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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
oficiálně si na nový vzhled obecního zpravodaje v jeho prvním novém vydání nikdo nestěžoval 
a ústně jsme slyšeli spíše chválu. Za tu samozřejmě děkujeme, a i když „sliby – chyby“, tak slibuje-
me, že uděláme vše pro vaši spokojenost i do budoucna. Upřímně řečeno jsme po prvním vydání 
měli poněkud obavy, zda se nám podaří v dvouměsíčním prostoru nashromáždit dost materiálu pro 
další vydání, ale jak vidno, byly obavy zbytečné. Naše Drbna zase téměř praská ve švech. Ten-
tokráte změnila formu rubrika společenská a my věříme, že se Vám bude líbit a až i Vám osobně 
„udeří“ nějaké to skvostné jubileum, že nám nedáte košem a pustíte nás pro nějaké ty drby přes svůj 
práh. A opět se v jejím obsahu můžete seznámit s děním v obci, které poněkud rozhýbala a bohužel 
i v řadě případů rozdělila školka. Ne, že by se po létech pro vztahy s Apolenkou, Majdalenkou
 a dalšími tříletými láskami seštěkali někteří bývali spolužáci, problém byl zcela jiného rázu. Školku 
ano či ne, a jestli ano, tak kde. Chce-li obec získat na školku dotace, tak je nutné rozhodnout, jenže 
jak to u takových akcí bývá, sto hlav a v každé jiný rozum. Osobně se domnívám, že na jednáních 
zastupitelstva, i na besedách s občany chybí se svými katalyzujícími názory starousedlíci. Pokud 
mne paměť neklame, bývaly po osamostatnění obce také ostré debaty, ale při tom pohledu do mi-
nulosti jasně vidím, že se dokázaly dělat kompromisy a pokud to opravdu nešlo, dokázali posléze 
oponenti pochopit, že to prostě jinak být nemůže. Kdokoli může namítnout, že jsme měli tehdy 
sotva polovinu obyvatel co teď, že byly jiné nároky,  že ……. . Proti tomu však nutno vzpomenout, 
že jsme v té době drželi více při sobě, že nikomu nebylo zatěžko přijít na „asfaltovou“ diskotéku 
ke kontejneru za dnešním obecním úřadem, nebo tam přijít na vystoupení nějaké populární osob-
nosti, písničkáře nebo cokoli jiného, nebo přidat ruku k dílu a účastnit je různých „sranda“ průvodů 
a taškařic. Že je jiná doba? To ano, avšak jsme stále na vesnici, byť obklopeni katastrálním územím 
velkého města, je zde mnoho nových moderních domů a mnoho nových občanů, ale co si jako 
obec sami nezajistíme, to mít nebudeme. A obec, to nejsou jenom ti na úřadu, to jsme my všichni. 
Za sebe i za redakci Spojilské drbny Vám přeji krásné jaro a posléze i vstup do letní sezóny.
          

MUDr. Karel Mencl, šéfredaktor

SLOVO ÚVODEM



Pondělí:................11-14h
Úterý-Čtvrtek:.......11-22h
Pátek:...................11-23h
Sobota: Vyhrazeno pro akce
Neděle:................15-21h

Pravděpodobně jste mnozí již zaznamenali, 
že se zařízení klubových prostor obce Spo-
jil změnilo na Restauraci. Touto změnou do-
šlo jednak k úpravě otevírací doby, ale hlavně 
k tomu, že se v restauraci začaly vařit obědy 
– meníčka – od pondělí do pátku. Obědy si je 
možné objednat podle jídelního lístku vydané-
ho ve středu na následující týden a objednávku 
s platbou předem doručit do neděle. Tím si ob-
jednatel zajistí, že mu jeho porci nikdo nesní
 a že s obědem může stoprocentně počítat. Sa-
mozřejmě je možné přijít na oběd bez objed-
návky, zde však mohou být jídla vařená v rámci 
meníčka již vyprodána a hladový host si bude 
muset vybrat něco ze stálé nabídky restaurace.
Teď by měli zbystřit pozornost naši dříve 
narození spoluobčané.
V případě jejich zájmu o stravování prostřed-
nictvím restaurace bude objednávkový postup 
obdobný, na oběd mohou přijít přímo do provo-
zovny, avšak pokud si budou přát dovézt jídlo 
k sobě domů, je obec Spojil připravena v rámci 
sociálních služeb toto pro ně zajistit. Menu ob-
sahující polévku a hlavní jídlo je v tomto přípa-
dě možné získat za 69,- Kč. Konzumace přímo 
v restauraci je sice o 20,- Kč dražší, ale strávník 
k menu dostane ještě 3 dcl točené limonády.

AKTUALITY

OTEVÍRACÍ DOBA

SPORTOVNÍ AREÁL – 
RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ

RUBRIKY

KALENDÁŘ AKCÍ

20.5.  Memoriál MUDr. Petra Starého - turnaj v  
 nohejbalu
26.5.  Májová veselice - kácení Máje
27.5.  Volejbalový turnaj o pohár Ing. Zdeňka  
 Nedvěda
28.5.  Dětský den
23.6.  Vítání léta  
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S přáním hezkých jarních dnů vás zdravíme 
z Obecního úřadu ve Spojile a přinášíme vám ak-
tuální informace z obce Spojil a vlastního úřadu.
Všichni jste mohli zaznamenat, že byl zahájen zkušeb-
ní provoz Restaurace sportovního areálu obce Spo-
jil. Tomuto předcházela rekolaudace, kdy se stávající 
klub změnil na stravovací zařízení. S tím přišla i změ-
na otevírací doby vlastní restaurace a možnost využi-
tí nabídky obědů. Dovolíme si připomenout, že jsme 
připraveni v rámci sociální pomoci našim seniorům 
zajistit i donáškovou službu obědů. Věřím, že budou 
spokojeni i zájemci o využívání víceúčelové místnosti, 
kdy mohou využívat tuto ve významně rozšířené době. 

Vážení spoluobčané, nyní to, co by mělo být psáno 
tučnou barvou. Proto, co nyní budu psát, píši  pomy-
slnou tučnou a podtrženou kurzívou a za každou větu 
si domyslete vykřičník. Záležitost se týká skládky bio-
odpadů, konkrétně travní hmoty. Na úvod jsem nu-
cen podotknout, že skládka je určena pro poplatníky 
obce Spojil, kteří jsou jediní oprávněni tento odpad 
do tohoto prostoru ukládat. Mnohým občanům zajiš-
ťuje údržbu pozemků externí firma. Musím zdůraz-
nit, že tato není oprávněna odpad ukládat na místo 
skládky. Obecně platí, že pokud osoba oprávněná 
odpad převezme, stává se jejím majetkem. Všichni 
jste zaznamenali naše „nářky“ které jsme adresovali 
našim nezodpovědným občanům a to ve smyslu, že 
nelze ukládat travní hmotu s příměsí anorganických 
hmot, jako jsou plasty, fólie, květináče a žluté pytle, 
které jsou určeny pro separovaný plastový odpad
a mnohé další.  Bohužel jsme nebyli vyslyšeni a bu-
deme muset přistoupit ke striktním a pro nás všechny 
nepopulárním opatřením, které budeme nuceni při-
pravit.  Znovu připomínám, že obec nabízí možnost 
likvidace čisté travní hmoty i vývozem do společnosti 
Apolenka a to na jejich skládku chlévské mrvy, dále 
nabízíme možnost zapojení se do sezónního týden-
ního vývozu bionádob, nebo do kompostérového sys-

tému, což bylo popsáno již v předchozím čísle Drbny. 

V dalším bych vás chtěl seznámit s tím,co se aktu-
álně realizuje a co je v přípravách do následujících 
dnů. Možná při čtení tohoto čísla zpravodaje bude 
vše již minulostí, ale přeci. Jak jste mohli zazna-
menat, tak ulice Na Okrajích, Okružní, Na Strejčku
a Na Morčáku je nasvícena již novými svítidly pou-
ličního osvětlení. Ještě ulice K Hájovně, Pod Hrází , 
Pod Habřím a bude hotovo. Jsem rád tomu, že jsme 
dostáli svého slibu a tato investiční akce je na svě-
tě a bude sloužit našim občanům a návštěvníkům. 
Jedná se o nejmodernější systém Led svítidel znač-
ky Philips.  Snad bych dodal jediné, věřte, že kdyby 
tyto technologie byly již před šesti lety, tak by i ve 
Spojile našly své místo. Hovoříme-li o osvětlení, tak 
vás chci ještě informovat, že se intenzivně věnujeme 
i osvětlení polní cesty směrem na Dubinu. Ale o tom 
a dalším zase příště.   Nechť nám svítí na lepší časy.

