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Milí čtenáři, vážení sousedé,
blíží se čas Vánoc a než se stačíme za nimi ohlédnout, vlétneme do dalšího roku, tentokráte roku 
2018. Čas adventu a vánočních svátků by měl být obdobím klidu a míru, obdobím, kdy by si lidé měli 
být blíž a měli odpočívat a rozjímat. Měli by !!! Sami víte nejlépe, že tomu tak zrovna není 
a i když pominu kotrmelce na politické scéně, ani „v chalupách“ to leckdy nevypadá na super po-
hodu. Hospodyně poletují kolem plotny a pro mlsné jazýčky dětí a tatínků trpělivě tvoří dobroty na 
sváteční stůl, pod vánoční stromeček, případně i na něj, v mezičase se pak „baví“ doháněním mytí 
oken, praní záclon, tvořením vánoční výzdoby bytu a sháněním dárků. A to vše, většinou, po návratu 
ze svého pracovního procesu. Pánové, zamysleme se nad tím, jak jim to jejich poletování zpříjem-
nit. Jasně, že málokterý mužský rád patlá pracinky, kroutí vanilkové rohlíčky, nebo zdobí perníčky. 
Ale …… pokud to jenom trochu jde, přestaňme se na ně mračit, i když nás třeba peskují za nějaký 
ten náš „úlet“, jako jsou špinavé boty v předsíni, rozházené oblečení či neustlaná postel a některé 
další „drobnosti“. Zkusme se trochu v tomto směru napravit a ubrat jim na starostech. Stejně tak 
naše dámy by se mohly zamyslet, zda je s rizikem vyčerpání se a vrčení na mužský protějšek nutné 
připravit devatero druhů cukroví, případně i více a s příchodem Štědrého dne padnout „za vlast“. 
Buďte i v tomto období něžné jako jindy a zapojujte do příprav své protějšky s úsměvem, který je pro 
většinu chlapů příslibem očekávaného a všichni se pak můžeme přerazit, abychom vám vyhověli. 
Odměnou nám všem budou šťastné a veselé Vánoce v kruhu rodinném, se sklenicí kouřícího se 
punče v rukách a neskonalou pohodou.
Pokoj všem lidem dobré vůle.

MUDr. Karel Mencl, šéfredaktor 

SLOVO ÚVODEM



Mílé děti, Vážení spojilští,
přichází čas nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních. Dovolte mi Vážení čtenáři, abych Vám i Vašim 
rodinám popřál vše dobré. Prožijte tyto křesťanské svátky s pocitem, že všichni kolem Vás jsou šťastni tak, 
jako vy. Až zazní malebný zvuk zvonečku a dětem se rozzáří oči, protože přišel Ježíšek, vzpomeňte si na 
své dětství, jaké nezapomenutelné pocity jste prožívali.  Přeji vám všem ještě jednou krásné prožití Vánoc, 
bohatého Ježíška a věčný mír a klid. 
Do roku 2018 veselou mysl, hodně úspěchů a především pevné zdraví.
       Jan Křivka, starosta obce

Vážení spoluobčané, 
obecní úřad oznamuje, že ve dnech 19., 20., 21., 27., 28.12.2017 jsou z důvodu čerpání dovolené zrušeny 
úřední hodiny obecního úřadu.
Prvním úředním dnem po Novém roce je středa 3.1.2018.
Děkujeme za pochopení.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

AKTUALITY

RUBRIKYKALENDÁŘ AKCÍ

16.12.   Vánoční nadílka v Apolence

23.12.   Betlémské světlo

1.1.    Vítání nového roku

7.1.     Tříkrálová sbírka 

13.1.     Turnaj ve stolních hrách

19.1.     X. ples obce Spojil a SDH Spojil

9.2.       XVIII. Ples svazku obcí Loučná

10.2.    Turnaj ve stolním tenisu

17.2. Dětský karneval + karneval pro dospělé
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE SPOJIL

 Vážení spoluobčané, období bilancová-
ní se blíží. Co říci k letošnímu roku z pohledu 
Obecního úřadu ve Spojile. Jak jste již mnozí 
zaznamenali, paní Danu Štěpánkovou na obec-
ním úřadě vystřídala paní Iva Formánková. Paní 
Štěpánková byla dlouholetým zaměstnancem 
našeho úřadu a v době, kdy probíhaly v obci roz-
sáhlé investiční akce, sehrála společně s vede-
ním obce svoji nenahraditelnou roli. Chtěl bych 
jí touto cestou poděkovat nejen jako své blízké 
kolegyni, ale současně i z postu starosty obce za 
dlouholetou práci v samosprávě.  
Co nás trápí v současné době je dokončení in-
vestiční akce dětského hřiště, které bude sou-
částí sportovního areálu. Bohužel pršelo a kli-
matické podmínky nám neumožnily instalovat již 
vyrobené hrací prvky a oplocení. Tato okolnosti 
nás tak nutí vstoupit v jednání s poskytovatelem 
čtyř set tisícové dotace o zmírnění tvrdosti pravi-
del a termín dokončení přesunout do jara příští-
ho roku. V souvislosti s vznikající další sportovní 
plochou chci poděkovat panu Martinu Ručovi  za 
významnou pomoc, kterou spatřuji v tom, že vě-
noval obci mnoho tun zeminy na vyrovnání výš-
kových rozdílů. 
Druhou investiční akcí, která zatím nepřinesla 
žádné „kotrmelce“ a realizace zde probíhá, je in-
stalace bezdrátového rozhlasu společně s hlás-
nou službou.  V měsíci listopadu se uskutečnilo 
výběrové řízení na dodavatele těchto technolo-
gií. Vše nyní bude muset stvrdit zastupitelstvo 
svým usnesením a to na nejbližším svém zase-
dání - v měsíci prosinci. Věřím, že vše proběhne 
tak, abychom investici realizovali v termínu a dle 
pravidel. 
Dovolím si vyslovit potěšení a to z rekonstrukce 
stezky směrem na Dubinu. Doufám, že nemlu-
vím jen za sebe, když řeknu, že se po ní fajn jez-
dí a chodí i ve večerních hodinách. Co k této věci 
ještě dodat? Snad jen to, že jsem obdržel návrh 
smlouvy s Pardubickým krajem na mimořádnou 
dotaci, která bude schvalována Zastupitelstvem 
Pardubického kraje na prosincovém zasedání. 
Touto cestou děkuji všem, kteří se na realizaci 
podíleli.  
Vážení občané, před nedávnem jsem uzavřel za 
naší obec smlouvu s osobou oprávněnou naklá-

