a únor 2017 byly stěžejními 
úkoly pro obecní úřad podat co možná nejvíce žádostí 
na vypsané dotační tituly, které korespondují s naším 
programem rozvoje obce Spojil. Dovolím si Vám nyní 
představit jaké žádosti obec Spojil  v současnosti po-
dala. Jednou z důležitých podaných žádostí o dotaci 
je na  investiční akci týkající se výměny všech svítidel 
pouličního osvětlení, které jsou v majetku obce Spo-
jil. Dále jsme podali žádost o dotaci na rekonstruk-
ci místních komunikací a to ulicích K Hájovně, Pod 
Habřím a V Loukách. Uplatnili jsme žádost o dotaci 
na dětské hřiště a v rámci protipovodňového opatření 
žádost o dotaci na nový bezdrátový rozhlas. Pojď-
me společně doufat o úspěšnosti podaných žádostí. 
Dovolím se vrátit k první uvedené investici. Před 
nedávnem jsme na základě poptávkového říze-
ní vyhodnotili doručené nabídky. Jako nejvhod-
nější z nabízených svítidel bylo vybráno svíti-
dlo výrobce Philips.  Těším se, že Vám budu 
moci v příštím čísle našeho obecního zpravoda-
je podat další a doufám, že i pozitivní informace.

Nu a co nás čeká v nejbližších dnech? Všichni jste 
měli možnost zaznamenat, že dlouholetá kronikářka 
obce paní Melounová oznámila ukončení své činnos-
ti kronikářky a to na konec roku 2017. Chci i touto 
cestou vyzvat naše občany, kteří by měli zájem tuto 
práci vykonávat, aby se obrátili na náš obecní úřad.

Připomínám také, že poplatky za TKO jsou splat-
né k 28. 2. 2017 a poplatky ze psů k 31. 3. 2017. 
S přicházejícím období jara bude ze strany nás ob-
čanů zájem využívat deponii pro biologický odpad 
za obcí směrem na Staročernsko. Touto cestou pro-
sím vás všechny o třídění těchto odpadů tak, jak je 
uvedeno na informačních tabulích. Je nepřípustné 
odkládat odpad, který na uložiště nepatří!!! Tudíž 
tráva v igelitových pytlích, kytky v plastových, ale 
i keramických květináčích, rovněž nelze odkládat na 
toto místo. Otvírací doba závory se nemění a je ote-
vřena ve středu od 14:00 do 21.00 hodin a o víken-
dech od pátku 14.00 do neděle rovněž 21.00 hodin. 
Součástí tohoto čísla našeho zpravodaje je i Dotaz-
ník pro občany – využití zahradních kompostérů. Do-
volím si požádat ty, kteří by měli o tento způsob lik-
vidace bio odpadů zájem o zpětnou vazbu v podobě 
vyplnění tohoto dotazníku a vrácení na Obecní úřad 

ve Spojile. S ohledem na množství zájemců a počet 
kompostérů Vám následně podáme bližší informace. 
V těchto dnech provádíme analýzu efektivi-
ty likvidace separovaného odpadu v naší obci. 
Je v našem zájmu snížit náklady na tuto likvidaci. 

Jak jste se mohli dočíst výše, máme vybráno sví-
tidlo pouličního osvětlení, které nahradí stáva-
jící již zastaralé a nevyhovující.  V jarních mě-
sících bude provedena demontáž stávajících 
svítidel v majetku obce a následná montáž LED 
svítidel a to dle fotometrické studie, která byla vy-
pracována výrobcem svítidel, společností Philips. 
Nejsme spokojeni se stávající funkčností fotovol-
taického osvětlení polní cesty směrem na Dubinu. 
Navíc došlo díky klimatickým podmínkám v těchto 
dnech opět k závažné závadě na tomto osvětlení. 
Znovu  jsme po letech vstoupili v jednání s majite-
lem pozemku, panem Hebkým, na kterém  jsou ně-
která svítidla umístěna. K naší spokojenosti musím 
sdělit, že jsme dospěli s panem Hebkým ke kompro-
misu a ten nám dal souhlas k technickému řešení, 
kterým jsme schopni zajistit stálé napájení osvětle-
ní z rozvodu našeho pouličního osvětlení. Jsem rád 
za vstřícnost pana Hebkého a touto cestou mu děkuji. 

A co říci na závěr? Snad to, že vám a naší obci přeji vše 
dobré, krásné a slunečné jarní dny. Redakci naší Spo-
jilské Drbny, která je doplněna o nové členy, přeji hod-
ně úspěchů v její práci a mnoho spokojených čtenářů.  

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Jan Křivka, starosta obce
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ÚNOR:       paní Vlasta Valská
BŘEZEN:   pan Jaroslav Roženský

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ačkoliv venku nebylo zrovna nejlepší počasí, 
v klubovně sportovního areálu bylo v neděli 11. pro-
since 2016 příjemně a plno radosti. Byla to chvíle, 
kdy zástupci obce Spojil přivítali do svých řad naše 
nové občánky. Původně měli být  přivítáni tři naši 
novorozenci, ale bohužel kvůli  nemoci bude Ma-
tyáš Popelka přivítán až při další jarní slavnosti. 
A tak v neděli na oslavu dorazili  Jan Křivka a Bi-
biana Vašková se svými rodiči a bohatým příbu-
zenstvem.  Obřad se pak rozběhl podle tradičního 
scénáře. Po úvodním slovu a verších v přednesu 
místních dětí, následovalo malé pásmo písniček
 v podání členů dětského souboru Zvoneček pod 
vedením paní učitelky Rűklové. Slova projevu sta-
rosty obce plná lásky a životních moudrostí a zku-
šeností si jistě novopečení rodiče vzali k srdci. 
A tak doufejme, že naše nové občánky  v jejich péči 
čeká skvělá budoucnost. Následoval slavnostní slib, 
podpisy do pamětní knihy, předání dárečků, přípitek
 a několik fotek na památku a malý obřad byl u konce. 
Jen radost a příjemná atmosféra zůstala v myslích 
všech, kteří se tohoto nedělního setkání zúčastnili.
        
 

Božena Melounová

Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti do dalších let!
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, 11.12.2016

NAŠI JUBILANTI

DUBEN:     paní Alena Kmentová



KULTURNÍ RUBRIKA

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ KREATIVNÍ KLUB

 Na začátku ledna nám pomalu zmizela 
vánoční výzdoba a dekorace z našich 
ulic, domků i bytů, ale naše ženy nesloži-
ly ruce do klína. Již ve čtvrtek  12. ledna 
se v klubovně sportovního areálu sešlo 

 v Dámském klubu několik  spojilských  žen, 
aby si pod vedením paní Zorky Hrabáňo-
vé vyzkoušely tvorbu z poněkud netradič-
ního materiálu.  Na programu tohoto dne 
bylo drátkování.  Podle předložených vzor-
ků a dle rad paní lektorky začaly přítomné 
účastnice Dámského klubu kroutit drát-
ky, omotávat, navlékat korálky a proplétat 
jemný drátek, až jim pod rukama  vykoukla 
nová dekorace. Většinou se jednalo o růz-
ně zdobené srdíčko, které posloužilo jako 
dekorace na stěnu či po malém zformování 

jako okrasný svícínek.  Tato výtvarná technika již vyžadovala notnou dávku zručnosti, ale hotové výrobky byly 
dokladem toho, že ta našim ženám nechybí. Bohužel na nízké účasti tohoto Dámského klubu se podepsala 
vlna chřipky, která se v lednu prohnala snad každým domem, a tak dorazily pouze 4 členky klubu.

O den později, tj. v pátek 13. ledna, se konal Kretivní klub určený pro maminky s dětmi.  Na pořadu dne byla 
tvorba sněhuláka.  Sněhulák se nestavěl ze sněhu, ale byl zhotoven z mnohem trvalejšího materiálu. Takže 
do bílé ponožky se nasypala rýže, pak se postavička rozdělila na hlavičku a bříško a základ byl hotov. Zbý-
valo už jen našít očka a nosík, přišít knoflíky na bříško a na hlavičku posadit čapku.  A už se na nás usmíval 
krásný sněhuláček, který nám vydrží i přes úmorná letní vedra.
                                                                                                               
                                                                            Božena Melounová

Ráda bych vám poreferovala o zimní výpravě, která 
se konala v sobotu 25. února. Vzhledem k nepříz-
nivým sněhovým podmínkám se výprava přesunula
z Moravy na hřebeny Krkonoš, což jsme, alespoň 
si myslím, všichni uvítali. Sobotní ráno se tváři-
lo pro mnohé z nás trochu ospale, ale jarní vzduch 
na návsi, vycházející sluníčko a představa celoden-
ního brázdění po pláních našich nejvyšších hor  nás 
dokonale probrala. Autobus nás vyvezl až na horní 
parkoviště v Horních Mísečkách a odtud se většina 
vydala vlekem na Medvědín a odtamtud hřebenov-
kou na Vrbatovu boudu a menší skupinka vynechala 
vlek i Medvědín, ale občerstvení na Vrbatově boudě 
si nenechala ujít. Můžeme vřele doporučit výbornou 
zelňačku. Když zelňačku, tak na Vrbatově boudě.  
A tam to začalo, nádherné výhledy na všechny strany. 