Investiční akce, kterou se budeme zanedlouho 
zabývat, vzešla z naší úspěšné žádosti o dota-
ci, kdy Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj 
č. 13/2017 byla naše akce doporučena k poskyt-
nutí dotace v rámci podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova 2017, dotační titul č. 2 – Podpo-
ra zapojení generací do komunitního života v obci. 
Jedná se konkrétně o nové dětské hřiště s hra-
cími prvky, které najde své místo v nově oploce-
ném areálu a to na obcí přikoupených pozemcích. 
Naše děti a maminky se mohou těšit a my budeme 
mít radost z úsměvu našich spojilských ratolestí. 
V mezidobí vydání tohoto a minulého čísla naše-
ho zpravodaje se událo mnohé i v rámci společen-
ského života naší obce. Chci touto cestou upřímně 
poděkovat všem a to jak zaměstnancům úřadu, tak 
ženám, hasičům a mnohým dalším, kteří se podí-
leli na organizaci těchto akcí. Velice si Vás vážím 
a jménem obce Spojil a jejich občanů Vám děkuji. 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Jan Křivka, starosta obce
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Spojilské Drbny jsme Vás již podruhé seznámili s možností využití mobilního svozu "Bio-
-popelnic" a zveřejnili jsme pro Vás odpovědní anketu ke zjištění Vašeho zájmu o tento způsob likvidace 
biologického odpadu.
Výsledek ankety je následující:
Zájem o bio-popelnici projevilo 16 občanů/ rodin

Nestihli jste projevit zájem? Můžete tak učinit dodatečně na obecním úřadu. 



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZLATÁ SVATBA - LIDIE A MILOŠ KOSTELECKÝCH, 18.3.2017 

A MŮŽE ZA TO TRABANT!

„No tak vidíš, bábo, rok milování, devětačtyřicet let rvaček a máme tady zlatou svatbu.“ 
(Neprakta-Švandrlík) 

Tak tu máme zase jedno kulaté jubileum, tentokrát u Kosteleckých. Pan Miloš a paní Lydie oslavili v 
březnu padesát let společného života. My jsme se dovolili vetřít na návštěvu a vyzpovídat je, jak se 

jim tolik let podařilo „ve zdraví přežít“.
---------------------------

50 let společného života – to je hodně dlouhá doba. Vzpomenete si ještě po tolika letech, jak jste se 
seznámili? Přeskočila jiskra, vyšlehl plamen, nebo sjel blesk z čistého nebe?

Lída: „Tak za to může Trabant.“
Trabant? 

Lída: „Tatínek měl na něj záznam v Praze, a když jsem tady chodila do potravinářské průmyslovky, tak mne 
poslal za vzdáleným příbuzným v Mototechně, zda by šlo převést žádost do Pardubic. V den, kdy jsem se 
tam dostala, tak tam nebyl, a ve vedlejší kanceláři byl pouze tento pán (ukazuje na Miloše a směje se) a ten 

se toho okamžitě ujal, všechno zařídil, no …..  a za dva dny na mě čekal s kytkou na rohu u intru.“
Tak to byl vážně spíše blesk z čistého nebe!

Miloš: „No, zřejmě to bylo nějakým způsobem předurčený. Ale toho Trabanta jsme stihli vyskladnit ještě před 
svatbou.“

Jel Trabant ve svatebním průvodu?
Miloš: „To si už tolik nepamatuji, možná ano, v tom roce 1967 to bylo s auty všelijaké, také jel můj stařičký 
Tatraplán a navíc jsme měli objednaného Robura – miniautobus, protože nás bylo hodně a cesta z Vrdů tak 
byla zajímavá. Měli jsme i kameramana na osmičku, který nás vždy předjel a někde na nás číhal, počasí 

střídavé a spousta legrace. Celkem dobrý začátek ….. a zatím to drží.“
Takže ani jeden nejste rození Spojiláci?

Miloš: „Kdepak, my jsme typická náplava, ……. ale trochu staršího data.“
A odkud Vás sem vítr zavál?
Lída: „Mně z Kutné Hory“….

Miloš:  …“a mně z těch zmiňovaných Vrdů. Já už tady pracoval, bydlel na privátě a Lída studovala a byla na 
internátě“. Pak svatba, stavba družstevního bytu a po roce a půl, když jsem právě nový byt maloval, přišli 

„osvoboditelé“ a dva dny na to se narodila dcera Irena.“
Oproti jiným jste to tedy měli pěkně posloupně – jen trochu rychle.

Miloš: „Pravda, byl to trochu fofr.“
A Vladimír?

Lída: „Tak ten je o dva a půl roku mladší.“
To byli dost rychle za sebou. Jak hodně na Vás svítilo slunce puberty těch dvou?

Miloš:: „Ono to bylo dost hektický. Manželka byla s dětmi doma, abych vydělal, tak jsem měl kromě zaměstná-
ní ještě časově náročný vedlejšák – převážení automobilů z výrobních závodů, takže jsem byl víc na cestách, 
než doma. Takový novomanžel „furt v luftě“. Navíc jsme s partou kamarádů stavěli chatu v Orlických horách. 

A tam probíhala i puberta našich dětí. Naučili se lyžovat a v partě kamarádů ctít přírodu i jeden druhého.“ 
Tedy, kolektivní hry a kolektivní soužití jako katalyzátor pubertálního slunce.

Lída: „Tam se vždycky těšili, s kamarády se vyblbli a doma to probíhalo celkem v klidu.“
Teď máte i dospělá vnoučata – jsou jiná, než ty vlastní děti, nebo to je s tím jablkem pravda?

Miloš:  „No tak napůl, napůl. Samí kluci. Zatím to jsou svým způsobem študenti, jde jim to a máme z nich 
radost.“ 

Lída: „Ale dokáží se také ohánět manuálně, prázdninovou brigádou nepohrdnou.“
Miloš:  (směje se) „Tak jen doufám, že si všichni přivedou nevěsty, které se mi budou líbit.“ 

4



5

Ááá, dědeček bude kádrovat!
Miloš:  „Nee – dědeček z toho bude nervózní. Hlavně aby to nebylo nějak moc na fofr.“ 

Tak u Vás taky přeskočila jiskra a jak dlouho jste to vydrželi!
Miloš:  „Doufám, že to vezmou nějak rozumně.“

Těch 50 let se hrozně dlouhá doba, a že jsme „Drbna“, tak se Vás musím zeptat, zdali jste se za ty 
roky spolu také hádali, nebo měli nějaké rozpory.

Lída: (směje se) „To víte, že ano.“
Miloš:  „Ale nic zásadního. Já jsem byl v podstatě pokornej,“ …..

Lída: „…. já bych řekla, že až tak moc ne, ale je fakt, že tu rodinu vždycky táhnul. A dokázal nás přesvědčit, 
že ten náš názor není zrovna ten správný……. a že to bude podle něj.“ (všeobecný smích).

Miloš:  „Nebylo to, hlavně ze začátku, zrovna moc jednoduché, ale společně jsme všechno zvládali ….. 
a tak to vydrželo!“ 

Tak ať Vám to drží dál – to Vám přejeme z celého srdce.

Karel Mencl
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KVĚTEN:       pan Josef Trojan
   pan Milan Pavlík
   paní Alena Karešová

 

Na podzim loňského roku se ve Spojile narodilo několik nových Spojiláků, a tak je zástup-
ci obce v neděli 26. března 2017 přivítali do naší spojilské rodiny. Nádherné nedělní odpoled-
ne plné sluníčka bylo předehrou k malé slavnosti Vítání občánků, které se odehrávalo jako obvyk-
le v klubovně sportovního areálu. Tentokrát byla účast velmi hojná, protože byli vítání čtyři noví občánci: 
Matyáš Popelka, Laurie Anna Sűttö, Patrik Bednář a Viktorie Paštyková.
Kromě rodičů miminek se dostavil i značný počet babiček a dědečků, takže místnost klubovny byla 
zcela plná. Slavnost probíhala dle tradičního scénáře. Po úvodním slovu a verších v přednesu míst-
ních dětí, následovalo malé pásmo písniček v podání členů dětského souboru Zvoneček pod vede-
ním paní učitelky Rűklové. Tentokrát zazněly písničky na jarní notu a zpěváčkové k tomu byli i náležitě 
ozdobeni  květinovými věnečky na hlavách. Slova projevu starosty obce plná lásky, životních moudros-
tí a zkušeností si jistě přítomní rodiče vzali k srdci. Následoval slavnostní slib, podpisy do pamětní kni-
hy, předání dárečků, přípitek a několik fotek na památku s miminkem v kolébce a společné foto našich 
„novopečených Spojiláků“ s rodiči. Cvakl poslední snímek fotoaparátu a malý obřad byl u konce. Jen 
radost a milé vzpomínky na dnešní krásné setkání zůstávjí v srdcích všech přítomných účastníků. 

Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti do dalších let!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, 26.3.2017

NAŠI JUBILANTI

ČERVENEC: paní Alena Hanusová 
                      paní Helena Vitejčková
                      pan Miloš Stradiot
                      paní Marie Adamcová



...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCH

KŘÍŽOVÁ CESTA 14.4.2017

Na Velký pátek ráno svítilo sluníčko, „hurá nezmok-
neme“, radoval jsem se, když jsem se vydal připra-
vovat Křížovou cestu u nás ve Spojile. Čekalo mě 
rozvěšení 14 obrázků jednotlivých zastavení, které 
namalovaly děti od 3 do 11 let jako součást nábo-
ženství. Každý obrázek má jistou symboliku např. 
Veronika podává Ježíši roušku, Ježíš padá podru-
hé, Ježíš potkává plačící ženy atd. Jednotlivá za-
stavení jsem rovnoměrně rozmístil po sloupech 
osvětlení, stromech a značkách vedoucích od na-
šeho domu v ulici Na Strejčku až ke dveřím kaplič-
ky na náměstí, která symbolizovala Ježíšův hrob. 
Zhruba od půl deváté se v ulici před naším domem začali 
scházet první poutníci, kteří dorazili na Křížovou cestu. 
Někdo přijel autem, někdo na kole, jiní dorazili pěšky. 
Chvíli po deváté hodině to vypuklo. Nejdříve si děti 
připomněly správným poskládáním připravených 
obrázků události celého Svatého týdne. Začínáme 
Květnou nedělí, kdy si připomínáme příjezd Ježí-
še do Jeruzaléma (vítání zelenými palmovými listy 
v našich končinách nahrazují větvičky rozkvetlých 
kočiček), pokračujeme zázraky, uzdravováním, kázá-
ním a jinými skutky, které Ježíš v Jeruzalémě konal, 
čtvrteční Poslední večeří Páně (včetně symbolického 
umývání nohou), smutnými Velkopátečními obřady 
zahrnující křížovou cestu přes sobotní vigilii až k ra-
dostné oslavě Ježíšova nedělního zmrtvýchvstání.
Po tomto krátkém připomenutí si děti roze-
braly klapačky a řehtačky (zvony přeci odlét-
ly do Říma) a za zpěvu písně „Byl jsi tam …“, 

a klapání a řehtání hudebních nástrojů jsme se vydali po jednotlivých zastaveních Křížové cesty. 
Novinkou, za kterou musíme děti pochválit byla jejich odvaha a šikovnost , se kterou se letos pustily poprvé samy 
do čtení textů u jednotlivých zastavení. Pravda, příště to bude chtít něco na zesílení jejich slabých hlásků, ale je-
jich rozzářená očička když dočetly určitě stála za to, že jsme museli více napínat svůj sluch, abychom vše slyšeli.
Na konci křížové cesty čekalo nejen pro malé poutníky milé překvapení, připomněli jsme si Jidáše krabicí na-
pečených jidášků, které byly během chvíle rozebrány, není se čemu divit, vždyť při počítání lidiček na jedné 
ze společných závěrečných fotek jsme došli k číslu 87. 
Když jsem pak cestou zpět od kapličky sbíral obrázky jednotlivých zastavení, říkal jsem si: „sláva“, přestože 
vítr nedovolil, abychom se radovali z tepla, sluníčko naopak nedovolilo, abychom zmokli, takže mi zbývá 
jenom dodat: „Díky Tobě Pane a za rok zase na viděnou.“

Tomáš Kučera
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KULTURNÍ RUBRIKA

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené 
s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via 

Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota. 
 Zdroj: Wikipedie



Stejně jako v předchozích letech jsme i letos vy-
zdobili naši náves břízkou s kraslicemi. V neděli 
9.4.2017 se po obědě kolem 14. hodiny na návsi 
sešlo 20 obyvatel včetně dětí, aby zavěsili ma-
lovaná vajíčka na strom. Paní Mirka Čápová do-
vezla 450 ks kraslic, které místní ženy v letošním
a předchozích dvou letech vlastnoručně nazdobi-
ly. Na zeleném trávníku se rozprostřelo 15 vajíč-
kových přepravek s pestrobarevnými kraslicemi 
opatřenými stužkami na zavěšení. K dovezeným 
kraslicím přibylo ještě několik kousků vajíček od 
místních občanů.  Oproti loňskému roku byl počet 
zavěšených kraslic zvýšen o 90 kusů.  Nejdříve se 
zdobila vrchní část břízy ze štaflí, s tím vypomohli 
naši muži, a po té se ženy postaraly o výzdobu zbývající spodní části stromu. Letos bylo výjimečně pěkné 
slunečné počasí a tak nám práce šla rychle od ruky a za necelou hodinku naši náves rozzářil velikonoční 
strom. Náš „Vejcovník“  bude ozdobou obce do konce měsíce dubna, kdy na jeho místo bude vztyčen Máj. 

Březnové sluníčko nás naladilo na jarní notu a s jarem vždy přichází svátky velikonoční. To zna-
mená kromě duchovní přípravy také úklid , pečení a patřičnou výzdobu domků a zahrad. Ve Spo-
jile  se však již třetí rok  koná další událost, tj. zdobení velikonočního stromu, a to obnáší zajis-
tit  si dostatečný počet malovaných vajíček, která pak společně zavěsíme na stromek uprostřed návsi.
A tak se ve čtvrtek 23. března,  letos již potřetí, v klubovně sportovního areálu sešlo několik spojil-
ských žen, aby vajíčka vlastnoručně namalovaly. Zpočátku se do práce pustilo prvních šest výtvar-
nic, ale postupem času dorazilo a zasedlo k malování  několik dalších až celkový počet dosáhl   14 žen 
a několik dětí.  Potřebné množství vyfouknutých vajíček opatřila paní Mirka Čápová  a barevné ka-
bátky jim „ušil“ na míru pan Sváťa Rozsypal. Celkem 240 vajíček v barvě žluté, zlaté, stříbrné, červe-
né, zelené, modré, oranžové a v dalších odstínech čekalo  na ozdobení a zkrášlení svého zevnějšku.  
Šikovné ruce žen, slečen ale i dětí  vpisovaly čárku za čárkou, tečku za tečkou až na vajíč-
ku vykoukla květinka,  rozsvítila se hvězdička nebo se objevil  pravidelný geometrický obrazec.

VAJÍČKA MALOVANÁ

KURZ VELIKONOČNÍ FLORISTIKY
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Velikonoce jsou za dveřmi a příprava na tyto oblíbené jarní svátky jde do finále. Před týdnem naše ženy spo-
lečně namalovaly dalších několik plat kraslic na Spojilský velikonoční strom a o několik dní později je opatřily 
stužkami na zavěšení. V sobotu 8. dubna nastal ten pravý čas na přípravu výzdoby pro naše domy a příbytky. 
V altánu klubovny sportovního areálu se po deváté hodině sešlo zhruba 19 žen a dívek, aby zde pod od-
borným vedením lektorky paní Jitky Folbrechtové a jejího syna Erika vytvořily co nejhezčí dekorace pro své 
obydlí.  Nepřeberné množství ozdůbek jako kytičky, vajíčka, zajíčkové, mašličky a kuřátka doplnilo jarní zeleň 
na věncích nebo v nádobkách a pod šikovnými prsty našich žen tak vznikly skutečně originální a velmi krás-
né dekorace. Po dvou hodinách pilné práce se na stolech v tělocvičně nahromadilo několik desítek věnečků 
a věnců, které ozdobí dveře našich domů nebo naše stoly, dále květináče a misky s velikonočními motivy. 
Všechny tyto ozdoby laděné do zelené, žluté, oranžové, bílé, ale i růžové či fialové a lila barvy byly následně 
zdokumentovány. 
Ale i pro naše děti byla tato sobota dnem velikonoční tvorby. Jim se v pracovně upravené tělocvičně věnovala lek-
torka paní Zorka Hrabáňová. Pod ručičkama našich malých výtvarníků se objevila vajíčka plná kytiček, zápichy 
se zajíčky, motýlky nebo kuřátky. Malování šablon vajíček na papíře dalo hodně práce, ale děti velmi bavilo, stej-
ně jako lepení kytiček na vajíčka. Nejen děvčátka, ale i několik chlapců předvedlo opět své výtvarné schopnosti.
A tak si v tuto sobotu odnášely s hrdostí své výrobky nejen naše ženy, ale i naše šikovné děti.
                                                                                                                     

 Božena Melounová, Mirka Čápová

ZDOBENÍ VELIKONOČNÍHO STROMU
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

     