dat s odpadem v podobě  použitého  rostlinného  
oleje. Do prostoru místa kontejnerů pro separo-
vaný odpad bude umístěna nádoba na uložení 
již zmíněného použitého rostlinného oleje. Ten-
to olej  budete do nádoby ukládat v uzavřených 
PET lahvích. Věřím, že tuto službu naši občané 
ocení.
A nyní něco na spravení nálady. I do naší obce 
vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc. Naše obec 
tuto atmosféru nasála plnými doušky v sobotu 
25. listopadu a to v podobě společenské akce 
Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby. Jsem 
přesvědčen, že se jednalo o velice zdařilou akci 
a já pokládám za správné za nás všechny po-
děkovat našim ženám v čele Mirkou Čápovou, 
které upekly pro nás všechny a hlavně pro naše 
nejmenší devět set kusů krásně zdobených 
a chutných perníčků. Kdo ochutnal, jistě ocenil! 
Děkuji společnosti Elprom s.r.o. Lázně Bohda-
neč a našim zaměstnancům pod vedením pana 
Miloše Záleského za instalaci okouzlující vánoč-
ní výzdoby. A v neposlední řadě aktérům krás-
ného podvečera, dětem třetí třídy ZŠ Studánka 
pod vedením paní učitelek Kuhnové a Thomas, 
jejichž vystoupení bylo překrásné, dále společ-
nosti TOP servis Pavel Malý za krásné světelné 
efekty, které byly po většinu v motivech Vánoc  
a panu Černému za profesionální ozvučení celé 
naší spojilské návsi. Děkuji rovněž zaměstnan-
cům našeho úřadu a členům spojilského Sboru 
dobrovolných hasičů za připravené občerstvení 
a technické zajištění předvánoční akce.
Vážení čtenáři, milí spojilští. Blíží se Nový rok, 
mnozí lidé si dávají různá předsevzetí a přání. Já 
se pokusím také o jedno. Přeji obci Spojil,  aby si 
předsevzala, že zahájí veškeré úkony  souvisejí-
cí s výstavbou mateřské školky a s rekonstrukcí 
objektu nemovitosti č.p. 35 v ulici Na Okrajích. 
Přeji naší obci, aby se vrátila k politice, která bude 
věcná, smysluplná, odpovědná a aby všichni její 
zastupitelé dokázali naplňovat alespoň to jedno 
jediné, což je slib, který rukou dáním složili. 
Těším se na setkání s Vámi při společenské akci 
Vítání nového roku 2018.
                                                                                    

     Jan Křivka, starosta obce



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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LEDEN:  pan Oldřich Jirek
           paní Luďka Stavělíková
                   paní Růžena Chválová

Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti do dalších let!

NAŠI JUBILANTI

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHKULTURNÍ RUBRIKA

Svátek svatého Václava znamená, že se u nás 
bude konat jako každý rok Spojilské posvícení. 
V sobotu 23. září krátce po obědě byla  ve sportov-
ním areálu uspořádána menší oslava u příležitos-
ti posvícení a 25. výročí samostatnosti obce Spojil.
Součástí této slavnosti bylo oficiální otevření nově 
zrekonstruované stezky ze Spojila na Dubinu za 
účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Marti-
na Netolického a zástupce Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje pana Ing. Nezvala.  Přestřiže-
ním pásky a slavnostním přípitkem byla tato stez-
ka otevřena široké veřejnosti, ale především našim 
občanům,  dětem a cyklistům pro pohodlné spojení 
s městem Pardubice. Stala se tak jednou z dalších do-
pravních možností pro dostupnost krajského města.
Letos byla  součástí posvícení, jako již dva  
předchozí roky, soutěž o „Spojilskou buch-
tu a koláč“.  Účast 17 soutěžících ve dvou kate-
goriích  představovala náročnou práci pro šesti-
člennou porotu. Vítězové jednotlivých  kategorií 
obdrželi pěknou cenu   - balíček potravinářského 
zboží a každý účastník  na památku tradiční vařečku.

V rámci programu k nám zavítala i dechová ka-
pela Pardubická šestka. Svým koncertem potě-
šila především naše seniory, kteří tuto hudeb-
ní kapelu znají jako úspěšnou z televize Šlágr. 
 Na závěr svého vystoupení na žádost publika zahráli 
i svoji skladbu, se kterou uspěli v soutěži, a to Kon-
valinky.
Odpoledne pokračovalo zábavou pro děti, ale i je-
jich rodiče, ve formě různých her, soutěží a písniček, 
které pro ně připravilo Labyrint Mini Studio z Hrad-
ce Králové. Dobrou náladu přinesla dětem soutěž 
v dobývání pokladu u čarodějnice, skládání  obráz-
ků, malování sádrových odlitků, přetahování lanem  
nebo muzicírování a zpívání spojené se cvičením.
Od šesté hodiny večer  až do nočních hodin nám
k poslechu i tanci hrála  skvělá taneční kapela  Nine 
Orchestra.
Můžeme společně říci, že se jednalo a krásné spole-
čenské  odpoledne a večer u nás doma, v obci Spojil. 
Jediné nad čím si lze postesknout bylo počasí a snad 
jen díky tomu i menší účast návštěvníků.