Pohled do Českého ráje s Troskami, Táborem i Kozá-
kovem, pohled na Ještěd, Bezděz, Ralsko. A samo-
zřejmě pohled na Sněžku, Luční boudu, Špindlerovu, 
Novopackou  a Labskou, na Vysoké kolo, Sněžné 
 a Kotelní jámy, nad kterými se tyčí majestátní Kotel
 v podkrkonošském slangu nazývaný Kokrháč. Vlast-
ně bych vás takto neměla lákat na další výpravu, pro-
tože bychom mohli přijít o úžasný komfort v autobu-
se, což bylo téměř 3 sedadla na jednoho účastníka 
zájezdu. Ale přesto vás zveme na příště, hory jsou 
nádherné, stojí to za to a my se rádi uskrovníme. 

       
                

  Za účastníky zájezdu I. Plecháčková

ZIMNÍ VÝLET 25.2.2017
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DĚTSKÝ KARNEVAL, 18.2.2017

Stejně jako v předchozích letech je začátek února 
dobou, kdy se ve vývěsních vitrínách objeví plakátky 
s pozváním na Dětský karneval a na Karneval pro 
dospělé.  Letos se Dětský karneval konal v sobotu 
18. února. Již od 15 hodiny se z altánu sportovní-
ho areálu ozývaly veselé tóny reprodukované hud-
by, kterou po celé odpoledne pro děti hrál DJ Hon-
za Kostelecký. První masky vstoupily do klubovny 
krátce po třetí odpolední hodině a pak jejich proud 
neustal celou další půlhodinu.  Zhruba kolem 30 dětí 
v doprovodu  svých rodičů a prarodičů  zcela zaplni-
lo  prostor altánu i  klubovny.  A to  se již slova ujala 
pořadatelka tohoto setkání paní Hana Hartmanová, 
aby děti i jejich doprovod přivítala a jako první bod 
programu oznámila  společné foto, než si děti v prů-
běhu her a tance sundají některé součásti masky.  
A pak začalo skotačení, tancování, hopsání a pobí-
hání  za balonky po parketu, kde jsme ve společné 
zábavě zahlédli plejádu pohádkových  a   filmových 
postav či zvířátek. Tak například kromě princezen, 
kovbojů, a indiánek jsme zde viděli hasiče, krtka, 
krokodýla, dráčka, dvě mořské panny, motýlka, ma-
lého hastrmana, berušku, policajta, vojáky, balet-
ku, spaidermana, ale i malou tykev a další masky.
Při několika soutěžích, které zpestřily dětské veselí, 
předvedli malí i velcí soutěžící svůj um a šikovnost. 
Úspěch, ale i snaha, byla vždy náležitě odměněna 
sladkostmi. Starší  děti již některé soutěže jako há-

zení hvězdiček na kolík nebo balonku do klobouku
 či nošení míčku na lžíci dobře znaly z předchozích 
akcí, pro některé byla ale novinkou soutěž v lovení 
naslepo  malých předmětů z hrnce plného vařené 
rýže. To byla ta správná zábava, když se děti mohly 
hrabat a patlat v lepivé hmotě a ještě si za odměnu vy-
lovily postavičku šmouly nebo jinou drobnou hračku.
A pak přišel poslední bod programu, a to losování 
tomboly. Losy za symbolickou 1 korunu si rodiče pro 
své děti mohli koupit hned při vstupu do klubovny. 
Výstava cen do tomboly v rohu altánu lákala děti, aby 
i jejich rodiče losy koupili. Plyšové hračky, knížky, hry, 
skládanky a mnoho dalších pěkných cen se  po napí-
navém  losování ocitlo u nových šťastných  majitelů.  
Dětská očka se po takovém  úspěchu ještě více roz-
zářila. Čas ale neúprosně běžel dál a po více jak dvou 
hodinách bylo nutné se rozloučit a vykročit domů.
Pro pořadatele, kterými byla paní Hanka Hartmano-
vá a Obec Spojil  zastoupená paní Mirkou Čápovou, 
která  jí vydatně při průběhu karnevalu pomáhala, 
byla spokojenost a radost dětí tou největší odměnou.

                                                  

    
       Božena Melounová
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Po skončení dětského karnevalu následovala krátká pauza, aby od 20. hodiny mohlo vše pokračovat
 v obdobném duchu s obsazením dospělých masek. Naši spoluobčané se na stará kolena pustili do vý-
uky tance. Karneval tak pojali jako příležitost, jak se nám předvést, např. při tradičním tangu s květinou
 v ústech. Z večerní oblohy mezi nás zavítali 3 andělé, kteří drželi ochrannou ruku nad zdárným průběhem.
Až z dalekého Japonska přicestovala turistka, která vše fotila, jak je u nich zvykem. Mezi soutěžícími se objevil 
sedmispáč, který chtěl všechny nakazit svým spánkem, ale tance a zábavy bylo dost, tak ho probral tancem 
mladý pár hippies. No a co by to bylo za venkov, kdyby se neobjevil Béda Trávníček se svojí paní Trávníčko-
vou, jo, jaro se blíží… Nejmladší účastnice večera - Polednice, zvládala odpolední soutěže na jedničku a i ve-
čer se jí dařilo, ale nestačila při známém vyřazovacím tanci kolem židlí. V této soutěži ji i ostatní soutěžící pře-
válcovala starší generace, která zákeřně bojovala holí, aby nakonec vojáka a žlutého anděla nechala vyhrát. 
Že projít slalomovou trasu s rozkmitanou lžící s míčkem v ústech není žádná sranda, zjistila i milá čarodějka, 
která vše sledovala zpovzdálí. Celý večer se o nás starala divoženka, která připravila soutěže a také bohatou 
tombolu, kterou někteří šťastlivci vyhráli. V soutěžním a zábavném duchu jsme spolu pobyli až do nočních hodin.

                                      H.A.M.R 
 

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCH

...KARNEVAL ANEB MASO PRYČ
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti 
období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční 
středou začíná postní období před Velikonocemi. 
Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na ma-
sopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční stře-
dou, byla vyvrcholením masopustu. Název karneval 

je synonymem masopustu (z italského carnevale, 
vlastně „maso pryč“). Dnes se jako masopust (nebo 
karneval) označuje zejména toto masopustní vese-
lí (nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.).  
        
                     Zdroj: wikipedia.cz
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V průběhu odpoledne spojilští hasiči a zástupci obce při-
pravili zapůjčený sál včetně výzdoby, tomboly a insta-
lace techniky hudebního tělesa „Bylo nás pět“. Krátce 
po půl sedmé přijel autobus s prvními účastníky plesu. 
Žádný ples by nebyl dokonalý, kdyby nebyl okořeněn nějakým 
problémem. Rovněž v našem případě se potíž dostavila v podo-
bě nepřítomné šatnářky, která náhle onemocněla. Nepříjemnost 
se vyřešila vyhlášením šatny za samoobslužnou. S odstupem 
se tento krok jeví jako prospěšný, neboť se obsluha šatny zrych-
lila, tím se zkrátila čekací doba a odložení svršků vyšlo levněji. 
Při vstupu do sálu obdržely příslušnice krásnější polovi-
ny lidstva na uvítanou růži z rukou starosty či místostarosty 
obce, spolu s přáním příjemné zábavy. Přesto, že se zpočát-
ku pořadatelé obávali nevalné účasti, sál se rychle plnil tak, 
že nakonec působil dojmem optimálně zaplněného prostoru.
Po zahajovacích projevech starosty obce a starosty hasičů se svého 
úkolu zhostila hudba a následovalo, to co normálně probíhá na vět-
šině podobných akcí. Hudba s tancem se střídaly s neméně důleži-
tými přestávkami na odpočinek nebo pohárek povoleného dopingu. 
Ve znamení dobré nálady večer postupně dospěl ke svému zlatému 
hřebu, k losování tomboly. Celkem bylo pod moderátorskou taktov-
kou Honzy Křivky a bouřlivého doprovodu publika vylosováno 32 
hodnotných cen. Samozřejmě bylo pamatováno i na cenu útěchy. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

IX. PLES SDH A OBCE SPOJIL
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Jak říká klasik, nejen prací živ je člověk. A má pravdu. Je třeba jednou za čas vysadit z pracovního rytmu, odre-
agovat se a nabrat nových sil, nejlépe formou zábavy. Příležitost k tomu se našla 20. ledna v podobě IX. repre-
zentačního plesu obce Spojil a SDH Spojil. Ples se konal jako již tradičně v sále kulturního domu obce Choteč. 

Zábava pak pokračovala v příjemné atmosféře, zvláště od okamžiku kdy řízení pohybu na parketu převzala 
zpěvačka kapely Petra Stará. Pak jsme zažili relativitu času v praxi, po půlnoci čas zrychlil a než jsme se 
rozhlédli stál na parkovišti autobus, aby odvezl i ty nejvytrvalejší tanečníky domů. Reprezentační ples obce 
Spojil v pořadí devátý je již minulostí a my se můžeme pomalu připravovat a těšit na ten desátý, jubilejní.                               