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) má za sebou v uplynulých minulých mě-
sících několik především výcvikových událostí.
     V úterý 28. února se v klubovně sportovního 
areálu konalo odborné školení na obsluhu a zásah 
motorovou řetězovou pilou, kterého se zúčastnilo 
celkem 11 členů jednotky. Školitelem byl stejně jako 
v předchozích letech profesionální hasič ze stanice 
HZS Holice pan Josef Holický, který nám připome-
nul některá důležitá pravidla a zásady při zásahu 
s motorovkou, zdůraznil legislativní požadavky a 
omezení při takovém zásahu hasičů při mimořád-
né události. Především se však s námi podělil o 
své bohaté zkušenosti z reálných zásahů a upozor-
nil na mnohá rizika, která mohou nastat a informo-
val nás, jak činnost provádět k jejich minimalizaci.
     V pátek 16. března se velitel jednotky Jan Me-
loun zúčastnil na stanici HZS Pardubice jednodenní 
odborné přípravy k prodloužení způsobilosti velitelů 
jednotek SDH kategorie JPO 5. Tento výcvik byl kro-
mě školení v učebně zaměřen také velmi prakticky 
– tentokrát jsme se věnovali procvičování správného 
způsobu velení zásahu jednotky SDH s důrazem na 
komunikaci pomocí vysílaček se zasahujícím muž-
stvem (analogová síť), tak i s nadřízeným velitelem 
zásahu (digitální síť), což je poměrně náročná čin-
nost, a proto všichni účastníci školení ocenili tuto 
možnost nácviku a získání zpětné vazby od školitelů. 
Všichni účastníci se rozdělili do dvou úseků a kaž-
dý si musel na svém úseku vyzkoušet jak velení, tak 
činnost zasahujícího mužstva. Poté co se všichni na 
postu velitele svého úseku vystřídali si obě skupiny 
navzájem úseky vyměnili. Prvním úsekem byl výcvi-
kový sklep a zásahem bylo provést ve dvou členech 
(s proudnicí na sucho) průzkum a v případě naleze-
ní osoby ji zachránit. V tomto sklepě byla absolutní 
tma a jelikož se zasahovalo bez svítilen, tak viditel-
nost byla nulová a postupovalo se skutečně téměř po 
čtyřech. Z druhého zasahujícího hasiče nebylo vidět 
ani běžné reflexní prvky na uniformě či přilbě, pouze 
pokud byl někdo vybaven fluorescenčními prvky. V 
těchto podmínkách a se zátěží tlakové lahve dýcha-

cího přístroje nebylo vyprošťování osmdesátikolové 
figuríny vůbec jednoduché. Na druhém úseku se pro 
změnu jednalo o zásah zdolávání požáru ve výšce. S 
proudnicí muselo mužstvo vyšplhat po žebřících na 
cvičnou věž nejméně do druhého patra. Pestřejší si 
tento zásah udělali účastníci kurzu třeba i simulací 
zranění zasahujícího hasiče a jeho transportu z mís-
ta zásahu. Všichni velitelé dobrovolných jednotek si 
pochvalovali silně praktické zaměření tohoto kurzu.
     Ve dnech 24. a 25. března se konal praktický výcvik 
proškolených členů jednotky pro zásah s motorovou 

pilou – jednalo se o kácení stromů u obecní nemovitosti 
č.p. 35. nedaleko návsi. Kromě zvýšení praxe hasišů 
při činnosti s motorovou pilou a prověření hasičské 
zásahové techniky a vybavení bylo dalším pozitivem 
také získání palivového dřeva do obecního sportov-
ního areálu. Této akce, která byla skutečně pěkná 
dřina, se kromě velitele jednotky Jana Melouna zú-
častnili Milan Kušička, Jiří Novák, Miloš Záleský a Jan 
Křivka st., kterým tímto ještě jednou moc děkujeme.
      
V pátek 21. dubna dopoledne se velitel jednot-
ky Jan Meloun zúčastnil na stanici HZS Pardubi-
ce školení velitelů jednotek SDH JPO V na hasič-
ský informační systém „Port.All“, který se používá 
pro sdílení informací všech dobrovolných jednotek
s operačním střediskem HZS v rámci IZS – přede-
vším data o mužstvu, technice a vybavení. Tento 
system má různé užitečné funkce i pro praktické 
fungování jednotek, jejich evidenci či výkaznictví.
     Tentýž den v pátek 21. dubna odpoledne proběh-
lo v hasičské zbrojnici ve sportovním areálu školení 
zaměřené na zásahovou techniku a vybavení JSDH 
– především na jejich uložení na nově dobudovaném 
přívěsu a také na bezpečnou obsluhu a manipulaci. 
Jedná se například o elektrocentrálu a prodlužova-
cí kabely, kalové čerpadlo, proudnice a hydrantový 
nástavec, motorovou pilu s příslušenstvím, navi-
ják s ocelovým lanem, osvětlovací soupravy včetně 
stativů, nářadí, pohonné hmoty a další. Celkem se 

ZPRÁVY SDH OBCE SPOJIL - LEDEN AŽ DUBEN 2017



tohoto školní zúčastnilo 8 členů hasičské jednotky. 
Z činnosti celého sboru je třeba z akcí společenských samozřejmě nutné připomenout na prvním místě 9. 
spojilský ples, který jsme spolu s obcí pořádali 20. ledna v Chotči a naše hasičská tombola byla tradičně vel-
mi oblíbená. Článek o plesu z pera místostarosty obce pana Rozsypala jste si mohli přečíst v minulém čísle 
tohoto zpravodaje.
     V neděli 12. února 2017 se konala výroční schůze Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil 
za rok 2016, na které byla schválena výroční zpráva o činnosti sboru za loňský rok a také výroční zpráva fi-
nančního hospodáře za loňský rok. Dále byla schválena výše členských příspěvků pro rok 2017 a diskutovány 
všechny plánované akce sboru i obecní akce s naší spoluúčastí pro letošní rok. Důležitým bodem bylo rovněž 
schválení Ladislava Čápa do funkce člena Výboru SDH (na návrh starosty SDH i ostatních členů výboru), 
jelikož po odchodu dřívějšího člena z SDH v listopadu 2016 bylo toto místo neobsazeno a počet členů výboru 
klesl na čtyři, avšak podle stanov sboru 
musí být tento organ nejméně pětičlenný.
     V sobotu 8. dubna provedli spojilští ha-
siči ve Spojile sběr železného šrotu. Bylo 
jich na to celkem 9 a po ceké obci se nako-
nec podařilo sebrat celkem 2700 kg staré-
ho železa a plechu. Od sběrných surovin 
Janoušek na Hůrkách za to sbor získal 
finanční částku (krásných baťovských) 
9990,- Kč. Touto cestou spojilští dobrovol-
ní hasiči ještě jednou velmi děkují všem 
obyvatelům Spojila, kteří jim přispěli, za 
jejich podporu, které si nesmírně vážíme.

       Starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky
             Ing. Jan Meloun 
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL

Článek je upoutávkou na  podrobný zvukový zá-
znam  a  Ověřený zápis z jednání zastupitelstva 
ze dne 19.4.2017, který najdete na webových 

stránkách obce www.spojil.com  

Ve středu 19.dubna proběhlo další zasedání zastupi-
telstva naší obce. 
Ve sportovním areálu se sešli zastupitelé obce Spojil, 
vyjma pana p.Libora Kmenta a Ing. Jaroslava Jandla.
V informaci občanům o konání zastupitelstva a jeho 
programu jednání tentokrát žádná nosná politická té-
mata nebyla, program se skládal víceméně z úředních, 
účetních a administrativních témat. Malým lákadlem 
byl avizovaný bod „Projednání celoročního hospoda-
ření obce a závěrečného účtu obce Spojil“, takže se 
občanů přeci jen pár sešlo. A čekalo je nečekané.

Citace z oficiálního zápisu:

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce pro-
gram jednání, který byl zveřejněn na pozván-
ce v úřední desce obecního úřadu ve Spoji-
le a následně přednesl návrh na jeho doplnění.   
Starosta navrhuje doplnění programu jednání o bod 
„Zpráva z Kontrolního výboru za rok 2016“, který 
bude zařazen jako 3, body 3, 4, 5  budou chronolo-
gicky posunuty.      
Dále doporučuje doplnění programu jednání, kterým 
bude upraven bod 6 na body 6a) a 6b). Bod 6a) je 
stávajícím bodem 6, bod 6 b) je doplněn o „Projedná-
ní a schválení  Smlouvy o zřízení věcného břemene 
IP-12-2008411/VB/01 – Spojil K Hájovně – přípojka 
nn Kučera“, dále o bod „Informace o rozpočtovém 
opatření č. 201/2017,  202/2017 a RO 202a/2017 
v kompetenci starosty obce“, který bude zařazen jako 
9, dále o bod „Zplnomocnění místostarosty města 
Sezemic Ing. Vlastimila Plecháčka na Valné hromadě 
VaK Pardubice a.s.“, který bude zařazen jako 10, dále 
o bod „2. Aktualizace programu rozvoje obce Spojil – 
strategický plán na období 2015 – 2025“, který bude 
zařazen jako 11, a „Revokace odst. VII Usnesení Za-
stupitelstva obce Spojil č. 1/2017, který bude zařazen 
jako 12, Směrnice o způsobu zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, který bude zařazen jako 
bod 13, ostatní body budou chronologicky posunuty.           
Konec citace.     
Za jak dlouho dojel vlak do stanice ?            Konec  legrace.