SPOJILSKÉ POSVÍCENÍ



DÁMSKÝ KLUB - PAPÍROVÉ PLETENÍ
Dámský klub se letos sešel v úterý 14. listopadu již popáté, a to za vysoké účasti 11 žen a dívek. 
Program  vánoční papírové pletení byl lákavý, protože jsme si nějak nedokázaly představit, jak je možné 
z papíru uplést praktické předměty pro domácnost. Tentokrát náš kurz vedla slečna Veronika Čápová, proto-
že tuto techniku nejlépe ovládala. 
Takže nejdříve jsme si nastříhaly novinový papír na cca 7 cm široké proužky, pak jej spirálovitě natočily na 
špejli, kterou jsme po té vytáhly. Vznikla nám tak dlouhá tenká trubička, která tvořila základní materiál pro 
pletení. Těch bylo nutné namotat spousty a spousty. Pak už  zbývalo rozhodnout, co budeme tvořit – hvěz-
dičku, srdíčko, stromeček nebo věnec.  Nejjednodušší  a nejrychlejší bylo pletení věnečku a srdíčka. Vánoční 
stromeček a věneček se pletl přes pomocnou šablonu a vyžadoval hodně materiálu a trpělivosti, takže se 
této výroby zhostily jen ty nejšikovnější účastnice kurzu. Hotové výrobky se pak obarví bíle, stříbrně nebo dle 
vlastní fantazie, ale na to nám již nezbyl čas, protože jen příprava ruliček nám zabrala polovinu času kurzu. 
Ale všem se kurz moc líbil, protože vytvořit si z hromádky novinového papíru při troše trpělivosti krásné vá-
noční dekorace nás naprosto nadchlo.

Ačkoliv na mnoha stromech bylo stále trochu listí, kalendář nás neomylně informoval, že se blíží Advent
 a  Mikuláš. To  byl nejvyšší čas proto, abychom u nás, jak se stalo již tradicí, napekli perníčky. Tak se v neděli 12. lis-
topadu po obědě sešlo zhruba 12 spojilských žen, aby pro naše děti a občany připravily tuto sladkou pochoutku.
Pečení se konalo letos již po třetí, takže dle obvyklého harmonogramu prací šlo všechno jako na drátkách. Připra-
vené vály, válečky, vykrajovátka, prostřené plechy na pečení začaly svůj koncert, jakmile bylo rozebráno perníko-
vé těsto. To předem připravila naše hlavní organizátorka paní Mirka Čápová. Práce šla všem hbitě od ruky, plechy 
se rychle plnily, jen trouba nestíhala dostatečně rychle péct. První tvary perníčků byly dopečeny, a v ten moment 
nastala práce pro šikovné ruce žen, aby čárku po čárce každý jednotlivý perníček nazdobily bílkovou polevou. 
V přepravkách se pak na uschnutí usadili Mikuláš s andělem, kočička s pejskem, domečky, stromečky, ky-
tičky, botičky, autíčka, mašinky a další nespočet druhů perníčků. Každý perníček byl originál, protože byl 
ozdoben dle fantazie malující „cukrářky“. Celkem po čtyřech hodinách pilné práce bylo vykrájeno, napečeno 
a ozdobeno 923 kusů perníčků, které byly pečlivě srovnány ve 14 přepravkách.
Tak jen doufáme, že z našich perníčků budou mít radost děti při Mikulášské nadílce a že si na nich pochutnají 
stejně jako návštěvníci  při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
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PEČENÍ PERNÍČKŮ
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Čas vánoční je plný lásky, vůní, ale také plný záře a světel. Jak se stalo tradicí i naši náves, ale nejen ji, ale
i ostatní ulice, jsme  zkrášlili krásnou světelnou výzdobou. První rozsvícení vánočního stromu se letos konalo 
již 25. listopadu. Počasí však nepřipomínalo blížící se Vánoce, protože lehce mrholilo a bylo chladno, pro-
stě takové „psí počasí“.  Nálada návštěvníků, kterých se postupně sešlo více jak 200, byla veselá a hřejivá 
a k zahřátí ještě přispívalo teplé občerstvení v podobě svařeného vína a teplé hrušky. Pro mlsné jazýčky tu 
byla nabídka zdobených perníčků napečených místními ženami. 
Celá obec byla hned od počátku zhasnuta, jen pro účinkující bylo zajištěno malé osvětlení.  Vše vypuklo již 
od 17. hodiny, kdy si mohli příchozí návštěvníci při tomto setkání  sousedsky či přátelsky popovídat. V půl 
šesté nám čekání na rozsvícení zpříjemnilo vystoupení dětského souboru ZŠ Studánka pod vedením paní  
učitelky Mirky Thomas a za klavírního doprovodu paní učitelky Karolíny Kuhnové.  Přítomní posluchači byli 
sérií vánočních písniček a básniček přímo nadšeni, protože zpěv a recitace v podání žáků 3. třídy bylo velmi 
kouzelné.
Následně starosta obce  popřál všem přítomným krásné Vánoce, pak jsme si 
ještě zazpívali jednu písničku společně s dětmi a při tom pomalu zhasla všech-
na světla. Nastala naprostá tma a zraky všech se obrátili směrem k jihu, kde 
na louce naproti kapličce vytryskly paprsky krátkého ohňostroje.  Po kratičkém 
temném okamžiku se celá náves rozzářila záplavou vánočních světel. Děti však 
nejvíce  lákal barevný vánoční stromeček,  protože to už je známka, že Vánoce 
jsou za dveřmi.  Svůj zářící kabát však dostala i Lípa Svobody, platany na návsi, 
stejně tak kaplička a nově jsme mohli obdivovat světelnou rampouchovou vý-
zdobu na  okraji střechy budovy obecního úřadu.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Po sobotě 25. listopadu sice ještě nenásledovala první adventní neděle, ale přesto se u nás již konal kurz 
vánoční floristiky. Proč tak brzy? se ptaly některé místní ženy. To proto, že na sobotní večer bylo naplánováno 
první rozsvícení vánočního stromu na návsi a další vánoční výzdoby v obci. Ani naše hospodyňky se tedy 
nechtěly opozdit s vánoční výzdobou svých obydlí a v hojném počtu se dostavily do klubovny sportovního 
areálu, aby se pustily do výroby vánočních dekorací. Celkem se v tuto sobotu v altánu sportovního areálu 
sešlo 22 žen a 10 dětí. Prostor byl tedy zaplněn do posledního místa.  Ze stolů plných hromad a hromádek 
zeleně, krabiček s korálky, svíček, třpytek, barevných kuliček, hvězdiček,  skořápek  z oříšků, šišek a mnoha 
dalších přírodních i umělých dekoračních prvků vše postupně mizelo a  na stolech se pod rukama šikovných 
žen a dětí  objevovaly krásné věnečky, misky nebo  svícny. Letos je v kurzu barva bílá, ale kromě této jsme  
na stolech v tělocvičně mohli obdivovat i věnečky laděné do lila, do fialova, v barvě  oranžové,  modré či 
stříbrné a samozřejmě červené a zlaté.  Rok od roku se  umění účastnic kurzu zdokonaluje, a tak jsme zde 
mohli  vidět skutečné  skvosty vánočních dekorací.
Jako každý rok se o přípravu tohoto kurzu postarala paní Mirka Čápová a  lektorkou a  žádanou poradkyní  
byla paní Jitka Folbrechtová.