          

   Svatopluk Rozsypal



ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH OBCE SPOJIL V ROCE 2016

Spojilská Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů (JSDH), která 
je nejdůležitější zásahovou slož-
kou sboru a má zařazení JPO 5, 
se v loňském roce zúčastnila 
dvou mimořádných událostí přímo 
ve Spojile, které se obě odehrály 
počátkem září. Při první událos-
ti došlo v ulici K Hájovně kousek 
od návsi za jízdy k samovzníce-
ní a požáru osobního automobilu
 a dva členové JSDH požár loka-
lizovali do příjezdu profesionální 
jednotky HZS Pardubice. Při dru-
hé události o několik dní později 
někteří členové naší hasičské jed-
notky zasahovali společně s pro-
fesionální jednotkou HZS Pardubi-
ce při požáru na dvoře rodinného 
domu v ulici Na Okrajích. V rámci 
odborného výcviku členů JSDH 
proběhlo v březnu školení zása-
hu s motorovou pilou a následně 
proběhl praktický výcvik - prořezá-
ní dřevin kolem toku Spojilského 
odpadu (kromě samotného výcvi-
ku byly dalšími pozitivy i pročiš-
tění břehů Spojiláku jako protipo-
vodňové opatření a dále získání 
palivového dřeva do sportovního 
areálu). Rovněž v březnu se ve-
litel jednotky zúčastnil na stanici 
HZS Pardubice jednodenní od-
borné přípravy k prodloužení způ-
sobilosti velitelů jednotek JPO 5.
Z činnosti celého sboru je třeba z 
akcí společenských samozřejmě 
nutné připomenout na prvním místě 
8. spojilský ples, který jsme spolu 
s obcí pořádali vloni v lednu v Chotči 
a naše hasičská tombola byla tra-
dičně velmi oblíbená. Dále je dob-
ré vzpomenout na spojilské posví-
cení spojené s oslavou 70. výročí 
vysazení Lípy Svobody na spojil-
ské návsi, kde naši členové drželi 
při této slavnostní události čestnou 
stráž. Spojilskou Lípu Svobody vy-
sadili naši předchůdci bratři hasiči 
v květnu roku 1946 k uctění prv-
ního výročí konce 2. světové vál-

ky a k oslavě svobody, která není 
samozřejmostí a i v dnešní době 
je třeba si jí vážit a bojovat za ni. 
Tradičními akcemi v celoročním 
spojilském kalendáři bylo kromě 
každoročního dubnového sbě-
ru železného šrotu pochopitelně 
také stavění Máje prvního květ-
na a její kácení na konci května.
Z akcí pořádaných pro děti by-
chom rádi připomenuli naši pomoc 
při Čarodějnické zábavě, kde jsme 
jako každý rok sponzorovali a orga-
nizovali soutěž o nejlepší čaroděj-
nici a měli na starosti také tradiční 
opékání buřtů. V rámci dětských 
soutěží jsme představili naše dvě 
nové ruční stříkačky „džberovky“, 
o které byl mezi dětmi velký zájem 
- stříkání na plechovky si všech-
na děcka pořádně užila. O měsíc 
později jsme pomáhali hlavním 
organizátorům pořádat tradiční 
Dětský den ve Spojile. Velmi ob-
líbené byly z našich hasičských 
disciplín kromě tradičního stříle-
ní vzduchovkou také opět naše 
dvě džberovky - s hasičskou hel-
mou na hlavě a s proudnicí v ruce
 si všechny ratolesti pořádně za-
řádily.  Ze sportovních akcí připo-
meňme lednový 3. ročník Turnaje 
ve stolním Stiga hokeji, únorový 
4. ročník turnaje ve stolním te-
nisu dvojic a v závěru roku 11. 
ročník Vánočního turnaje ve stol-
ním tenisu. V září jsme pomohli 
pořadatelům se zajištěním do-
pravní bezpečnosti závodníků při 
1. ročníku dětského cyklistického 
závodu „Spojilská míle pro Mílu“.
V loňském roce jsme jeli po dvou 
letech opět na výlet a to tento-
krát vlakem, na jednodenní vý-
let do Ostravy pro hasiče a je-
jich rodiny, kterého se zúčastnilo 
celkem 11 osob. Navštívíli jsme 
Hasičské muzeum města Ostra-
vy a Hornické  muzeum v ostrav-
ském Landek Parku včetně ex-
pozice báňského záchranářství.

Bohužel běh života je takový, 
že jsme v loňském roce absolvo-
vali i velmi smutnou událost. Dne 
22. dubna jsme se naposledy 
rozloučili se spojilskou starost-
kou Miluškou Teleckou. Na jejím 
pohřbu v Pardubickém krema-
toriu jsme drželi uniformovanou 
čestnou stráž a samozřejmě jsme
 za hasiče věnovali i smuteční kyti-
ci. Tentýž den jsme také drželi uni-
formovanou čestnou stráž na návsi 
ve Spojile při kondolencích veřej-
nosti a pietním aktu položení kytic 
a zapálení svíček u Lípy Svobody.
Náš sbor byl založen již v roce 
1922, což jsme si před 5 lety při-
pomněli velkou oslavou 90. vý-
ročí a v letošním roce 4. dubna 
tedy bude naše původní historie 
psát již 95 let. Ke znovuzaložení 
našeho sboru došlo 13.2.2000, 
což znamená, že nedávno to 
bylo již 17 let. V loňském roce 
ukončili na vlastní žádost členství
v našem sboru 4 členové a v sou-
časnosti má tak náš sbor celkem 
23 členů. Samotná hasičská jed-
notka má pak celkem 13 členů.
Závěrem bych rád jménem svým 
i jménem ostatních bratrů hasi-
čů poděkoval všem našim spo-
jilským sousedům a podporova-
telům za jejich přízeň. Budeme 
vždy dělat vše pro to, aby obča-
né obce Spojil byli na své dobro-
volné hasiče hrdí a vážili si jich.

Starosta SDH obce Spojil a 
velitel hasičské   jednotky

            Ing. Jan Meloun
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Nedávno v neděli 12. února 2017 se konala výroční schůze Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů 
obce Spojil za rok 2016 a proto bude vhodné trochu připomenout činnost sboru i hasičské jednotky v loň-
ském roce i ostatním spojilským občanům a obyvatelům formou tohoto ohlédnutí.



SPORTOVNÍ RUBRIKA

TURNAJ VE STIGA HOKEJI, 7.1.2017
Dne 7. ledna 2017 se konal 3.ročník Turnaje ve Stiga 
hokeji, který pořádal Jan Volše, pod záštitou obce Spo-
jil. Neoficiálně také 4. ročník turnaje ve Stolních hrách. 
Vysvětlím – 1. ročník Stolních her jsme kom-
binovali Stiga hokej a Stolní fotbálek a byl ur-
čen pro dvojice. Od roku 2015 už turnaj po-
řádáme pro jednotlivce a jen ve Stiga hokeji.
Turnaj se odehrál v klubovně sportovního areá-
lu obce Spojil. Sraz účastníků byl stanoven na
 14. hodinu. Po prezenci všech hráčů byl turnaj ofici-
álně zahájen. Turnaje se zúčastnilo 12 mužů. Věkové 
zastoupení hráčů bylo od 15 let až po muže nad 60 let.
Ještě před organizačními záležitostmi turna-
je byli všichni zúčastnění přivítáni. Osobně 
jsem přivítal (pro nás všechny vzácného hos-
ta) – účastníka turnaje Michaela Jamese, žijící-
ho u „protinožců“:) v Austrálii, v době konání na-
šeho turnaje byl dočasně obyvatelem naší obce.

Na začátek byli účastníci seznámeni s programem, 
hracím systémem, kriterii a pravidly. Hrálo se na 
čtyřech hracích Stiga stolech. Hrací zařízení – (sto-
ly) do turnaje zapůjčili  Kremlička Petr, Ševeček 
Karel, Kostelecký Vláďa - kluci díky. Hrálo se sys-
témem tzv. „každý s každým“. Vzhledem k počtu
 12 účastníků to znamenalo odehrát celkem 66 utká-
ní. Vítězům utkání se do výsledkové tabulky zapi-
sovali 3 body. V případě remízy se oběma hráčům 
zapisoval jeden bod. Všechny výsledky byly pečlivě 
zaznamenávány do výsledkových listin slečnou Mal-
vínou Ministrovou – Malvíno, díky. Poprvé v historii 
turnajů ve Stiga hokeji jsme měli nezávislého hlavní-
ho rozhodčího, byl jím Michal Riedel, který se násled-
ně  ujal slova a seznámil hráče s těmi nejdůležitěj-
šími částmi z pravidel Stiga hokeje. – Michale, díky.

Tak a konečně se mohlo začít hrát. Utkání se hrála 
na 5 minut bez přerušení a s 3 minutovými přestáv-
kami mezi jednotlivými koly. Dvakrát byla zařazena 
přestávka v délce 20 minut na osvěžení, odlehčení 
atd. Vzhledem k tomu, že každý hráč odehrál cel-
kem 11 utkání si delší přestávky všichni zasloužili. 
Přesné časové úseky (utkání a přestávky) odpočí-
távala elektronická časomíra, kterou svědomitě ob-
sluhovala paní Radka Ministrová – Radko, děkuji.
Hráči, co zrovna nenastupovali k utkání, zastávali 
post rozhodčího – asistenta. Každý hrací stůl měl 
tedy svého arbitra. Po odehrání posledního utkání 

zasedli hlavní rozhodčí a zapisovatelka nad výsled-
kovou listinu a počítali a počítali… Nebylo to jedno-
duché. U každého účastníka museli přesně spočítat 
dosažené body a skóre. Následně proběhla závěreč-
ná kontrola výsledků a z nich vzešlo konečné pořadí:

     Body   Skore
1. Ladislav Ministr        28    32 : 7
2. Honza Kostelecký     23    22 : 7
3. Michal Rozsypal     23     18 : 10 

Další účastníci již bez udání pořadí:
Rozsypal Sváťa, Štěpánek Honza, Kremlička Petr, 
Kostelecký Vláďa a Míša, Nedvěd Zdeněk, Kučera 
Tomáš, Dobrovolný Honza a Volše Honza.