Pro úplnost uvádím názor odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy MV ČR:
Dodatečné zařazování bodů na program zase-
dání zastupitelstva obce, před zahájením zase-
dání zastupitelstva obce, lze považovat v zásadě 
za přípustné (návrh programu byl zastupitelstvu 
obce ke schválení předkládán již v doplněné po-
době). Této možnosti by však mělo být využíváno 
pouze výjimečně, je-li dodatečné zařazení bodů 
na program zasedání skutečně nezbytné a odů-
vodnitelné objektivními okolnostmi, např. je-li tře-
ba o určité záležitosti rozhodnout co nejdříve, ne-
boť prodlením by mohla obci vzniknout škoda. 

Nicméně tento „ doplněný“ program byl schvá-
len bez diskuse, a to všemi přítomnými zastupiteli.
Starosta konstatoval, že se písemně do diskuze ni-
kdo nepřihlásil… jak by také mohl, když se k 11 ne-
záživným bodům na pozvánce až na jednání zastu-
pitelstva přidalo 6 bodů, z nichž minimálně 3 body 
obsahují pro občany zásadní informace, a předpoklá-
dají také zásadní rozhodnutí zastupitelů a na pozván-
ce nebyly. Tolik názor některých přítomných občanů.

A teď již k vlastnímu jednání:
S minimální účastí veřejnosti se předkládá ke schvá-
lení například: 
1.„Aktualizace programu rozvoje obce Spo-
jil – strategický plán na období 2015 – 2025“,  
Do studie a příprav projektu víceúčelového domu 
č.p. 35 byla zakomponována mateřská škol-
ka. Dlouze se diskutovalo o důvodech, smy-
slu a finančních dopadech rozhodnutí umís-
tit mateřskou školku právě do tohoto objektu.
Aktualizace programu rozvoje obce Spojil byla 
schválena takto: „Stávající objekt bude rekonstru-
ován a na pozemku rozšířen. Nabídne prostory 
obecnímu úřadu s prostorem pro pořádání akcí 
společenského významu, prostor s veřejným info-
pointem, zázemí pro techniku na veřejnou zeleň, 
údržbu komunikací a skládky bioodpadu, hasičskou 
zbrojnici a objekt mateřské školky. Přilehlé pozem-
ky budou zakomponovány do veřejného prostoru.“

2.„Revokace odst. VII Usnesení Zastupitelstva obce 
Spojil č. 1/2017“
Co se týká revokace, (zrušení) uvedeného usnesení, 
definitivní rozhodnutí bylo schváleným protinávrhem 
zastupitele Ing. Tomáše Kučery odloženo s tím, že 

11

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 19.4.2017



12

na téma mateřská školka bude zorganizována bese-
da s občany.
A tak jediná škoda, která vznikla, byla neúčast poten-
cionálních zájemců o tuto službu a širší veřejnosti, 
a zní plynoucí omezení se k tak zásadní věci vyjádřit. 
V návaznosti na téma umístění mateřské škol-
ky se diskutovalo také využití prostor sportovní-
ho areálu, jeho otevření pro veřejnost, s tím sou-
visející stavební úpravy, diskutovalo se na téma 
co je cílem, kterého má být touto změnou dosa-
ženo v souvislosti s veřejnými prostředky obce.
  
3. Za zmínku ještě stojí další doplněný bod, 
a to projednání přijetí „Směrnice o způsobu za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 
předložené zastupitelem p. Janem Matějem
a doplněnou důvodovou zprávou. Nikdo nediskuto-
val, nikdo návrh neobhajoval, nikdo se neptal. Návrh 

nebyl přijat.
Samozřejmě musím uvézt i to zásadní z pro-
jednání bodů předem deklarovaných, a to že: 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvá-
lilo celoroční hospodaření obce Spojil a závěreč-
ný účet obce Spojil za rok 2016 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spo-
jil za rok 2016, Účetní závěrku obce Spojil za rok 
2016 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil  bez 
výhrad a že  dne 24.2. 2017 proběhl závěrečný 
přezkum hospodaření. Tímto přezkumem neby-
ly zjištěny žádné chyby a nedostatky, tudíž obec 
Spojil obdržela takzvaný A audit, který jí oprav-
ňuje čerpat finanční prostředky z dotačních titulů.
To jistě všichni rádi slyšíme a za sebe doufám, že obec 
bude podávat žádosti k dotačním titulům, o kterých pře-
dem informovala občany, a poskytla k diskuzi konkrét-
ní částky finanční spoluúčasti z obecních prostředků.   

Z BESEDY S OBČANY 2.5.2017

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 3.5.2017

Na základě jednání zastupitelstva 19.4.2017 (viz předchozí článek) byla dne 2.5.2017 na téma ma-
teřská školka zorganizována beseda s občany, a to za poměrně velké účasti veřejnosti. Nikdo z pří-
tomných nevystoupil proti záměru vybudovat v obci mateřskou školku. Opět se ale dlouze diskuto-
valo o důvodech, smyslu a finančních dopadech rozhodnutí umístit mateřskou školku do studie a 
příprav projektu víceúčelového domu č.p.35. Z besedy nebyla pořizována oficiální zvuková nahrávka.

Článek je upoutávkou na  podrobný zvukový záznam  a  Ověřený zápis z jednání zastupitelstva ze 
dne 3.5.2017, který najdete na webových stránkách obce www.spojil.com  

Ve středu 3. května 2017 se sešli ve sportovním areálu zastupitelé obce Spojil v plném počtu. 
Jediným bodem jednání zastupitelstva byla „Revokace odst. VII Usnesení Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2017“
Diskuze zastupitelů probíhala v podobném duchu jako na minulém zastupitelstvu. Padlo i několik kon-
krétních návrhů, nejdelším příspěvkem zastupitele p.Ing. Tomáše Kučery bylo celkové shrnutí pro-
blematiky studie rekonstrukce domu čp.35, využití sportovního areálu a z něho vyplývající protinávrh.
Po diskuzi zastupitelů se starosta p. Jan Křivka pokusil neumožnit veřejnosti vyjádřit se k diskutované pro-
blematice. Určitá ustanovení jednacího řádu byla p. starostou použita k omezení diskuze občanů, a to bez 
ohledu na kompletní znění jednacího řádu a v rozporu s místními zvyklostmi. Proti tomuto postupu se ohradili 
zastupitelé Ing.Kučera a Ing. Diana Houdová.
To, že již na druhém zastupitelstvu upozornil starosta na vliv konzumace alkoholu na způsob a hodnotu vy-
jádření diskutujících občanů, ponechávám bez komentáře. I já diskutuji často.
 
VII Usnesení Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2017 nebylo vzhledem k protinávrhu zastupitele p. Tomáše 
Kučery revokováno a na základě schváleného protinávrhu Usnesení byla obec Spojil pověřena k oslovení 
p. Arch. Maléře k vypracování minimalističtější verze studie rekonstrukce č.p.35 s rozšířeným venkovním 
prostorem pro školku a k vypracování studie, jak by mohl za 5 let vypadat sportovní areál. Přesné znění 
schváleného protinávrhu usnesení je součástí ověřeného zápisu z tohoto jednání zastupitelstva.
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V letošním dubnovém vydání časopisu profesionálních zahradníků „Zahradnictví“ vyšel z pera Lucie 
Polákové dvoustránkový příspěvek s názvem „Nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci“. Tento 
článek se týká udržování zeleně v naší obci a již první odstavec se čte velmi hezky.
„Obec Spojil s bezmála pěti stovkami obyvatel je žádanou lokalitou, klidnou neprůjezdnou obcí ležící 
v těsné blízkosti Pardubic, od nichž se v roce 1992 odtrhla. Její historie se píše od roku 1785, před 
pětadvaceti lety však obec začínala od nuly a v současnosti se může pochlubit veškerou infrastrukturou 
včetně plynofikace, kanalizace, osvětlení a městské hromadné dopravy z Pardubic.“ (citace z časopisu)
Zájemci najdou celý článek na webových stránkách obce Spojil.