KURZ VÁNOČNÍ FLORISTKY



7

Využili jsme letos nabídku zavítat na spojilskou Mikulášskou nadílku a nelitovali jsme. V lehce zšeřelém 
sportovním areálu se kolem 16. hodiny sešlo celkem 21 dětí s rodiči nebo prarodiči. Některé z dětí byly ještě 
docela malé, takže není divu, že se celkem bály. Zvláště když o něco později vtrhli dovnitř dva nazlobení 
čerti, pobíhali, brblali, a občas se dokonce i prali. Klid vnesl do místnosti až vousatý Mikuláš doprovázený 
laskavým andělem. Nejdřív nastolil pořádek a potom otevřel svoji tlustou knihu hříchů a dobrých skutků. Z ní 
četl jména dětí, volal si je k sobě a pěkně s nimi probral všecky jejich lumpárny. Kdo uměl, mohl se vykoupit 
nějakou pěknou básničkou nebo písničkou. Nakonec to všechny děti zvládly, i když některé s brekem na 
krajíčku. Mohly si pak pro štěstí pohladit Mikulášovu bílou rukavičku a získaly za odměnu balíček s pamlsky. 
Anebo že by v něm bylo uhlí? Čertům se totiž nedá věřit. Kdo to ví, odpoví...

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZPRÁVY SDH SPOJIL - KVĚTEN AŽ PROSINEC 2017
 Spojilská Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulém půlro-
ce především výcvikové záležitosti. Žádná mimo-
řádná událost, která by vyžadovala zásah jednot-
ky se naštěstí nestala. Při silné vichřici, která se 
prohnala celou zemí koncem října jsme sice byli
v pohotovosti, ale naštěstí naše jednotka zasaho-
vat nemusela – na rozdíl od našich kolegů z pro-
fesionální jednotky v Pardubicích a mnoha dobro-
volných jednotek v celém kraji, kteří měli bohužel 
enormní množství práce s následky této vichřice.
V rámci výcviku tedy v neděli 15. října proběh-
lo u hasičské zbrojnice ve sportovním areálu další 
školení zaměřené na uložení zásahové techniky 
a vybavení JSDH na přívěsu, na bezpečnou ob-
sluhu a manipulaci. Praktický výcvik poté probě-
hl na osvětlení místa zásahu, kdy jsme pomo-
cí elektrocentrály zajistili napájení speciálních 
svítidel umístěných na stativech. Celkem se toho-
to školení zúčastnilo 6 členů hasičské jednotky. 
Počátkem října a také koncem listopadu byla všech-
na nezbytná data o mužstvu a především technické 
údaje o zásahové technice naší jednotky zadána ve-
litelem jednotky do hasičského  informačního systé-
mu „Port.All“, který se používá pro sdílení informací 
všech dobrovolných jednotek s operačním středis-
kem Hasičského záchranného sboru v rámci celého 
Integrovaného záchranného systému - především 
pro operativnější a efektivnější využívání informací 
o jednotkách při rozhodování a velení v případě vy-
hlášení mimořádné události. V závěru roku proběhla 
obnova opotřebované výstroje členů jednotky – ze 
strany obce Spojil bylo objednáno 10 nových pra-
covních uniforem PS2, 10 hasičských triček a dále 
doplňky jako šle a zimní čepice. Výstrojní firma nám 
to vše dokonce přivezla 6. prosince přímo do Spojila 
do sportovního areálu, kdy jsme si mohli vyzkoušet a 
vybrat správnou velikost a následně výstroj převzít.