Proběhlo vyhlášení výsledků hlavní soutěže 
a pro větší atraktivitu i soutěží o nejlepšího střelce
a obránce. Pro úplnost dodávám, že nejlepším 
střelcem i obráncem turnaje se stal pan Ladislav 
Ministr. Mimořádnou cenu pro hráče z nejvzdálenější 
destinace si odvezl Michael James. 
Dekorovaní převzali od pořadatele turnaje věcné 
ceny s logem STIGA a samozřejmě něco dobrého
k zakousnutí. Touto cestou děkuji obci Spojil za zá-
štitu nad turnajem, finanční příspěvek na ceny, pro-
pagaci turnaje, zapůjčení hracího stolu a poskytnutí 
klubovny sportovního areálu. Díky všem, kteří mi po-
mohli s pořádáním turnaje. Hráčům velký dík za ko-
rektní hru a dodržování pravidel. Děkuji paní Hance 
Hartmanové za připravené občerstvení a trpělivost. 
Z mého pohledu se jednalo o velice vydařenou spor-
tovně-společenskou akci, které se zúčastnili hráči  
různých věkových kategorií. 

Těším se na další sportovní akce.
Sportu zdar.

            Jan Volše 
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU DVOJIC, 11.2.2017
V sobotu 11. února se v našem sportovním areálu uskutečnil již 5. ročník tradičního spojilského turnaje 
ve stolním tenisu dvojic. Vzhledem k tomu, že náš SDH Spojil rozhodnutím většiny členské zá-
kladny již nechce nadále pořádat sportovní akce, pořádání si vzal na starost spojilský občan Jan 
Štěpánek pod záštitou obce Spojil. Velkou podporou při organizaci a řízení turnaje byl již tradičně Jan Vol-
še. Letos se sešlo 12 hráčů, jako nováček (ne však úrovní hry) se představila Hanka Hartmanová. Bohužel 
chřipková epidemie nedovolila některým přihlášeným zúčastnit se. Tak příště :)
Turnaj byl zahájen po 14-té hodině přivítáním a tradiční společnou fotografií. Hrálo se opět systémem „každý 
s každým“ na dva vítězné sety. Úroveň hry všech šesti dvojic byla skutečně vysoká, o čemž svědčily i těsné 
výsledky jednotlivých setů.

  Konečné pořadí: 1. místo Jan Volše, Tomáš Záleský
     2. místo Petr Dvořák, Jan Štěpánek
     3. místo Ladislav Čáp, Miroslav Doležal

Rád bych poděkoval všem účastníkům, Honzovi Volšemu, Hance Hartmanové za zajištění občerstvení
a za odvahu a obci Spojil za záštitu a finanční příspěvek. Věřím, že se všem turnaj líbil a těším se na setkání 
se všemi i novými účastníky v příštím ročníku.

Jan Štěpánek, Pod Hrází 87
pořadatel

TURNAJ VE STIGA HOKEJI, 7.1.2017
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SPORTOVNÍ OHLÉDNUTÍ SDH - VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

K tradicím vánočního období v naší obci patří již mnoho let také jedna sportovní událost, kterou  je vánoč-
ní turnaj ve stolním tenisu. Náš Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Spojil letos uspořádal již
11. ročník. V sobotu 10. prosince kolem 14,00 hod se sešlo k prezenci v klubovně spojilského sportovního 
areálu 9 hráčů v mužské kategorii, 3 hráčky v ženské kategorii a 4 děti ve dvou kategoriích. Zajímavostí le-
tošního ročníku byla opětovná obhajoba zlata Petrem Dvořákem po loňském hattricku, dosáhl tak již čtvrtého 
víťezství v řadě. Rovněž v ženské kategorii se podařilo Sabině Roztočilové obhájit loňské zlato a dosáhla tak 
již svého třetího vítězství v řadě. Taktéž stříbrná medailistka Jana Netušilová získala toto umístění již potřetí.

Mužská kategorie
1. místo – Petr Dvořák
2. místo – Tomáš Záleský
3. místo – Jan Volše

Ženská kategorie
1. místo – Sabina Roztočilová
2. místo – Jana Netušilová
3. místo – Radka Nedvědová

Starší dětská kategorie (od 10 do 15 let)
1. místo – Vojtěch Nedvěd
2. místo – Jakub Kučera

Mladší dětská kategorie (do 10 let)
1. místo – Michaela Dvořáková
2. místo – Ivo Nedvěd

Dospělí vítězové získali od obce Spojil poukazy na občerstvení v klubovně, všichni na medailových pozicích 
obdrželi od našeho hasičského sboru samozřejmě diplomy a děti navíc krásné trofejní poháry. Vítězové prv-
ního místa mužské a ženské kategorie dostali tradičně  ještě velké putovní poháry, na kterých bude zapsáno 
jejich jméno. 
Od letošního ročníku se nově putovními poháry mohou pochlubit i vítězové obou dětských kategorií. Jako 
sladkou odměnu dostaly děti navíc od hasičů i pudingové poháry vyrobené Hankou Hartmanovou a z její 
kuchyně byl i krásný zdobený dort ve tvaru dvou pingpongových pálek s míčky, jenž věnovala zlatým vítězům 
všech čtyř kategorií obec Spojil. Tyto cukrářské delikatesy byly vzápětí zkonzumovány účastníky turnaje, 
protože o dort se vítězové podělili s ostatními. 

Závěrem starosta hasičů poděkoval všem hráčům, organizátorům turnaje a sponzorům. 
Všem účastníkům turnaje i divákům se letošní ročník velmi líbil a užili si při něm krásné sportovní odpoledne, 
na které pak navázalo velmi příjemné sousedské posezení až do pozdního večera. Nezbývá než opět vyzvat 
všechny naše spojilské sousedy, aby stolní tenis pilně trénovali v našem sportovním areálu i pro příští ročníky 
tohoto oblíbeného turnaje.
(redakčně kráceno)
         Starosta SDH obce Spojil
         Ing. Jan Meloun
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL
Středeční večer 8. února 2017 patřil dalšímu za-
sedání zastupitelstva naší obce. Ve sportovním areálu 
se vyjma pana Libora Kmenta sešli všichni zastupite-
lé. V hojném počtu se tentokrát zúčastnila i veřejnost, 
a to napříč názorovým spektrem.  Ne, že by na progra-
mu jednání byla nějaká nosná politická témata, pro-
gram se skládal převážně z evergreenů posledních 
měsíců, někdy i roků a veřejnost byla zjevně zvěda-
va, kam se naši zastupitelé v jejich řešení posunuli.
Po úvodních formalitách vyplývajících z jednací-
ho řádu, bylo zastupitelstvo i veřejnost informo-
vána, že usnesení přijatá na minulém jednání za-
stupitelstva jsou splněna. Dva body jednání byly 
věnovány rozpočtovým opatřením obce. Zde ne-
bylo ze strany zastupitelstva nutno diskutovat.  

Pak ale přišlo na řadu dlouhodobé téma “osvět-
lení obce“. Diskuse k výměně osvětlovacích tě-
les a  odbornosti jejich výběru byla bouřlivá, plná 
odborných termínů a citací norem.  Zastupitel-
stvo nakonec schválilo uvolnění finančních pro-
středků z úvěrového účtu obce na realizaci této 
výměny, která bude spolufinancována z dotační-
ho titulu POV 2017. Tak tady je možné konstato-
vat, že úsloví „uvidíme“ nabývá nových rozměrů.

Dalším velice diskutovaným bodem bylo schválení 
nabídky na zpracování projektové dokumentace 
Ing.Arch. Maléřem na výstavbu Hasičské 
zbrojnice a zázemí pro techniku na veřejnou zeleň 
a údržbu komunikací, obecní úřad a objekt pro 
pořádání akcí společenského významu, tedy pro 
zjednodušení, nedávno obcí koupeného domu 
č.p.35. Zastupitelstvu byla předložena pouze jedna 
nabídka, jiný architekt než p. Maléř osloven nebyl. 
Předložená cenová nabídka a k ní otevřená diskuze 
vyvolala mnoho kritických příspěvků. Veřejnost
 si tak mohla procvičit matematické postupy tvorby cen 
a spolu s diskutujícími dojít k závěru, že by to možná 
šlo levněji. Pokud by ovšem bylo co srovnávat. 