PSALI O NÁS

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Vážení občané, sportovci, dovolujeme si Vám připomenout, že v měsíci květnu se konají 

2 turnaje: 

v sobotu 20.května - VII. ročník Memoriálu MUDr. P.Starého – turnaj v nohejbalu
v sobotu 27.května V. ročník Turnaje ve volejbalu o pohár Ing. Zdeňka Nedvěda

Skupina spojilských volejbalistů pořádá "nábor" nových hráčů. V případě 
Vašeho zájmu se přijďte podívat, zahrát si. Scházíme se každou

 neděli v 18.00 hod. (za příznivého počasí - nesmí v neděli pršet)  na 
travnatém hřišti ve sportovním areálu. 
Poprvé se sejdeme v neděli 7. 5.2017.

Neseďte doma a přijďte si zahrát... rádi přivítáme nové tváře...                                  
           

D.Štěpánková

„Pro Vás, kteří čtete „Drbnu“ pravidelně si dovoluji ještě připomenout a citovat z úvodníku šéfredaktora zpra-
vodaje a zastupitele obce MUDr. Mencla a to z listopadového vydání 2016:

 ……….., přijďte na zasedání zastupitelstva, i zde se můžete v diskuzi vyjádřit k nastolenému a projedná-
vanému tématu, případně vyslovit protinávrh. Slovo sice dostanete až po „vyčerpání se“ všech přítomných 
zastupitelů, ale pozor–hlasuje se až po celkově uzavřené diskuzi. A třeba zrovna Vámi prezentovaný nápad 
bude mít takovou váhu, aby se s ním celé zastupitelstvo začalo zodpovědně zabývat.“

                                                                                                                 Radka Ministrová



Z REDAKCE SPOJILSKÉHO ZPRAVODAJE

Mílí čtenáři,
v rámci hledání zajímavých a pro Vás prospěšných témat našeho zpravodaje bychom se na žádost jednoho 
z občanů chtěli tentokrát věnovat problematice čísel popisných na Vašich domech.
Na některých budovách v obci nejsou popisná čísla umístěna vůbec a na některých jsou umně skryta zrakům 
nejen poštovních doručovatelů.
Čísla popisná jsou pevnou součástí adres, jejich přítomnost si však málokdy uvědomujeme. Přitom systém 
popisných i orientačních čísel má v našich zemích mnohaletou tradici - první číslování domů zavedla už 
Marie Terezie. Způsob číslování rozhodně není nahodilý a mnohdy může i pomoci - například pro rychlejší 
zásah záchranářů. 

Celostátní pravidla pro pojmenovávání ulic i číslování domů stanoví vyhláška ministerstva vnitra 
č. 326/2000 Sb.

Každá budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem evidenč-
ním (v jiné číselné řadě), jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje obec roz-
hodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy. 
Tabulky s čísly se umisťují na viditelném místě, při pravém rohu vchodu do budovy, ve výšce dva metry nad 
úrovní jednotky, popřípadě upraveného terénu.
Číslo orientační má být podle vyhlášky ministerstva vnitra umístěno vždy pod číslem popisným. Označení 
popisných, orientačních a evidenčních čísel se má barevně lišit. Celostátně nejsou barvy stanoveny, jed-
notnou podobu pro své území mají stanovit obecní úřady. Obec Spojil jednotnou podobu čísla popisného 
občanům neukládá.
Každý vlastník by si měl uvědomit, že nesprávné, nebo dokonce žádné označení jeho budovy může 
mít dalekosáhlé negativní následky. Praxe ukazuje, že policie, hasiči či sanitka přijedou na místo 
události pozdě jen proto, že dům byl označen jenom „uměleckým“, tudíž neplatným číslem či nebyl 
označen vůbec, takže se udaná adresa prostě nenašla.

Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Na ma-
lých vesnicích nebo v místech s řídkým osídlením mnohde tento způsob v neformálním styku funguje dodnes 
jako nejefektivnější. Později se ve městech začala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno 
pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského nebo malířského prvku zpravidla nad vchodem domu, 
například vyobrazení zvířete, rostliny nebo předmětu. Jiným způsobem označování byly vývěsní štíty, ozna-
čující profesi majitele domu. 
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770. Zpočátku nemělo charakter trvalé-
ho označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování 
„popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze 
obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdůležitější, zpravidla 
veřejnou budovou (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). V obcích ležících podél silnice číslování 
obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné stra-
ně se pak vracelo. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo měněno, takže okruh čísel z roku 
1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci o postupu vývoje obce. Ve městech 
byly většinou budovy od té doby několikrát přečíslovány.

Zdroj: internet                                                                                                                        Radka Ministrová

ČLÁNEK O ČÍSLECH POPISNÝCH
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Z REDAKČNÍ POŠTY
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.
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Redakce spojilského zpravodaje obdržela žádost zastupitele p. Jana Matěje o zveřejnění plného znění dů-
vodové zprávy ke  Směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,  kterou předložil ke 
schválení zastupitelstvu obce Spojil na zasedání 19.4.2017.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
naši občané nás zvolili do zastupitelstva obce, abychom rozhodovali a směrovali obec tak, aby hospoda-
ření bylo co nejlepší, tedy hlavně nejefektivnější.

Tam míří naše směrnice, která dává vedení a zaměstnancům obce návod, jak postupovat při zadávání 
zakázek, nespadajících svoji výší do jurisdikce zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a pozděj-
ších změn a přitom aby svoji velikostí příliš administrativně nezatížilo zaměstnance obce.

Současné vedení obce zadává podlimitní stavební zakázky malého rozsahu firmám, které je realizují 
velice draze.

Zde bych uvedl pár vybraných akcí za posledních 5 let, u kterých cena převýšila cenu obvyklou na trhu 
2x až 3x.
1. rekonstrukce naši kapličky za řádově 1,7 mil. Kč
2. LED akumulátorové osvětlení s fotovoltaickým dobíjením stezky na Dubinu  za 360 tis. Kč
3. odbahnění rybníka za řádově 300 tis. Kč
4. projektová dokumentace pro územní a stavební řízení na přestavbu a přístavbu domu Na Okrajích č.p. 
35 – řádově 300 tis. Kč.

Kdybychom měli v platnosti tuto směrnici, mohli jsme ušetřit bez mála 1 milion kurun, za který bychom 
mohli třeba nechat vybudovat chybějící chodník mezi zastávkami MHD v ulici Na Okrajích nebo multi-
funkční kurt.

Příští rok budou volby do obecních zastupitelstev, řada z nás už tu z různých důvodů nemusí působit, ale 
může je hřát pozitivní pocit, že něco opravdu přínosného pro obec schválili.
Děkuji za pozornost.



16

Vážení čtenáři, Vážení občané obce Spojil,
     chceme uvést na pravou míru informace, které byly poskytnuty panem Matějem při jednání zastupitel-
stva a jsou v písemné podobě zveřejněny v našem zpravodaji.

1. Rekonstrukce naší kapličky
• Není pravdou, že se jedná o investiční akci posledních pěti let, protože probíhala v roce 2008, což 
je již bezmála 10let
• Uvedená částka za investici 1,7mil. neodpovídá skutečnosti, neboť kaple byla rekonstruována 
nákladem 1.358.384,-Kč a nákladem 80.000,- za vypracování dotačního projektu, který byl rovněž uzna-
telným nákladem dotace. Obec byla úspěšná se žádostí o dotaci na Státním zemědělském intervenčním 
fondu s objemem dotace ve výši 1.383.600,- Kč. Na investiční akci bylo vypsáno řádné výběrové řízení do 
kterého se přihlásily tři společnosti. Komisí byla vybrána nejvýhodnější a zároveň nejlevnější nabídka. 

2. Led akumulátorové osvětlení  – stezka na Dubinu
• Informace o ceně odpovídá skutečnosti
• Na investiční akci bylo vypsáno poptávkové řízení, ve kterém bylo osloveno devět společností z 
nichž osm předložilo nabídku. Vybrána byla společnost R.D.Engineering s.r.o. , jejíž nabídka byla nejlev-
nější.
• Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100.000,- Kč

3. Odbahnění rybníka za řádově 300.000,-Kč
• Částka neodpovídá skutečnosti, protože prokazatelné náklady byly 216.202,80 Kč, 
• Na neinvestiční akci byla vypsána poptávka, kterou vyhrála společnost Alfa s.r.o. jejíž nabídka byla 
nejlevnější.
• Akce byla podpořena dotací ve výši 100.000,-Kč z prostředků Programu obnovy venkova, kde byla 
naše obec úspěšná v žádosti.

4. Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení na přestavbu a přístavbu domu Na okrajích 
č.p. 35 – řádově 300.000,-Kč
• Kalkulace ceny za projektové práce se odvíjí od předpokládané ceny vlastní stavby a to ve výši 
3-5% z hodnoty díla. Předpokládaná hodnota díla stavby Hasičské zbrojnice, garáže pro techniku na 
veřejnou zeleň a údržbu komunikací, obecního úřadu včetně objektu pro pořádání akcí společenského 
významu a mateřské školky se předpokládá ve výší cca 15 mil.korun českých. Jednoduchým výpočtem 
dospějeme k částce za projektovou dokumentaci 450 až 750 tisíc korun. Nabídka Ing. Maléře je na částku 
381.150,- Kč, což je méně než nejnižší hodnota obvyklé ceny.
• Architektonický ateliér Ing.Arch. Pavla Maléře byl již v minulosti řádně vybrán obcí Spojil. Projekto-
val spojilskou náves, rekonstrukci kaple, budovu sportovního areálu, tudíž chceme zachovat jeho rukopis 
i v případě této investiční akce. 
     Co k uvedenému říci na závěr. Není pravdou, že ceny citovaných  akcí převýšily cenu obvyklou na 
trhu a už vůbec ne dvakrát až třikrát.  Rovněž není pravdou, že vedení obce zadává (zadávalo) podlimitní 
stavební zakázky malého rozsahu firmám, které je realizovaly velice draze. Naopak z výše uvedeného je 
zřejmé, že na uvedené akce bylo vypsáno buď řádné výběrové řízení, nebo poptávka a akce byly realizo-
vány za nejnižší nabídnutou cenu. Důrazně musíme odmítnout tvrzení, že bychom díky směrnici o zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu ušetřili „ bez mála jeden milion korun“, který bychom poté použili 
na výstavbu chodníku mezi zastávkami MHD v ulici Na Okrajích. O reálnosti tohoto konstatování musíme 
rovněž  právem pochybovat, protože realizace tohoto záměru by vyžadovala výkup pozemků, přeložení 
sítí,  plotů a případných dalších investic vyvolaných stavbou chodníku. Předkladatelé by    museli k pomy-
slnému jednomu milionu přidat ještě jednu nulu.  
PROČ?  Proč autoři uvádí občany v omyl nekorektními a zavádějícími  informacemi, přestože objektivní 
informace mají k dispozici již z titulu svého postavení ? 

Jan Křivka, starosta obce a  MVDr. Svatopluk Rozsypal, místostarosta obce
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Reprezentační místnost obce Spojil ve 
špajzu?

Dne 19.4.2017 jsem se po nějaké době opět 
účastnil zastupitelstva. Očekával jsem, že se 
bude projednávat program zaslaný občanům obce 
Spojil, kteří jsou v databázi, tak jak by to mělo 
být. Jak jsem ale zjistil, byl krátce před zastupi-
telstvem zaslán zastupitelům program nový resp. 
jeho doplnění. To se může stát, a je to pochopi-
telné. Oceňuji, že zastupitelé pracují do poslední 
chvíle. Co už ale nechápu, proč se toto doplně-
ní, již neodeslalo také všem občanům. Chci vě-
řit, že v tom nebyl záměr, ale zbytečně se pak 
vytváří prostor pro spekulace a to je zbytečné.
Každopádně z doplněného programu zaujal jak 
zastupitele, tak přítomné občany nenápadný bod 
11. „2. Aktualizace programu rozvoje obce Spojil – 
strategický plán na období 2015 – 2025“. Z tohoto 
bodu se vyklubala diskuze o potřebě a povinnosti 
zřízení předškolního zařízení naší obcí. To samo 
o sobě je jistě chvályhodná myšlenka a záměr. Jak 
jsem ale zjistil, pan starosta s panem místosta-
rostou navrhují umístění tohoto zařízení do domu 
č.p. 35, který byl zakoupen obcí v minulém roce. 
Na tento projekt, se plánovala odsouhlasit částka
 z rozpočtu ve výši cca 400 000,- „aby obec byla při-
pravena na případné vypsání dotačního titulu, kte-
rý v současné chvíli není“, sdělil přítomným staros-
ta Křivka. Až potud by se to stále dalo akceptovat 
jako nutný kompromis pro nedostatek jiných vhod-
ných lokalit. Obec však má již vybudováno nemalé 

zázemí v podobě Sportovního areálu a v loňském 
roce se jí podařilo, na základě změny územního 
plánu, získat za velice výhodných podmínek par-
celu 157/50 o výměře 5482 m2 a parcelu 157/163 
o výměře 588 m2. Předpokládal bych tedy, že by 
měla vzniknout diskuze, jak s tímto nově nabytým 
majetkem obec naloží a jestli je i nadále nutné in-
vestovat peníze do nákladné přestavby bývalého 
rodinného domu č.p. 35. Podle velmi hrubých od-
hadů, které padly na jednání zastupitelstva by tato 
přestavba měla stát cca15 mil. Kč. Všichni my, co 
jsme někdy něco přestavovali víme, že je vždy lep-
ší začít na zelené louce a zvláště v tomto případě.
Chválím zastupitele, že se v naší obci snaží po-
zvednout životní úroveň, ale nezdá se mi, že se 
na 1138 m2 což je celková plocha pozemku vč. 
stávajícího stavu domu č.p. 35 komfortně vejde: 
nová hasičská zbrojnice, kanceláře zastupitelstva, 
slavnostní místnost a školka s kapacitou 25 dětí. 
To vše bezprostředně u hlavní silnice ve Spojile, 
kde jezdí MHD, není vyřešeno parkování a spous-
ta dalších aspektů, které by bylo dobré zvážit. Než 
vynaložíme z obecních prostředků 400.000,- Kč 
na projekční práce, mělo by zastupitelstvo zvá-
žit, jestli by nebylo vhodnější obecní aktivity spíše 
centralizovat na jedno místo, tedy na 12 349 m2 
což je celková výměra Sportovního areálu, kde 
nebudeme muset dělat kompromisy, ale můžeme 
vytvořit skutečně kvalitní zázemí pro naši obec. 
Jeden projekt, za který obec již zaplati-
la 1 mil. Kč totiž již několik let leží v šuplíku...

Milan Zavadil, MBA – občan Spojila

Vážený pane Zavadile,
Děkujeme Vám za příspěvek do našeho zpravodaje, a protože se nás ptáte, tak my Vám odpovídáme. 

Materiál pro jednání zastupitelstva na 19.4.2017  byl zveřejněn včetně materiálů o rozšířené body na 
www stránkách obce Spojil v odkazu Materiály pro jednání zastupitelstva a to osm dní před vlastním 
zasedáním. Tento způsob přístupu k obsahu informací k projednávaným tématům je  určen  jak pro za-
stupitele, tak pro občany. Pokud máte pocit, že jste byl nedostatečně informován, tak to není naší vinou. 
K Vaší úvaze o umístění mateřské školky do objektu č.p. 35 versus sportovního areálu, kde vyjadřujete 
určité obavy Vás můžeme ujistit, že jsme tyto již před Vámi v minulosti  pečlivě zvažovali a dospěli jsme 
k návrhu koncepčního řešení tak, jak jsme ho předložili na zasedání zastupitelstva. 

Jako hlavní argumenty uvádíme: 

- Navržená mateřská školka bude  umístěna  v klidné poloze  v centru obce Spojil s minimální frekvencí 
dopravy, v bezprostřední blízkosti stanice MHD, v nejkratší docházkové vzdálenosti. 

- Školka bude navržena tak, aby sloužila všem občanům obce Spojil – to znamená i těm, kteří dojíždějí 
do zaměstnání autobusem. Těch bude vzhledem k omezeným parkovacím možnostem v centrech měst 
s největší pravděpodobností přibývat. 



Jsou občané v ulici Okružní „občané druhé kategorie?

Na řádném zastupitelstvu, které se konalo 8.2.2017 se odsouhlasila výměna osvětle-
ní v celé obci mimo výše uvedenou. Proč se obec alespoň nesnažila informovat stávající-
ho vlastníka osvětlení, nebo se nepokusila reflektovat na nabídku odprodeje, nebo dlouho-
dobého pronájmu tělesa veřejného osvětlení? Budou mít obyvatelé této ulice tedy nárok na 
nějakou slevu na dani z nemovitosti, když se k nim obec chová takto macešsky?   

Milan Zavadil, MBA – majitel části osvětlení v ulici okružní, občan Spojila

K Vašemu druhému dotazu, 

• Důrazně odmítáme, že by občané z ulice Okružní byli občané druhé kategorie.

• Na řádném zasedání zastupitelstva dne 8.února 2017 nebyla odsouhlasena výměna osvětlení v 
celé obci, nýbrž způsob financování této investiční akce. 