Z činnosti celého sboru je třeba za toto období 
z akcí společenských samozřejmě nutné uvést tu 
naši nejdůležitější událost letošního roku, kterou 
byla oslava 95. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Spojile, která se konala 13. květ-
na a pozvali jsme na ni všechny spojilské spolu-
občany – o této události jste si mohli více přečíst 
v jednom z předchozích čísel Spojilské Drbny.
Tradičními každoročními akcemi, na nichž se náš 
SDH podílel bylo stavění Máje a na konci května také 
skácení této nádherné barevné ozdoby naší vesnice. 
Dále to pak byl koncem května dětský den, kde jsme 
děti a mládež potěšili střelbou ze vzduchovky (letošní 
novinkou byly terče v podobě pestrých barevných pa-
pírových růži jako na pouti) a tradičně se také vyřádili 
s našimi ručními hasičskými stříkačkami džberovkami. 
V den výročí osvobození naší vlasti 8. května jsme za 
náš sbor uctili památku obětí 2. světové války a vyjá-
dřili dík našim osvoboditelům při pietním aktu u Lípy 
Svobody a Spojilské Lípy života spolu se zástupci 
obce a také se členy Klubu vojenské historie v dobo-
vých uniformách. Také všechny tyto květnové akce 
byly již uvedeny  v jednom z předchozích čísel Spojil-
ské Drbny a proto je zde nyní jen tento stručný souhrn.
V polovině října jsme pak při schůzi valné hromady 
sboru měli kromě plánovacích a organizačních věcí 
také velmi milou povinnost vůči dvěma našim členům 
– letošním jubilantům, kterým starosta sboru jménem 
svým i všech ostatních členů pogratuloval a popřál 
vše nejlepší, poděkoval jim za dobrovolnou práci pro 
sbor i jednotku a předal jim dárky. Těmito jubilanty jsou 
nejstarší člen našeho sboru pan Bohuslav Kment st., 
který slaví v listopadu 80. narozeniny a pan Jan Křivka 
(starosta obce), který slaví v prosinci 50. narozeniny.
Na místě je také určitě zmínit, že někteří členové sbo-
ru pomohli s přípravou především technického zajiš-
tění slavnostní události v centru obce, kterou bylo 
Rozsvěcení vánočního stromu v sobotu 25. listopadu.
Tradiční událostí konce roku pak byl Vánoč-
ní turnaj ve stolním tenisu v sobotu 9. prosince, 
který se konal letos již po dvanácté a zúčastni-
lo se ho celkem 19 hráčů ve třech kategoriích.
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Ing. Jan Meloun,
Starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU - 9.12.2017

SPORTOVNÍ RUBRIKA

Během vánočního období v naší obci se tradičně koná již mnoho let také jedna sportovní událost, kterou  je 
Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Náš Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Spojil letos uspořádal 
již jeho 12. ročník. V sobotu 9. prosince kolem 14,00 hod se sešlo k prezenci v klubovně spojilského spor-
tovního areálu 12 hráčů v mužské kategorii, 4 v ženské kategorii a 3 v kategorii starších dětí (do kategorie 
mladších dětí se letos nikdo nepřihlásil). Celkem jsme tedy přivítali 19 sportovců.
Po přivítání starostou hasičů Honzou Melounem následovalo rozlosování. 
V průběhu turnaje nebyla nouze jak o napínavé momenty, tak i o některé humorné chvíle. Mužské finálové 
zápasy pak byly skutečně úžasnou podívanou, protože někteří hráči byli opravdu velmi vyrovnaní. Aby byli 
naši sportovci při namáhavých výkonech dostatečně občerstveni, byl pro ně zdarma zajištěn stálý přísun 
nealkoholických nápojů. Zájemci si mohli dopřát i pivko či něco dobrého na zub z klubové kuchyně, jako 
například smažené korbáčiky.
 Ve čtvrt na osm večer proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Dospělí vítězové získali od obce Spojil 
poukazy na občerstvení v klubovně, všichni na medailových pozicích obdrželi od našeho hasičského sboru 
samozřejmě diplomy. Ženy a děti obdržely navíc krásné trofejní poháry a muži získali věcné sponzorské 
ceny. Vítězové prvního místa všech tří kategorií dostali tradičně ještě velké putovní poháry, na kterých bude 
zapsáno jejich jméno. Jako bonusovou sladkou odměnu dostaly ženy a děti navíc od hasičů i zmrzlinové  po-
háry vyrobené Hankou Hartmanovou a z její kuchyně byl i krásný nepečený dort, o který se všichni rozdělili. 
Zajímavostí letošního ročníku byla opětovná obhajoba zlata Petrem Dvořákem, který tak dosáhl  již kulatého 
pátého vítězství v řadě. V ženské kategorii bylo velkým překvapením vítězství Hanky Hartmanové, která se 
účastnila turnaje poprvé. Stříbrná medailistka Jana Netušilová získala toto umístění již počtvrté.

Závěrem starosta hasičů poděkoval všem hráčům, organizátorům turnaje a sponzorům. 
Všem účastníkům turnaje i divákům se jistě letošní ročník velmi líbil a užili si při něm krásné spor-
tovní odpoledne, na které pak navázalo velmi příjemné sousedské posezení až do pozdního večera. 