Zastupitelstvo se zabývalo také neméně diskutabil-
ním bodem jednání, a to směrnicí o způsobu zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu. Opozič-
ní zastupitelé, zastoupeni p. Matějem byli v tomto 
případě předkladateli bodu. K předloženému bodu 
vystoupil starosta obce pan Křivka a požádal před-
kladatele o stažení tohoto bodu z jednání zastupi-
telstva. Jako důvod uvedl, že starosta s předsedky-
ní finančního výboru a místostarostou se zúčastnili 

několika školení, kde odborní lektoři nedoporučovali 
obcím přijímat směrnice tohoto typu. Právní prostře-
dí týkající se hospodaření s veřejnými prostředky 
měst a obcí je na tolik přísné a důsledné, že přijí-
mání dalších vnitřních předpisů je kontraproduktivní. 
V následné debatě k bodu zaznělo ze strany před-
kladatele tolik nesouhlasných komentářů, že ačkoli 
předkladatel nakonec navrhl stažení bodu z jedná-
ní, bude mít veřejnost možnost vývoj tohoto kontro-
verzního tématu sledovat na dalším zastupitelstvu.

Ale zpět k evergreenům, do programu jednání byl 
na žádost p. Matěje vložen bod projednání smlou-
vy o využití a individuálním pronájmu víceúčelové 
místnosti sportovního areálu. Tato smlouva, kterou 
se zastupitelstvo zabývá již druhé zimní období, 
po dlouhé a rušné diskuzi schválena nebyla. Dle 
vyjádření starosty obce pana Křivky platí, že pokud 
má někdo z občanů zájem využít víceúčelovou míst-
nost mimo provozní dobu, tak podle platného ceníku 
a návštěvního řádu je to možné a tyto dokumenty 
jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách 
obce, včetně zkušební verze rezervačního systému. 
Jaro se blíží, tak snad do příští zimy sportovní veřej-
nost pochopí…

Další bod jednání byl věnován obecnímu zpravo-
daji Spojilská drbna. Šéfredaktor pan Mencl krátce 
přiblížil přítomným činnost redakce za poslední ob-
dobí. Z uvedeného doporučil zastupitelstvu obce 
odvolat z redakce pana Jakuba Jandla, nahradit jej 
paní Ministrovou a paní Čápovou, což se také stalo.
V bodě různé pak paní Božena Melounová sdělila 
zastupitelům, že se rozhodla v letošním roce ukon-
čit činnost kronikářky obce a vyzvala veřejnost, 
aby pomohli obci Spojil sehnat nového kronikáře. 

Celkově proběhlo toto jednání v duchu víceméně 
korektním, respektujícím základní zásady zastu-
pitelské demokracie.  Oproti minulým zasedáním 
na veřejnost zapůsobila připravenost zastupitelů 
a věcná znalost dokumentů projednávané proble-
matiky.
Podrobný zvukový záznam a ověřený zápis z jed-
nání zastupitelstva ze dne 8. 2. 2017 najdete
na webových stránkách obce www.spojil.com.  

Doporučuji.
                                                                                                                                                      

                                        Radka Ministrová
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Z REDAKCE SPOJILSKÉHO ZPRAVODAJE

OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE SPOJIL -  „SPOJILSKÁ DRBNA“

Redakce bez ohledu na poměry hlasů členů redakce respektuje tato základní pravidla pro objektivní šíření 
informací potřebných pro svobodné vytváření názorů:

1) Redakce odděluje v členění zpravodaje zprávy od komentářů.

2) Redakce uveřejní alternativní názory (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko apod.) vhodnou formou. 
Názory však nesmí zkreslovat. S tímto bodem jsou spojeny body 3) a 4)

3) Redakce se zavazuje vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů (například formou avíza 
– viz další bod) a to nejméně 5 dnů před uzávěrkou. Toto se týká i možnosti reagovat na kritický podnět 
občana žádajícího otištění své kritiky ve zpravodaji.  

4) Redakce uplatňuje avízo (alespoň 10 dnů před uzávěrkou, například e-mailem) o tématech souvisejí-
cích s životem v obci a připravovaných k otištění, aby bylo možné získat od všech dotčených osob názor 
či vyjádření.

5) Alternativní sdělení jsou v zásadě vždy zařazena. Redakce je nemusí zařadit, pokud rozsah či téma pře-
sahuje v průměru několika čísel podíl, odpovídající nositelům názoru v zastupitelstvu či podle společenské 
situace (petice, sdružení občanů apod.). Redakce může takový alternativní názor také adekvátně zkrátit. 

6) Redakce neposuzuje pravdivost předkládaných alternativních sdělení (jestliže nejde o situaci, kdy by 
zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv, za který je vydavatel odpovědný dle tiskového, občan-
ského nebo trestního zákona), naopak přispívají k tomu, aby se pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu 
argumentů a názorů.

7) Redakce nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělení tím, že spolu s ním zároveň zveřejní v rozsahu 
nepřiměřeně větším »nápravné« komentáře; ironizování nepřiměřené formě kritiky; zneužití možnosti 
vyjádřit se poslední.

8) Výslovně urážlivé útoky v osobní rovině se nezařazují. Avšak jde-li o politickou kritiku, která neobsahuje 
urážlivé výroky na adresu kritizované osoby a/nebo vulgarismy, mají na ni občané právo. Funkcionáři 
i zastupitelé musí počítat s vyšší a ostřejší kritikou a nebrat ji osobně. 

9) Pro posouzení vyváženosti se všechna sdělení k aktivitám obecního úřadu považují za obsah, který 
vyjadřuje nebo vytváří politický názor. To platí i u zpráv, které se pouze odvolávají na přijatá rozhodnutí, 
usnesení apod..  

10) Redakce se zavazuje uveřejňovat sdělení o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy, aby 
byla veřejnost plně informována o jejich povaze a mohla případně reagovat prostřednictvím redakce, nebo 
vystoupením na jednání zastupitelstva.

KODEX

Členové redakce:  
MUDr. Karel Mencl - šéfredaktor   
Božena Melounová - zástupce šéfredaktora
Redaktoři:  Miroslava Čápová, Ing. Diana Houdová, Radka Ministrová
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Z REDAKČNÍ POŠTY

ZTRÁTA PAMĚTI PANA STAROSTY 
aneb ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY 
                                                                          
Jednou z posledních prací zesnulé starostky je 
směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu v obci Spojil. Tuto směrnici 
předložila spolu s tehdejším místostarostou 
obce panem Křivkou. Jediné zásadní připomínky
 k této směrnici jsme měli my, příslušníci opozice, 
z důvodu vysokých finančních limitů zakázek. 
Dle této směrnice by se soutěž týkala zakázek 
až nad 6 milionů. Výše tohoto limitu vyvolává
 na tváři běžného občana úsměv, neboť obec Spojil 
zakázky v této výši téměř nevypisuje. Následně 
byla tato směrnice z jednání zastupitelstva stažena 
s tím, že opozice a předkladatel (paní starostka) 
se u jednacího stolu pokusí o oboustranně přijatelný 
kompromis a uvedení do praxe. Byly upraveny 
částky pro soutěžení a způsob zveřejňování (to 
si ostatně případní zájemci mohou poslechnout 
na záznamech z jednání zastupitelstva obce). 
Bohužel již paní starostka nestihla tuto směr-
nici přednést na zastupitelstvu. Na naše 
naléhání starosta obce zařadil tuto smlou-
vu na projednání na program zastupitelstva 
na 8. 2. 2017 (odkaz na stažení: http://www.
spojil.com/downloads/council_documents/1022.
pdf). Při přijímání této směrnice však dřívější 
předkladatel pan Křivka vystoupil s tím, že směr-
nice by nám uškodila a je pro nás zbytečná???
 Připomínám, že cílem této směrnice je za-

jištění transparentního čerpání veřej-
ných prostředků, veřejná kontrola obča-
ny obce a samozřejmě vede k úsporám.
Ptáme se tedy, proč během jednoho roku takhle 
radikálně a nepochopitelně starosta změnil názor? 
Starosta a místostarosta jsou pouze volení placení 
úředníci, kteří by měli s prostředky obce zacházet 
maximálně hospodárně. Řádná výběrová 
řízení nabývají na důležitosti vzhledem k tomu, 
že se vedení obce pouští do dobrodružství masové 
investiční výstavby z velké části na dluh, kde je 
zvláště nutné „otočit každou korunu 2x“. Například 
již na počátku byla zadána projektová dokumentace 
předražená cca o 100% (dotaz několika 
konkurenčním firmám o cenu) jedinému zájemci!!!
Přijetí směrnice by jistě vedlo k vyvrácení hypo-
téz, že je již předem vybrána vítězná firma, která 
si bez konkurenčních nabídek může poptávat ja-
koukoliv cenu. Administrativní zatížení s tímto spo-
jené v rozsahu pár hodin měsíčně personálně po-
sílený obecní úřad bez problémů  určitě zvládne.
Postoj vedení obce k této směrnici ukáže, zda 
má vedení obce zájem o transparentní hospoda-
ření s prostředky obce, nebo má zcela jiné cíle!

     
    
  Jaroslav Jandl, Jan Matěj

Příspěvky zaslané redakci Spojilské drbny uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané ma-
teriály a fotografie se nevracejí.
Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem redakce.
Upozorňujeme čtenáře a přispěvatele, že uzávěrka příštího zpravodaje bude 21.4.2017.
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Zadlužování naší obce nekončí aneb 
po nás potopa!