• Obec Spojil  na Vaši nabídku odprodeje veřejného osvětlení reagovala odmítnutím a to z  důvodů, 
které byly mimo jiné předmětem šetření Kontrolního výboru obce Spojil se závěrem: „ Současný stav je 
v nesouladu se stavem právním. Skutečné provedení díla neodpovídá technické zprávě ani revizní zprá-
vě 1755/2009. Revizní zprávy přes to, že obsahují závažné nedostatky konstatují, že zařízení je schop-
no bezpečného provozu. Další problémovou skutečností je odlišné vlastnictví příslušných pozemků (dva 
subjekty)a vlastnictví VO(předpokládáme jeden až tři subjekty)Původní předpoklad převedení VO na obec 
za předem definovaných podmínek (soulad s projektovou dokumentací, přizvání obce ke kontrole klíčo-
vých prací a kontrolním dnům, předložení stavebního deníku apod.) nebyl realizován pro nedodržení zmí-
něných podmínek. Zájmem předpokládaného vlastníka je předání VO obci Spojil. Převzetí VO je obecně
 i zájmem obce Spojil ovšem za určitých podmínek. Před realizací uvedeného převodu je třeba odstra-
nit nebo napravit výše uvedené nedostatky, zajistit dokončení díla v souladu s projektovou dokumentací
 a náklady s tím spojené vést na vrub současného vlastníka.“ Tato zpráva byla přijata Zastupitelstvem obce 
Spojil s tím, že následně zplnomocnila v této věci jednat právního zástupce Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou.

• Občané této části ulice, nemohou mít úlevu na dani z nemovitosti. Případná kompenzace, by měla 
přijít ze strany té osoby, která občanům garantovala funkční inženýrské sítě. Pane Zavadile, pokud se na-
dále prezentujete jako majitel osvětlení, nemůžete  delegovat řešení  tohoto problému  na obec Spojil.
To k Vašemu prvnímu dotazu. 

Jan Křivka, starosta obce a MVDr. Svatopluk Rozsypal, místostarosta obce
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- Školka zajišťuje současně předškolní výchovu přímo v místě bydliště. 
- Mateřská  školka v obci Spojil bude splňovat veškeré nejpřísnější provozní a hygienické požadavky.   
- Mateřská  školka by se měla stát významným objektem a symbolem mládí obce Spojil přímo v jejím 
centru. 
- Navržená koncepce zajistí investiční, ale i provozní optimalizaci finančních prostředků

     Závěrem Vás, ale i všechny občany obce Spojil chceme ujistit, že jsme připraveni k diskuzi na téma-
ta, která nás v rámci naší obce spojují. 

    Jan Křivka, starosta obce     a      MVDr. Svatopluk Rozsypal, místostarosta obce
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NOČNÍ VÝPRAVA
Tajemno, neznámo, mystika, nadpřirozené bytosti člověka přitahovaly a jitřily jeho mysl od nepaměti. Jedno 
z mála míst, kde to všechno můžeme najít ještě dnes, v době vyspělých technologií a internetu, je ztemnělý 
les. Tam se po setmění pohybuje mnoho bytostí, které nejsou z tohoto světa. Straší pocestné, svádějí je
z cesty a činí jim všeliká možná příkoří. Jeden takový lesík se nachází přímo na kraji obce. Z toho vy-
cházeli Mirka Čápová a Jaroslav Múčka, když přemýšleli, jak tajemství nočního lesa přiblížit našim ma-
lým spoluobčanům. Jako ideální možnost se nabízela noční výprava do skutečného lesa. Od nápadu
 k realizaci byl už jenom krůček. Den pro 

uskutečnění pochodu byl stanoven na 
pátek 24. 3. 2017 od 19.00 hodin. Proč 
v tak pozdní čas? No přece bylo třeba 
vyčkat, až bude pořádná tma. Realizač-
ní tým 20 ti dobrovolníků sestavený pro 
organizaci výpravy, zajistil vše potřebné, 
od pozvánek a letáčku, přes vytyčení 
trasy, domluvení účasti několika vesměs 
hodných lesních bytostí, vytisknutí pa-
mětních listů pro všechny, kteří trasu ab-
solvují a v neposlední řadě občerstvení 
unavených poutníků v podobě gulášové 
polévky, kterou uvařila co by sponzorský 
dar pořadatele letních dětských táborů 
Super Tramp, paní Radka Ministrová. 

Svatopluk Rozsypal
(článek byl redakčně zkrácen.)

soutěž vyhlásila Obec Spojil a redakce Spojilské Drbny.
soutěží se ve dvou věkových kategoriích: a) do – 14 let
        b) 15 – 19 let (pokud ještě studují střední školu)
slohová práce je na volné téma
posledním dnem odevzdání hotové práce je 30. červen 2017.
nejlepší práce budou postupně otištěny ve Spojilské Drbně 

SLOHOVKA 2017 - PŘIPOMÍNÁME

V pátek 24. 3. se konal první ročník akce „Spojilská, dětská, noční výprava 2017“. Po setmění v 19 hodin 
se děti, hojně vybaveni svítidly všeho druhu, v doprovodu rodičů, vypravily na předem připravenou trasu do 
Spojilského lesa. 
Start byl po registraci u sportovního areálu, kde malí „odvážlivci“ obdrželi kartičku s pořadovým číslem 
a jménem. Po té mohli vyrazit na cestu nočním lesem, spoře osvětlenou elektrickými svíčkami. Děti pu-
tovaly po stanovištích, na kterých se setkávali s pohádkovými strašidýlky, a plnily úkoly, které prověři-
ly jejich šikovnost, odvahu i pozornost. Odměnou jim pak byly razítka do účastnické kartičky i sem tam 
nějaká sladkost. Putování nadšených účastníků končilo opět ve sportovním areálu, kde si všichni 
pochutnali na vynikající gulášové polévce. 
První Spojilská dětská noční výprava se podle rozzářených očí našich nejmenších spoluobčanů vydařila ne-
jenom díky relativně dobrému počasí, ale především díky všem organizátorům a „účinkujícím“, kteří ve svém 
volném čase akci perfektně připravili a zrealizovali. Za to všem patří velký dík a určitě se budou všichni těšit 
na další ročník. 
       
 Iveta Zemanová a Monika Svobodová



ČARODĚJNICE 2017
Noc před 1. májem je podle starodávných představ 
zvláštní, neboť ji byl vždy přisuzován velký magický 
náboj. Na konci dubna se měly probouzet kouzelné 
síly, některé pozitivní na ty navazoval 1. máj lásky 
čas, jiné však mohly také škodit. V různých zemích 
se tento den pěstují rozličné zvyky. Nejinak je tomu
i u nás. Například pálení čarodějnic je prastarým oby-
čejem, který navazuje na zvyky starých Keltů, kteří 
si chtěli magickými prostředky zajistit bezpečí a dob-
rou úrodu. Tradice má takové kořeny, že přežila, přes 
všechny rány osudu, do dnešní doby. U nás ve Spoji-
le nabývá na významu díky aktivitě několika nadšen-
ců vedených Mirkou Čápovou. Zvyk se přizpůsobil 
modernímu pojetí, již bez pálení ohně, probíhá spí-
še jako slet a hravé odpoledne čarodějek a čarodě-
jů převážně z řad našich nejmenších spoluobčanů. 
Stejně tomu bylo i letos, jenom s tím rozdílem, že 
zábava probíhala na téma hazard a sportovní areál 
se proměnil ve velké „casino“ pod širým nebem. Ale 
popořádku. Po čtvrté hodině odpolední se sešel reali-
zační tým a pomocí šminek, umělých paruk a dalších 

doplňků se převtělil do skupiny opravdu povedených 
čarodějnic. Ty si rozdělily místa u jednotlivých hra-
cích stolků. Na malé hráče v čarodějných kostýmech 
nemuseli čekat dlouho. Celkem se sešlo kolem 40 
malých čarodějek a čarodějů. Každý nejprve obdr-
žel zdobený perník na památku a pak pytlík fazolí, 
které v tomto případě posloužily jako tvrdá měna, 
místo hracích žetonů. Mrňousové se pak rozběhli 
k hracím stolkům a sázeli jako zkušení harcovníci. 
Na první pohled bylo vidět, že si to opravdu užíva-
jí. Po ukončení sázek se všichni sešli na parketu
k velkému reji čarodějnic za doprovodu hudby. Ve 
volných chvílích si mohli, samozřejmě pod dohle-
dem rodičů, opéci buřtíka na ohýnku. Během reje 
postupně odpadávali především ti nejmenší a hra-
vé odpoledne se pomalu chýlilo ke konci. To, že se 
čarodějný slet skutečně vyvedl, bylo vidět na unave-
ných, ale spokojených pohledech malých účastníků.

Svatopluk Rozsypal
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