Ing. Jan Meloun,
Starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

redakčně kráceno

Mužská kategorie
1. místo – Petr Dvořák
2. místo – Jan Zahálka
3. místo – Jiří Netušil

Pořadí vítězů: 

Ženská kategorie
1. místo – Hana Hartmanová
2. místo – Jana Netušilová
3. místo – Radka Nedvědová

 
Starší dětská kategorie (od 10 
do 15 let)
1. místo – Vojtěch Nedvěd
2. místo – Michaela Dvořáková
3. místo – Ivo Nedvěd
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE SPOJIL NA ROK 2018

Návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2018
Příjmy 2017 2018
Paragraf Položka Specifikace Kč Kč
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 660 000 860 000
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob SVČ ( podnikatelé ) 150 000 70 000
0000 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 110 000 90 000
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 780 000 900 000

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000 80 000
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000 1 800 000
0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 220 000 230 000
0000 1341 Poplatek za psy 10 000 10 000
0000 1361 Správní poplatky (ověřování atd. ) 3 000 3 000

1381 Odvod z loterií a podob. Her 15 000 15 000
0000 1511 Daň z nemovitostí 220 000 230 000
0000 4112 Neinvestiční dotace pro výkon státní správy 86 900 93 000
3412 2132 Příjmy z pronájmu (sportovní areál) 100 000 100 000
3722 2111 Smlouvy TKO - podnikatelé 11 000 50 000
3725 2324 Využívání a zneškod. komunál. odpadu (Ekokom) 40 000 50 000
6171 2111 Činnost místní správy - služby, čipy, kopírování 2 000 10 000
6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 1 000
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000 20 000
Celkový příjem na rok 3 968 900 4 612 000

8115 financování obce 2 000 000 5 000 000
8123 financování obce - úvěr 3 500 000 0
8124 splátka úvěru -401 000 -401 000

celkem financování 4 599 000
Součet příjmů a financování 9 067 900 9 211 000

Výdaje: 2017 2018
Paragraf Položka Specifikace
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 18 000 20 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 96 000 96 000
3113 Základní školy 170 000
3399 Ostatní záležitosti kultury 34 000 34 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 345 000 345 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 211 000 207 000
3511 Ambulantní péče - pečovatelská služba 0 25 000
3631 Veřejné osvětlení 310 000 90 000
3635 Územní plánování 0 0
3639 Komunální služby a rozvoj obce 4 750 900 4 333 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - TKO 420 000 520 000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 280 000 345 000
5212 Účelová rezerva - krizový zákon č. 118/2011 1 000 1 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000 80 000
5512 Požární ochrana obce 60 000 65 000
6112 Zastupitelstva obcí 842 000 912 000
6171 Činnost místní správy 1 520 000 1 843 000
6310 Poplatky peněžních ústavů 10 000 25 000
6320 Pojištění majetku obce 40 000 50 000
6399 Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků 50 000 50 000

9 067 900 9 211 000

Návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2018

Celkové výdaje na rok

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 13.12.2017 nebylo Zastupitelstvo obce Spojil usnášeníschopné, nebyl roz-
počet obce v době uzávěrky Spojilského zpravodaje schválen. Ve chvíli, kdy bude rozpočet schválen, bude  
zveřejněn na webových stránkách obce a na úřední desce.
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Z VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH NA ROK 2018
Poplatky TKO 
prosíme, abyste hradili  převodem na účet obce Spojil č.1205464399/0800. Do zprávy pro příjemce uvádějte 
jméno a příjmení poplatníka s označením TKO. 

Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo popisné!!! 

Poplatky můžete také uhradit osobně na obecním úřadě počínaje dnem 3.1.2018
Splatnost poplatku je od 1.1.2018 do 28.2.2018, v tomto termínu je nutné si vyzvednout známky na popel-
nice a igelitové pytle na plasty.
Výše poplatku zůstává beze změny, tedy 500,- Kč na osobu.

Důležité upozornění: v případě osvobození, nebo úlevy z poplatku je nutné tuto skutečnost oznámit ((dle 
OZV č.1/2016 ) a správci poplatku předložit doklady o této skutečnosti (např. nájemní smlouva, čestné pro-
hlášení).
Kalendář svozu biopopelnic je k dispozici v obecním kalendáři na rok 2018, který jste obdrželi do každé rodi-
ny a vývoz bude vázán podpisem smluv, které se budou podepisovat během února – března 2018.
Poplatky za psy
Poplatky za psy můžete hradit stejným způsobem jako poplatky TKO, pouze v případě úhrady na účet obce 
uvedete do zprávy pro příjemce PES. Výše poplatku zůstává beze změn a řídí se obecně závaznou vyhláš-
kou č.2/2010.
Termín splatnosti poplatku je 31.3.2018.

Tanečnice říká svému partnerovi: „Pane, 
vy mi připadáte jako noční motýl.”

On se pousmál a praví: „Tančím tak 
lehce, drahá slečno?”

„To ne, ale pořád se motáte jen pod 
lustrem.”

Galantní chování
Uvědomujete si, že ženy jsou dnes eman-
cipované a určitě ocení, dáte-li jim to na 
plese najevo. Zásadně je proto necháte 
dolévat si drink samotné, platit útratu za 
sebe i za vás.
Také vám nevadí, když vám otevírají dve-
ře, doprovázejí vás na toaletu, pomohou 
vám usednout ke stolu a vyzvednou ze šat-
ny váš kabát, zatímco vy se bavíte na baru 
s kamarády. Dokazujete jim tak, že naplno 
respektujete rovnoprávnost žen
 a mužů.
Co říká etiketa: 
Žena je ve společnosti nadřazena muži. 
Muž ji má za úkol chránit a dělat vše pro 
její pohodlí. Dáma by si proto neměla na-
příklad nikdy dolévat drink sama, ba ani žá-
dat partnera o dolití.

Zdroj: https://xman.idnes.cz



Z REDAKCE SPOJILSKÉHO ZPRAVODAJE

Vážení spoluobčané, vážení sousedé,
přejeme Vám co nejkrásnější Vánoce plné pohody, klidu a míru, dětem pak spoustu vysněných dárků pod 
vánočním stromkem. 
Do roku 2018 přejeme Vám všem pevné zdraví, spoustu štěstí a lásky a všeobecnou pohodu. Ať se Vám 
vyhýbá nenávist, závist a pomluva, stejně jako všichni špatní lidé a události. 
       Vaše redakce Spojilské Drbny.