Na jednání zastupitelstva naší obce 8. 2. 2017 
při projednávání ceny projektové dokumentace 
na rekonstrukci, přístavbu a úpravu venkovních 
ploch Na Okrajích č. p. 35 nejprve Jak Křivka tvr-
dil, že nemá představu o nákladech. Cca po 10 mi-
nutách starosta obce zmínil nové reálné náklady: 
9.000.000 až 12.000.000 Kč.
Před nedávnem jsme si vzali úvěr 6.000.000 
Kč na 15 let, ze kterého máme díky nákupu 
nemovitosti 2.500.000 Kč utraceno. Oprava 
veřejného osvětlení po přičtení dotace 
a projektová dokumentace nás v nejbližší době 
budou stát 500.000 Kč. Zbývá nám tedy 3.000.000 
Kč. I kdybychom dostali 50% dotaci a tím zpět 
1.500.000 Kč a za 1.000.000 Kč prodali starý 
obecní úřad, pořád nám na dokončení 3.500.000 
Kč až 6.500.000 Kč chybí. Přebytek rozpočtu obce 
činí řádově 500.000 Kč, což také nic neřeší. Pak 
zákonitě musí přijít další půjčka. Je zde otázka, 
co vede pana starostu k tomuto nezodpovědnému 
„dobrodružství“ s penězi obce. Připomínáme, 
že předchozí megalomanský plán projektu
 na Obecní dům na návsi stál cca 1.000.000 Kč. 
Bez užitku ho studují moly na obecním úřadě.

Sečteno a podtrženo, dobrodružství s přestavbou 
domu č. p. 35 na zcela zbytečný a nepotřebný 
obecní úřad znamená zadlužení obce o dalších 
cca 3.500.000 Kč až 6.500.000 Kč!!! Vzhledem
 k tomu, že ekonomický cyklus zanedlouho při-
nese opět krizi, můžeme očekávat snížení příjmů 
do obecního rozpočtu. Poté nebude dostatek pe-
něz na běžnou činnost a služby jako je: svícení 
v obci, odvoz komunálního odpadu, činnost měst-
ské policie, některé spoje MHD placené obcí, údrž-
ba obecního majetku, činnost jednotky SHD, kul-
tura či sport netřeba zdůrazňovat. Pak se dnešní 
megalomanie starosty Křivky dotkne i mlčící větši-
ny, která si doposud od „poněkud zvláštního“ až bi-
zarního způsobu správy naší obce udržuje odstup.
Říkáte si: zbytečná panika? Banky počkají, 
uděláme obecní sbírku, prodáme sportovní 
areál, kde změnou územního plánu umožníme 
developerům postavit rodinné domky. 
Po tomto volebním období zde bude vytune-
lovaná a zadlužená obec se zcela zbytečným 
rozestavěným objektem. Je potřeba nechat si-
tuaci dojít tak daleko? Nestačilo by zastavit sta-
rostovo stavební dobrodružství č. 2, dokud je čas? 

   Jaroslav Jandl, Jan Matěj

Vážení spojilští, 
nechci vás obtěžovat svým názorem na článek pánů Jandla a Matěje. Navíc jejich jednání považuji za  
praní špinavého prádla. Naše Spojilská Drbna by k tomuto sloužit neměla! Nicméně povaha a styl jednání 
jmenovaných pánů mě nutí na věc reagovat.
Je mi velice líto, že jmenovaní pánové neustále a i tímto nevybíravým způsobem skloňují osobu Milušky 
Telecké a to v jakýchkoli souvislostech. Vždy, když se jim to hodí do pomyslného politického krámu, 
její jméno začnou skloňovat ve svůj prospěch. Nedomnívám se, že by si toto za svoji dlouholetou práci 
pro obec Spojil zasloužila. Miluška byla Usnesením zastupitelstva obce Spojil oceněna nejvyšším 
možným oceněním a to Čestným občanstvím obce Spojil in memoriam. Dovolím si připomenout, 
že pánové Jandl a Matěj pro toto ocenění zesnulé paní starostce Miluši Telecké ruku nezvedli.
Já osobně cítím jejich jednání jako hyenismus a je mi smutno, že zasedají v nejvyšším orgánu obce. 
K vlastní směrnici však řeknu to, že jsem byl přítomen společně s paní Teleckou několika jednání, kdy nám 
bylo ze strany právníků, ale i zástupců ministerstev a krajského úřadu doporučeno tuto, ale ani žádnou 
obdobnou směrnici nepřijímat. Pro obec našeho rozsahu a ekonomických agend je přijetí této směrnice 
považováno za iracionální. Stávající platné předpisy jsou naprosto dostačující i pro oblast kontroly.  
Vážení čtenáři, chtěl bych důrazně vyzvat pány Jandla a Matěje, aby mi nepodsouvali něco, s čím ani 
já nesouhlasím. Tudíž nepotřebujeme žádnou směrnici k tomu, abychom jednali hospodárně. Je to náš 
přirozený zájem a i tak jednáme! O oprávněnosti tohoto mého vyjádření hovoří skutky. Provádíme po-
ptávková řízení, výběrová řízení a každou korunu otočíme raději více než dvakrát. O tomto se můžete 
přesvědčit na webových stránkách obce Spojil v odkazu výběrová řízení. Co se týče výběru projektan-
ta, tak ten byl vybrán pro obec již před více jak deseti lety. Projektoval naši spojilskou náves, sportovní 
areál a i nyní se zastupitelstvo rozhodlo pro jeho architektonický rukopis. Dovolím si upozornit, že se jed-
ná o zakázku, která nepodléhá režimu veřejných zakázek a to ani malého rozsahu. Tolik na vysvětlenou.
          

             Jan Křivka
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi nyní jasně reagovat na příspěvek pánů Matěje a Jandla …… „po nás potopa“.  
Všichni, kteří mě znáte, tak víte, že obec Spojil nikdy za mého starostování nebyla obcí zadluženou. Mnozí
 z Vás svěřili naší obci finanční prostředky na koupi stavební parcely v lokalitě Morčák ještě v době, kdy stavební 
parcely byly zemědělskou půdou, na které rostla kukuřice. Obec pod mým vedením všem závazkům dostála. 
A nyní k vlastní problematice. Jmenovaní pánové, pravděpodobně v zájmu svých osobních politických 
ambicí, se snaží vytrhnout z kontextu informace a pro své účely je pozměnit. Celý obsah jejich příspěv-
ku je účelový, nepravdivý a vypracován ve snaze postrašit občana a nastolit v obci atmosféru nejistot. 
Na jednom z příkladů jsem schopen dokladovat svá tvrzení. Saldo z loňského roku nebylo 500.000,- Kč, 
jak je uvedeno v článku, ale 2.500 000,- Kč, což je poměrně dost podstatný rozdíl. Kdyby pan Matěj jed-
nal čestně a ne jednostranně a účelově, tak jako člen finančního výboru napsal pravdu, protože ji zná! 
Jsme si plně vědomi, že nelze vše realizovat najednou. Chceme rekonstrukci a přístav-
bu č.p. 35 realizovat dle prioritních potřeb využití a  s ohledem na finanční možnosti obce.  
Vážení čtenáři, rozhodně si nemyslím, že po tomto volebním období po nás zbude vytunelovaná a zadlužená 
obec. Tak tomu nebylo nikdy v novodobé historii naší obce, tudíž tomu tak nesmí být a nebude ani nyní! 
Připouštím, že obec Spojil, tak jako mnohá jiná města a obce využila nadstandartních bankovních podmínek 
a na základě usnesení Zastupitelstva obce Spojil přijala úvěr ve výši 6.000 000,- korun. Z toho 2.500 000,- 
Kč bylo použito pro nákup veškerých  nemovitostí č.p. 35. Čerpání zbylých prostředků na úvěrovém účtu 
je vázáno na usnesení zastupitelstva s výslovným použitím pouze na investice podpořené dotačními tituly. 
Téměř na závěr chci říci, že se v naší obci podařilo mnohé, co je ve prospěch a blaho našich občanů. 
Jsem rád, že i mé stopy práce jsou viditelné a to již od roku 1992 např. na oddílné kanalizaci, plynofi-
kaci, výstavbě v lokalitě Morčák, výstavbě spojilské návsi, výstavbě sportovního areálu, výstavbě stez-
ky na Dubinu, na koupi nemovitostí č.p. 35 a mnohé další. Vážím si toho, že jsem mohl stát u novodo-
bého vzniku naší obce, že jsem byl zakladatelem Svazku obcí Loučná, našeho Sboru dobrovolných 
hasičů a svou účastí jsem podpořil mnoho a mnoho společenských akcí jak u nás v obci, tak i v regionu. 
Zeptám se Vás, Vážený pane Jandle a Vážený pane Matěji, co jste udělali pro naši obec a náš region Vy? 
Vážení spojilští, doufám, že nepodlehneme individuálním tlakům určitých jednotlivců, kte-
ří způsobem honu na čarodějnice nastavují politiku v naší obci ve svůj prospěch. Věřím, že bu-
deme společně spravovat, rozvíjet a zvelebovat naši obec, náš společný domov ve prospěch 
a blaho spoluobčanů a budoucích generací. Přeji si, abychom byli na náš domov právem hrdi. 

           Jan Křivka, starosta obce

Jak to vidím já

V naší obci máme ve Sportovním areálu malou 
multifunkční místnost – tělocvičnu, která je využívá-
na občany obce, hlavně sportovci bez rozdílu věku.
 Hraje se zde stolní tenis, cvičí joga, pila-
tes. atd. Chodíme sem rádi, tělocvična je naše 
obecní, místní, nemusíme za sportem dojíž-
dět a ještě si můžeme po cvičení společně po-
sedět v klubovně. Jsme rádi, že tuto multi-
funkční místnost máme a můžeme ji využívat
 Stále častěji se ozývají hlasy: chtěli bychom chodit 
častěji, proč nemůžeme chodit o víkendech, s dět-
mi o prázdninách, s nejmenšími dětmi přes den atd.
 Na co máme tělocvičnu, když je skoro pořád 
zavřená? A tyto hlasy se ozývají čím dál častěji 
a jsou čím dál nespokojenější už téměř 1,5 roku…

Doba, kdy je tělocvična pro naše občany k dispozici, 
tedy pouze v otevírací době klubovny už dávno nesta-
čí. Všechny hodiny v této době jsou téměř obsazené. 
Občané nespokojení s tímto stavem přišli s návr-
hem, jak z jejich pohledu tento problém nejlépe vy-
řešit. Nebyli vyslyšeni a bohužel naše zastupitelstvo 
se s jiným řešením za téměř dva roky nevypořádalo.  
Naše zastupitelstvo by měla být rádo, že občané 
obce mají zájem sportovat a že chtějí obecní - tedy 
naši tělocvičnu co nejvíce využívat, proto mne 
mrzí, že vedení obce raději hledá důvody proč to 
nejde, místo toho, aby hledala řešení jak by to šlo. 
Zdá se, že není zájem tam někoho pouštět, aby se 
něco nerozbilo….nemyslím si, že naši občané chtějí 
chodit do tělocvičny něco ničit. Řekla bych, že tam 
chtějí chodit sportovat. Proč je neustále předjímá-
no, že budou problémy, které ani nemusí nastat?
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Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vám popřát krásný den, nyní z našeho sportovního areálu. I jeho provoz je nutné po deseti letech exi-
stence vyhodnotit a vyjasnit si polemiky, které jsou nyní na pořadu dne. Areál vlastní Obec Spojil a jeho prostory 
by měly sloužit především pro občany obce. Až příliš dlouho se vede diskuze nad tím, jak ho využívat i mimo 
jeho provozní hodiny. Škoda, že jsme si všichni při těch i dramatických diskuzích a vymýšlení, jak by to šlo zařídit 
a jaká bezpečnostní opatření vytvořit, neuvědomili, že tu máme k dispozici dva dokumenty, na jejichž právní 
platformě se může stavět. Je to docela jednoduché. Od srpna 2014 po schválení zastupitelstvem obce platí no-
velizovaný „Návštěvní řád“ a „Ceník individuálního pronájmu jednotlivých objektů“ ve sportovním areálu. Nelze 
tudíž hovořit o tom, že nemůžeme využívat víceúčelovou místnost v době mimo otevírací doby obecního klubu. 
Jako trochu nefér se může zdát preambule ceníku, kdy jednotlivé sportovní objekty jsou v rámci vyhra-
zených provozních hodin pro držitele vstupního čipu k dispozici zdarma (vyjma sauny), avšak pokud 
se stanou předmětem nájmu či podnájmu, což je situace mimo provozní dobu, platí pro ně ceník, jako 
pro ostatní návštěvníky. Nicméně, individuální pronájem víceúčelové místnosti je tak možný i mimo pro-
vozní dobu areálu a to za poplatek 100,- Kč na 1 hodinu. V současné době záleží pouze na rezervaci 
termínu v obecním rezervačním systému umístěném na webu obce a na domluvě s paní Hartmanovou, 
správkyní sportovního areálu, která zajistí potřebné zpřístupnění víceúčelové místnosti. Zatím platí to, 
co je uvedeno na webu obce v odkazu Sportovní areál. Domnívám se, že by stálo za to tyto přednasta-
vené parametry nejdříve vyzkoušet. V každém případě je cílem obecního úřadu a vedení obce vytvořit 
v dohledné době takové podmínky, které by umožnily výrazně rozšířit otvírací dobu klubového zařízení. 
         

                                 Jan Křivka, starosta obce

Tak se ptám 

proč je v obci, kde žijeme, platíme daně, jsme vlastníci 
přístupového čipu do sportovního areálu a tím i čle-
ny klubu, problém to, co všude jinde běžně funguje? 
Na webových stránkách obce máme spuštěn nový 
rezervační systém, kde si může každý občan vy-
brat volný termín, zarezervovat si ho u správce 
areálu a přijít do tělocvičny i  v době mimo oteví-
rací dobu za podmínky, že bude dodržovat platné 
předpisy. To je nová informace našeho starosty 
pro občany.  Podrobnosti, jak to bude fungovat, 
zatím nevíme. Kdo bude klubovnu a tělocvič-
nu otevírat? Najde se někdo, kdo bude ochot-
ný být v pohotovosti od rána do večera? Kdo 

mu to zaplatí?  Zpoplatníme občanům vstup? 
Dosud jsme byli ubezpečováni, že obec není vý-
dělečná organizace a proto také občan Spojila 
ve sportovním areálu nájem neplatil. Bude to teď 
jinak? Doufám, že naše zastupitelstvo najde řeše-
ní, které bude fungovat ke spokojenosti nás všech. 
Tak nejen za sportovce, ale i za občany, kte-
ří do tělocvičny zatím nechodí, bych si přá-
la, abychom si mohli přijít zasportovat kdykoliv. 
Sportovní areál včetně tělocvičny je obecní, je nás 
všech.... 
Děkuji Vám za zamyšlení nad mojí úvahou. 
      
       
               Dana Štěpánková 

18



VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ

V pátek 23. prosince k nám do kapličky členové rodiny  Kučerových dopravili z Pardubic opět Betlémské svět-
lo a jak je jejich krásným zvykem zpestřili všem přítomným tento adventní čas svým zpěvem vánočních koled 
a hudebním doprovodem na housle a kytaru. Společně s nimi si pak koledy zazpívalo kolem 30 místních
i přespolních obyvatel, kteří k nám zavítali potěšit se příjemnými chvilkami a odnést si plamínek Betlémského 
světla do svých domovů.   
                     Melounová Božena

Letos jsme s dětmi ve 2. C ZŠ Studánka prožili krásný a bohatý advent. Vyvrcholením našich vánočních 
příprav bylo setkání u kapličky ve Spojile. Děti za svitu svíček krásně zazpívaly pásmo koled a spirituá-
lů. Po koncertu nikdo z rodičů, prarodičů, přátel a sourozenců nespěchal domů. Děti se honily po návsi,
dospělí povídali, popíjeli a ochutnávali cukroví. Potěšit se ze zpěvu přišli také někteří občané Spojila, 
zástupkyně školy a některé kolegyně. 
Ráda bych poděkovala obci Spojil za možnost zpívat v krásném prostředí kapličky.
                                                                 K. Kuhnová

VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLIČCE
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VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

Tradiční přivítání nového roku 2017 se ve Spoji-
le konalo opět na Nový rok , tj. 1.1.2017 v 17 ho-
din především ve venkovních prostorách spor-
tovního areálu. Plakátky a inzerce ve Spojilské 
drbně nám tuto zprávu oznámily dostatečně pře-
dem, takže se jako po mnoho let nazpět sešel vel-
ký počet návštěvníků ( snad na 700), aby si uži-
li především podívané na nádherný ohňostroj.
V uvedený čas začala vyhrávat příjemné melodie 
kapela Pernštejnka a mnozí návštěvníci si s jejími 
zpěváky pobrukovali známé písničky. Po úvodním 
slově pana Karla Mencla, který nás seznámil
 s programem večera, a několika dalších skladbách, 
následovaly zdravice našich vzácných hostů. Letos 
se na naši malou slavnost přijela podívat paní 
senátorka Miluše Horská a pan Jan Chvojka – ministr 
pro lidská práva. Pozvaný senátor pan Petr Šilar 
se bohužel pro nemoc nemohl dostavit. Oba naši 
hosté ve svém krátkém projevu vyjádřili  potěšení 
z milého pozvání a popřáli našim občanům do nového 
roku 2017 hodně  úspěchů a především pevné 
zdraví. Dříve než pronesl svůj pozdrav starosta 
obce pan Jan Křivka, předal do rukou příbuzných 
paní Milušky Telecké naše nejvyšší ocenění, kterým 
se zesnulá starostka paní Miluše Telecká stává 

čestným občanem obce Spojil. Starosta obce se pak 
ve svém projevu zamyslel nad složitostí dnešní 
doby, nad našimi problémy i radostmi a na konec 
popřál všem hodně štěstí a především pevné zdraví.
Po novoročním přípitku zástupců vedení obce Spojil 
a našich vzácných hostů, zazněla státní hymna
v podání kapely Pernštejnky. Najednou se vše kolem 
zklidnilo, pomalu zhasla světla a nastal ten okamžik, 
na který všichni, především děti, netrpělivě čekali.  
Petardy ohňostroje vylétaly do výšin, aby se snášely 
dolů v pestrobarevných gejzírech. Zraky návštěvníků, 
kteří zcela zaplnili hřiště, upřeně sledovaly tu nádheru 
a jejich úžasný zážitek ještě zvyšovala monumentální 
doprovodná hudba. Spadla poslední hvězda s nebe 
a všichni si dojatě povzdechli: „To byla krása“. 
Ani se nám nechtělo rozcházet, ale studené mrazivé 
počasí většinu návštěvníků přimělo k odchodu domů. 
Kdo si však ještě chtěl rád popovídat se známými
a sousedy, tak se ještě na chvilku uchýlil do klubov-
ny, kde si mohl vychutnávat kalíšek svařáku, nebo 
si pochutnat na připraveném pohoštění.    
   