V mimořádném vydání  ,, Spojilské  Drbny“ mě zaujal článek  pana Bohuslava  Kmenta st. ,kterému  za tyto 
řádky patří upřímný dík. I já, ve svých téměř 90ti letech  bych  prostřednictvím našeho zpravodaje rád za-
vzpomínal na prožitá klukovská léta v naší rodné vesnici.

V té době bylo ve většině stavení dvě, tři až pět dětí. Bydleli s rodiči většinou v jedné velké světnici, uprostřed 
velký stůl s petrolejkou a u něj připravená židle pro přicházejícího souseda. Tehdy bramboračka byla všude 
stejná, tak ani závistí nebylo třeba. Kluci a děvčata od 6 do 11 let chodili denně od 7 do 16 hodin, mimo 
svátky, do dvoutřídky v Černé za Bory. Nás ze Spojila bylo kolem 15ti. V zimě za mrazu a sněhové nadílky, 
byla cesta pro nás dost náročná. Starší kluci, kteří měli sněhu po kolena, prošlapávali cestičku mladším, kteří 
měli sněhu po pás.

Po obecné následovala Měšťanka v Pardubicích, ale také se chodilo „po svých“. Po ukončení základky si 
všichni hledali budoucí zaměstnání. Nastoupili do učení na řemesla, někteří zůstali doma při hospodářství, 
jiní do odborných škol. Většinou bydleli nadále s rodiči, ale ani kultura i sport nebyl cizí. V sále u Krátkých 
nacvičovali a hráli divadlo, tančili besedy, na ,,paštěti“, v zimě na ,,struze“ hokej, z jara sekání vorů, v létě 
plavení v neckách. Za přispění starší generace stavěli u jednotlivých stavení  přátelské lavičky, kde po ce-
lodenní práci sedávali sousedé a večer je vystřídala mládež. V předešlém čase až na jedinou přátelskou 
lavičku ostatní zmizely. Někde je nahradil vysoký neprůhledný plot. 
Naše vesnice byla od počátku chudá mimo dvou plácků - ,,Paštěte“ s hasičskou zbrojnicí a pastouškou, kde 
bydleli Bastlovi. Další plácek na směru Staročernsko byl s názvem ,, Mršník“. V době epidemie kulhavky 
a slintavky v roce 1937 bylo tam místo pouze pro tři uhynulé krávy. Jiný majetek obec neměla.
Jak mi vyprávěl tatínek, který v tu dobu několik let starostoval, že obec měla jen to, co si prací a finanční 
pomocí od sousedů pořídila. Na chudou vesnici to nebylo málo. V době jeho starostování se vybudovala sil-
nice, která je v současné době krajskou a nese název Na Okrajích, opravila se kaplička, křížek, vybudovala 
zbrojnice, pastouška, váha. V době za druhé světové války přibyla elektřina a telefon. 
Je nás již málo, kteří jsme v mládí pevně svírali ve svých dlaních kleče pluhu, tak jak to dělala minulá gene-
race, aby zúrodnili půdu, která dávala chléb rodině i celému národu. V minulém čtyřicetiletém období odešlo 
z našeho venkova na dvě generace mladých, nadějných hospodářů, mnozí z přinucení, jiní z přesvědčení. 
Po té době se z českého zemědělství stala velká fabrika.  

Občané, jsem jeden z vás a věřte, pamatuji mnohé. Moc bych vám všem přál, abyste žili v tak přátelském ob-
jetí jako jsme žili my, bez internetů, televizí, ale pospolu. Přesvědčil jsem se o tom na srazu rodáků na hřišti, 
se kterými jsem zavzpomínal na krásné chvíle prožité ve Spojile. Važte si svého  domova a obce jako takové. 

Veselé Vánoce a Šťastný nový rok přeje devadesátiletý rodák obce Spojil, Křivka Jan

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

ZE VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKA - PANA JANA KŘIVKY nst.
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Na základě článku „ Opravdu se musíme nechat obtěžovat?“ zveřejněného v čísle 3-4/2017 předkládá 
Městská policie Sezemice stanovisko k problému rušení nočního klidu v restauraci ve sportovním 
areálu Spojil. 

Strážníci řešili oznámení týkající se rušení nočního klidu celkem v šesti pří-
padech, z toho pět v roce 2016 a jedno oznámení v roce letošním. Ve všech 
případech se jednalo o hluk způsobený hudební produkcí na probíhající sva-
tební oslavě. 
Do 1.7. 2017 kdy vstoupil v účinnost zákon 251/2016 Sb. o některých přestup-
cích se povinnost provozovatele odvíjela od jednotlivých ustanovení zákona 
o ochraně veřejného zdraví, kde sankce za porušení hygienických norem 
ukládaly příslušné orgány ochrany veřejného zdraví na základě provedených 
měření. Řešení daného problému z hlediska kompetencí a dokazování není 
tedy ani zdaleka tak banální jak se autorům článku může zdát.
Nově zavedená odpovědností fyzické podnikající osoby definovaná až výše uvedeným zákonem dala pří-
slušným orgánům včetně obecních policí možnost řešit uvedený skutkový stav na místě či ve správním 
řízení.  Aplikováno na konkrétní případ ve Spojile tedy strážník po oprávněné stížnosti občanů věc na místě 
zdokumentuje a oznámí k dalšímu opatření příslušnému správnímu orgánu, tedy komisi pro řešení přestupků 
obce Spojil. 
Druhou nerepresivní možností řešení situace se nabízí změna smluvních podmínek provozu restaurace obcí 
jako vlastníka nemovitosti. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že v konečném důsledku bude řešení celého problému s provozem restaurace 
v kompetenci obce.

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.

Policisté o Vánocích zastaví rychle jedoucí vůz.
„Co si přejete, pánové?” zajímá se ledově klidný řidič.

Jeden polda rychle doběhne ke služebnímu autu a halasí do vysílačky: „Náčelníku, náčelníku, máme tady 
Santa Clause!”
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Vážení spoluobčané, 
     přijměte naše srdečné pozvání na krátké adventní setkání v místní kapličce, které se bude konat 

   v sobotu 23. prosince 2017 od 16:00 hodin.

V tento čas bude do naší obce přivezeno Betlémské světlo, které si budete moci každý z Vás od-
nést domů.          

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dovolujeme si Vám oznámit, že Obec Spojil pořídila nový vánoční betlém, který bude ke zhlédnutí 

v naší
kapličce od štědrovečerní půlnoci. Instalovaný zůstane celé svátky (25. a 26.12.) a také na Silvestra 

a Nový rok.
Dle staročeských tradic je možné se v této době u jesliček poklonit a poděkovat za dárky.      

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

LEGENDA O PRVNÍM BETLÉMSKÉM SVĚTLE

SRDEČNĚ VÁS ZVEME...
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Legenda praví, že jedné z křížových výprav do Jeruzaléma, které měly osvobodit Svatou zemi od muslimů, 
se účastnil i jistý mladík z Florencie. Věděl, že se z té oblasti domů málokdo vrátil, proto přísahal, že pokud 
se to podaří jemu, přinese do města plamínek zažehnutý v Ježíšově betlémském rodišti. A skutečně, po le-
tech udivení Florenťané sledovali skupinku zubožených postav, z nichž jedna v ruce hrdě třímala zapálenou 
svíci. A stalo se tak těsně před vánočními svátky. Bylo–li to opravdu první Betlémské světlo na území Evropy, 
pak se to mohlo stát v jedenáctém nebo dvanáctém století, leč žádná tradice, která by se k němu vázala, 
nevznikla.

Nejnovější vánoční tradice nazývaná Betlémské světlo vznikla šikovným propojením dobrovolnictví a legend, 
přičemž pojivem se staly emoce, které k těmto svátkům patří.

Zdroj: http://www.ireceptar.cz



 Původ tohoto koláče spadá pravděpodobně do římských dob, kdy se v období Saturnálií připravoval kruhový 
koláč plněný fíky, medem a datlemi, ve kterém byla zapečena fazole. Koláč se rozdělil na počet porcí, který 
odpovídal počtu členů domácnosti včetně služebnictva. Nejmladší rodinný příslušník se schoval pod stůl
a naslepo určoval, kdo obdrží kterou porci. Ten, kdo ve svém kousku koláče našel fazoli, se stal „králem 
tohoto dne“.
Listové těsto rozdělíme na dva díly. Každý díl vyválíme a podle talíře seřízneme do tvaru kruhu. První kruh 
položíme do koláčové formy s nepřilnavým povrchem (popř. můžeme použít plech pokrytý papírem na pe-
čení), okraj potřeme žloutkem rozšlehaným s vodou, pokryjeme náplní (nezapomeneme do ní zatlačit fazoli 
či figurku), přiklopíme druhým plátem těsta. Ostrým nožem naznačíme ozdobné zářezy, připomínající listy 
královské koruny či paprsky Slunce. Dáváme pozor, abychom těsto neprořízli. Povrch potřeme zbývajícím 
rozšlehaným žloutkem. Pečeme při 200 ⁰C do zezlátnutí přibližně 30 minut. Po vychladnutí ozdobíme papí-
rovou korunkou.

7. ledna 2018 se bude konat Tříkrálová sbírka – největší dobrovolnická akce
v naší zemi. Pořádá ji Charita ČR a ve Spojile se do ní můžete zapojit i Vy.

Skupinky tří králů každoročně navštěvují domácnosti s přáním zdraví a pokoje v novém
roce. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou, občanským průkazem, pokladničkou

s charitním logem a pečetí s podpisem pracovníka obecního úřadu.
 Předem Vám děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost.

Chcete-li pomoci s koledováním nebo materiálním darem (např. občerstvením pro koledníky), kontak-
tujte prosím Katku Kučerovou (tel. 604 559 668)

Můžete přijít společně se svými kamarády nebo rodinnými příslušníky.

TŘÍKRÁLOVÝ KOLÁČ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 
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Jihoafrická republika: V Johannesburgu slaví příchod nového roku opravdu netradičně. Místní obyvatelé tu 
vyhazují z oken nábytek a elektroniku.

Peru: Peruánci se rvou se sousedy, aby se vyřešily staré spory. Účast na tradiční hromadné rvačce je ryze 
dobrovolná a bít se mohou jak muži, tak ženy. Alkohol obvykle teče proudem a stoly přetékají jídlem. Cílem 
je vstoupit do nového roku s čistým štítem.

Irsko: V Irsku je zvykem klepat chlebem na zdi a dveře, aby se zahnali zlí duchové. Zvyk má přinést do domu 
štěstí a dostatek chleba na další rok.

Sibiř: Rusové ze Sibiři slaví příchod nového roku tím, že se potápí se stromem do zamrzlého jezera. 
Potápěči nazdobený stromek umístí až na dno a pak si u něj zatancují. Kdo se nemů-
že potápět, ten se v zamrzlém jezeře aspoň vykoupe.

Itálie: V italských Benátkách slaví tisíce párů příchod nového roku v romantickém 
duchu. Nový rok zahájí líbáním na náměstí svatého Marka.

Zdroj: http://www.blesk.cz

KURIÓZNÍ NOVOROČNÍ A SILVESTROVSKÉ ZVYKY Z CELÉHO SVĚTA