    

   Božena Melounová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci v ne 8. 1. 2017. Po 14 hodině vyrazila početná skupinka ko-
ledníků z ulice Na Strejčku. Řádně ustrojeni, vybaveni teplým čajem, domácím chlebem, svěcenou křídou, 
kalendáři, nezbytnými pokladničkami, dobrou náladou a s naladěnými hlasy jsme opustili tepla našich domo-
vů a vyrazili do ulic. K členům rodiny Kučerovic se přidal Ivo Nedvěd a Tereza Zemanová (rozená Melouno-
vá). Rozdělili jsme se na 2 menší skupiny, abychom prošli naši obci rychleji. Ve stejném čase vyrazila další 
skupina koledníků z náměstí. Tvořila ji rodina Kuhnova, později se k nim připojili kluci Mašínovi. Ve večer-
ních hodinách vyrazila na Tříkrálovou koledu k sousedům poslední skupina koledníků rodiny Plecháčkovi.
Zvonili jsme, zpívali, přinášeli Boží požehnání do Vašich domovů. Sousedé, kteří byli již předem informováni, 
nás očekávali, otvírali nejen dveře a branky svých obydlí, abychom jim mohli vepsat ono posvěcené K+M+B 
2017 (Ježíš ať žehná tomuto příbytku po celý rok 2017) na veřeje, ale zaposlouchali se do textů písně, otevřeli 
svá srdce (i peněženky), štědře nás obdarovávali. Procházeli jsme ulicemi Okružní, Na Okrajích, Pod Hrází, 
Zahradní, došli i do Apolenky. Světla kvapem ubývalo a Charitní pokladničky těžkly Vašimi dary. Pokračovali 
jsme dále ulicí Na Okrajích a navštívili i obyvatele nově postavených domů (pokud jsme našli fungující zvonky), 
v ulici Na Morčáku nás také očekávali, zastavili jsme se ve sportovním areálu. Vše jsme stihli obejít ještě před 
tím, než zvon na naší kapličce ohlásil 18 hodin. Po cestě domů jsme navštívili poslední domy na naší pouti obcí. 
V předchozích dnech „přišla“ do Spojila „opravdová zima“, napadl sníh, rtutě našich teploměrů (pokud nemáte 
digitální) klesly hluboko pod nulu. K tomu ještě ty nemoci. Obávali jsme se, jak se nám podaří za těchto podmínek 
během nedělního odpoledne všechny domy ve vsi obejít. Svatý Petr letos nad námi držel ochrannou ruku. V ne-
děli mrazy polevily, dokonce ani nefoukalo. Přišli na pomoc kolednické posily a tak jsme to s Boží pomocí zvládli.
Naše obec je rok od roku větší, je nás více. Rádi bychom uvítali příští rok nové koledníky pomocníky, aby 
bylo možné po obci rozeslat více kolednických skupin (alespoň čtyři jako se to podařilo letos). Věřte, že je 
to náročné obejít celou ves a zpívat více jak 3 hodiny. 
Vaše štědrost je nám však velkou odměnou a tak nechceme minout žádný otevřený dům plný lásky a dobroty. 
Pokud by se našli malí či velcí pomocníci, prosím kontaktujte nás již během prosince. Pomůže i pomoc 
na chvilku (třeba na půl hodiny nebo obejít právě tu Vaši ulici). Předem děkuji a těším se na další setkání. 
       

                Katka Kučerová
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   OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE 
  V RÁJI 732, 530 02 PARDUBICE 
  IČ: 464 92 160 
  Tel.: + 420 466 335 026 
  E-mail: info@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz 

 

 

 

13. února 2017 

 

Pardubická Charita děkuje třem králům. Vybrali opět přes milion korun 
 

Skupinky koledníků dostaly v první polovině ledna od Oblastní charity Pardubice 425 prázdných 
pokladniček. Navzdory třeskutým mrazům a chřipkové epidemii se vydaly do ulic, aby lidem popřály 
krásný nový rok. Na oplátku dostávaly drobné i velmi štědré finanční dary (v jedné pokladničce 
v Rokytně byla i bankovka v hodnotě 5 000 Kč). V 85 obcích se jim podařilo vybrat celkem 1 009 447 
korun – z toho ve Spojilu 18 061 Kč (v přepočtu na jednoho obyvatele byl Spojil druhou nejštědřejší 
obcí). Vybrané peníze pomohou hlavně nemohoucím seniorům a lidem se zdravotním postižením 
v Pardubickém kraji, ale také rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se dala stručně shrnout letošní 
Tříkrálová sbírka z pohledu pardubické Charity. 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem malým i velkým koledníkům. Poděkování náleží také všem lidem, 
kteří přispěli jakoukoliv částkou do úředně zapečetěných pokladniček. Zvláštní poděkování za pomoc při 
organizaci sbírky si zaslouží paní Kateřina Kučerová a paní Martina Navrátilová. 

V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření kapacity 
pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Další prostředky 
pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimořádných situací (povodně, 
požáry apod.) a na přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní charity 
Hradec Králové, Charity ČR a na humanitární projekty v zahraničí. Více informací najdete na webu 

www.pardubice.charita.cz. 

 
Vojtěch Homolka 

PR pracovník, koordinátor dobrovolníků 
Oblastní charita Pardubice 
Češkova 1247, 530 02 Pardubice 
tel: 775 296 842, e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz 
www.pardubice.charita.cz 
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Nabídka pro občany
Obec Spojil  Vám  nabízí  dvě  možnosti, jak  likvidovat  bioodpad.

1. Bio- popelnice

V minulém čísle Spojilské Drbny jsme Vás seznámili s možností ukládání bioodpadu - využití mobil-
ního svozu "Bio-popelnic". Výhodou tohoto způsobu likvidace bioodpadu je, že nádoba Vám bude 
od Vaši nemovitosti odvážena, a to - od jara do podzimu 1x týdně a v zimních měsících 2x měsíč-
ně. Každý, kdo se zapojí, obdrží od Služeb města Pardubic 1x ročně 50 l kompostu zdarma. "Bio 
– popelnice" budou dotovány obcí Spojil a poplatek za domácnost by činil 1.000,-Kč/rok/nádobu. 

2. Plastový kompostér    "Domovní kompostéry" jsou spolufinancované dotací z EU.

                        

V případě zájmu vyplňte přiložený anketní lístek a doručte do 20.3.2017  na  Obecní úřad ve 
Spojile osobně, nebo e-mailem na adresu:  info@spojil.com .

................................................................................................................................
Bio-popelnice*                                           Kompostér*

Tímto sděluji, že mám zájem o tento způsob likvidace BIO odpadu a požaduji další informace.  

jméno a příjmení        ………………………………………

 ulice a číslo popisné   ………………………………….......   

*nehodící se škrtněte



1) soutěž vyhlašuje Obec Spojil a redakce Spojilské Drbny.
2) soutěže se mohou účastnit žáci a studenti žijící na území obce Spojil.
3) soutěží se ve dvou věkových kategoriích: a) do – 14 let
            b) 15 – 19 let (pokud ještě studují střední školu)
4) slohová práce je na volné téma, psána na počítači (+viz bod 6), program WORD, font Times 
New Roman, velikost 12, normální řádkování bez bočního zarovnávání.
5) rozsah slohovky je maximálně 1 stránka textu formátu A4 se všemi  okraji 2,0. V případě 
potřeby delšího textu je tuto skutečnost nutno domluvit s redakcí. 
6) předání práce k hodnocení je možné formou na CD, flash disku, e-mailem na adresu OÚ, 
případně v tištěné podobě. U věkové kategorie a) (při absenci počítače) je alkceptována i psa-
ná forma. 
7) posledním dnem odevzdání hotové práce je 30. červen 2017.
8) hodnocení budou anonymně provádět profesionální učitelé a členové redakce
Spojilské Drbny.
9) hodnocení proběhne v měsících červenec – srpen 2017,
výsledky budou vyhlášeny v září 2017.
10) věcné ceny pro vítěze budou v obou kategoriích dotovány částkou:
 1. místo ……………….. 1.500,- Kč
 2. místo ……………….. 1.000,- Kč
 3. místo ………………..    500,- Kč
           4. místo ………………..    100,- Kč (cena útěchy)

11) nejlepší práce budou postupně otištěny ve Spojilské Drbně 
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 
MK ČR E 11 466

Vážení občané obce Spojil,
Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil pořádá

v sobotu 8. dubna 2017 od 9,00 hodin
SBĚR  ŽELEZNÉHO  ŠROTU

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste veškerý, nepotřebný
 železný šrot připravili v tento termín k silnici na vjezdy před Vašimi domy.

Předem Vám Všem mnohokrát děkujeme
SDH Spojil 
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PARAMETRY SOUTĚŽE:


