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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři našeho zpravodaje, 
     opět se blíží čas adventu a Vánoc, a ani se nechce věřit, že to tak rychle uteklo. Teď již "jen" 
sehnat vhodné dárky, vyrobit oblíbené cukroví, rozhodnout, jaký letos zvolíme vánoční 
stromeček, co se bude jíst během oněch čtyř volných dnů a zda doplnit vánoční atmosféru o 
blikající světýlko z Jeruzaléma. Jednotlivě drobnosti, dohromady velké starosti. Přejeme Vám, 
ať všechno vyjde dle vašich představ a přání. 
     Náš zpravodaj s blížícím se Novým rokem spěje ke konci svého šesnáctiletého období. Když 
jsem se nedávno probíral jeho archivem, musel jsem se pousmát nad obsahem a hlavně 
obrázkovou výbavou těch prvních čísel. Na druhou stranu jsem si však s chutí přečetl 
"osvětová místa", kde jsme se snažili o přiblížení a vysvětlení některých lidových tradic. 
Myslím, že na ně tak trochu v tom uspěchaném světě zapomínáme a že by možná stálo za to, 
si v některém z dalších čísel Spojilské Drbny alespoň připomenout to nejdůležitější. A také - co 
jsme vydali nejrůznějších kuchařských receptů! A teď pomalu, ale jistě, upadáme to té tzv. 
konzumní společnosti. 
     A tak opět připomínám, že je náš zpravodaj nejen kronikou o nás, ale také pro nás.  Proto 
máte-li chuť podělit se o nějaký kulinářský recept, nebo zajímavé informace, dejte nám vědět a 
my, tím myslím členy redakce, Vám s literární podobou pomůžeme. Klidně již v posledním 
vydání Drbny, které jako "vánočně-silvestrovské " pomalu začínáme připravovat a na které se 
budete moci těšit před Vánocemi.       
             Za redakci zpravodaje Vás zdraví Karel Mencl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  

     

paní Miroslava SŰTTŐOVÁ  

a pan Jiří  NOVÁK 

Od minulého vydání zpravodaje výročí v říjnu slavili : 

Do dalšího vydání zpravodaje bude v listopadu slavit : 
 

 pan Jan ADAMEC  
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     V dnešní uspěchané době se pozvolna 
z lidského ţivota vytrácí takové hodnoty, jako je 
láska, upřímnost, zodpovědnost, tolerance a 
pochopení, které jsou nezbytné pro harmonický 
ţivot člověka. Je obdivuhodné, kdyţ dva lidé spojí 
své ţivoty v manţelský svazek a vytrvají v něm. A 
ne kaţdému je dopřáno setrvat v takovémto 
svazku celá desetiletí. Jedním z takových 
manţelských párů jsou manţelé Hedvika a Jan 
Adamcovi, kteří 17. října 2015 oslavili 60 let 
společného ţivota a vstoupili tak do pomyslné 
Spojilské síně diamantových párů. Jsou třetím 
manţelským párem v novodobé historii naší obce, 
který mohl oslavit toto nádherné výročí. 
     Ti, kteří dokáţí spojit svůj manţelský svazek na 
celý ţivot, si zaslouţí naši úctu a obdiv. Proto naše 
obec jiţ tradičně přichází ke „zlatým a diaman-
tovým“ manţelům s přáním a malým dárkem na 

památku. Ne jinak tomu bylo v případě manţelů 
Adamcových, kterým přišli v úterý třináctého října 
popřát zástupci obce v čele s její starostkou. Celý 
večer se odehrával v druţném rozhovoru. Hovořilo 
se o různých tématech běţného lidského ţivota. O 
prvních krocích mladých manţelů v naší obci, kam 
se přistěhovali, o nelehkých začátcích 
v zemědělství, kde téměř celý ţivot pracovali. 
Obdivuhodné bylo, kdyţ pan Adamec vzpomínal 
na své mládí, kdy hrál ochotnické divadlo ve své 
rodné obci Šmolovy na Vysočině. Ještě 
obdivuhodnější bylo, kdyţ nám na důkaz toho 
začal recitovat své tehdejší role. S přibývajícím se 
časem přišla na program témata i ze současnosti. 
Zejména pak velká vášeň pana Adamce a to 
pěstování a výroba vína. Zatím co nás hostitel 
bavil, paní domu připravila bohaté občerstvení. 
 

     
     Neţ jsme se nadáli, čas se nachýlil a bylo na místě se rozloučit. Všichni společně jsme obdivovali 
vitalitu a neúnavnost tohoto manţelského páru. Na závěr příjemného večera jsme se rozloučili s přáním 
hlavně hodně zdraví a ať se společně sejdeme u příleţitosti jejich platinové svatby.    
            Miluše Telecká 
 
  

     Naše krásně upravená náves se líbí nejen 
místním obyvatelům, ale je často obdivována 
návštěvníky a kolemjdoucími. Proto není divu, ţe 

si ji jako prostor pro jedno ze svých zastavení, po 
předchozí dohodě s paní starostkou, vybrala i 
škola Svítání z Pardubic. 

1955 2015 
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     Jak se vše vlastně událo?  V pátek ráno 28. 
srpna 2015 v osm hodin vyrazilo celkem 85 
účastníků pedagogického setkání školy Svítání na 
cestu od budovy školy Svítání do spojilského 

sportovního areálu. Kromě pedagogů školy se 
účastnili tohoto pochodu také asistenti a jiní 
zaměstnanci školy a pomocní pracovníci. Jejich 
cesta směřovala přes Studánecký les ke 
spojilskému rybníčku, kde proběhla také jedna ze 
soutěţí. Po té se stala centrem dění naše náves. 
Zde se uskutečnila soutěţ v tanci s pingpongovým 
míčkem mezi čely. V parném dni přišlo v poledne 
všem velmi vhod malé ochlazení vodou z fontány. 
A to uţ se všichni rychle s námi loučili a odcházeli 
do konečného cíle své cesty – do spojilského 
sportovního areálu, kde je čekal oběd a další 
zábava. 
 
     Je nám všem velmi milé, ţe naše náves 
neslouţí jen pro kaţdodenní potěšení místních 
obyvatel, ale ţe je také vyhledávaná pro svou 
jedinečnou atmosféru přespolními návštěvníky. 
       Boţena Melounová

 
  

 
     Letošní horké léto naplnilo všem, jak dospělým, 
tak i dětem představy o krásných prázdninách. 
Dostatek sluníčka (snad aţ moc), teplá voda na 
koupalištích a plno záţitků z krásné dovolené, to 
bylo hlavní téma setkání při 3. ročníku rozloučení 
s létem.   
     Soukromá akce pořádaná „Gurmánským 
klubem Spojil“ v čele s Janem Štěpánkem, 
Zdeňkem Nedvědem a Martinem  Ručem  se 
uskutečnila v sobotu 29. 8. 2015 ve sportovním 
areálu ve Spojile. Nejen povídání o letošní 
dovolené, ale hlavně skvělá zábava při 
sportovních soutěţích a dobré jídlo bylo na 
programu tohoto odpoledne a večera. 

     Neskutečné vedro, které vládlo i v tuto sobotu, 
bylo patrně příčinou, ţe se areál plnil velmi 
pomaloučku, ale s přibývajícím časem a s 
postupným ochlazováním se do klubu přišlo 
pobavit celkem asi 50 obyvatel a s nimi několik 
desítek dětí. 
     K večeru se tedy zábava rozproudila a 
sportovní výkony na sebe také dlouho nenechaly 
čekat. Kromě jiţ známých her jako ringo a cubb si 
také velcí i malí mohli vyzkoušet svojí dovednost 
např. v chůzi na chůdách. Takţe o zábavu bylo 
opravdu postaráno.  Později se někteří nechali 
zlákat hudbou a zpříjemnili si večer tancem.  
     Rozproudila se příjemná atmosféra, a i kdyţ 
čas jiţ pokročil, z tak krásného večera se nikomu 
nechtělo odejít, a mnozí proto vykročili domů aţ 
v pozdních nočních hodinách za svitu nádherného 
měsíčního úplňku. 

                Boţena Melounová 
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     Jak se jiţ stalo tradicí, počátek září znamená, 
ţe se u nás uskuteční cyklistický závod pro náš 
sportovní dorost – Spojilská míle. Letos v neděli 
30.8. 2015 proběhl jiţ 17. ročník tohoto oblíbeného 
závodu, jehoţ organizátorem byl jako vţdy NAC 
Pardubice spolu s obcí Spojil a SDH Spojil. 
     Na rozdíl od loňského roku, kdy musel být 
závod pro nepřízeň počasí odloţen, letos od 
samého rána sluníčko pálilo a teploměr vyhnal rtuť 
aţ ke 330C. Organizátoři byli mile překvapeni, ţe 
se na start dostavil poměrně velký počet  
účastníků - celkem 37 dětí.  Po krátké prezenci 
byli závodníci a závodnice rozděleni do 
jednotlivých kategorií. 
 

Kategorie Délka trasy Počet závodníků 

  Do 6 let chlapci i dívky   1 okruh po Morčáku 13 

  7 – 9 let - chlapci   1 okruh po Morčáku 6 

  7 – 9 let - dívky   1 okruh po Morčáku 4 

  10 – 12 let chlapci    2 okruhy po Morčáku 9 

  10 – 12 let dívky   2 okruhy po Morčáku 5 

 
     Letos v trase nastala nepatrná změna a to, ţe i 
nejmenší kategorie závodila na okruhu okolo 
Morčáku. Je obdivuhodné, ţe i tito naši nejmenší 
závodníci, kteří  mnohdy nejeli na kole, ale na 
odráţedle, se svého úkolu zhostili velmi statečně, 

a všichni celou trasu absolvovali na jedničku. 
Někteří byli doprovázeni svými rodiči, aby je v 
jejich úsilí podpořili a také aby na cestě 
nezabloudili, i kdyţ trať byla zabezpečována právě 
zvláště na křiţovatkách členy spojilského SDH.  
     Závodníci byli na trase a hlavně v cíli 
povzbuzováni přihlíţejícími fanoušky, kteří 
neskrývali obdiv, s jakou odvahou se všichni 
v takovém vedru poprali se svým úkolem a 
nasadili do závodu všechny síly. Odměnou jim pak 
byly krásné ceny od pořadatelů, ale hlavně skvělý 
pocit z dosaţeného výsledku.  Po rozdání odměn 
následovala jako obvykle volná zábava a soutěţ 
ve zpěvu. K chuti dětem přišli i vuřtíky z ohýnku 
nebo z grilu a tradiční pamlsek – kousek dortu, 
který věnovala obec Spojil. 
     Pro nás jako hostící obec závodu je potěšující, 
ţe letos se zúčastnila téměř třetina dětí ze Spojila.  
Dělá nám radost, ţe naše děti mají o sport takový 
zájem. Uţ se všichni těšíme na 18. ročník 
Spojilské  míle. 

           Boţena Melounová 
  
 

 

     Tradičně počátkem prvního podzimního 
měsíce, v sobotu 5. září se konal jiţ 4. ročník 
spojilského turnaje v nohejbalu trojic, který 
pořádala obec Spojil spolu s našimi dobrovolými 
hasiči. Hrálo se tradičně na hřišti pana Doleţala u 

jeho domu č.p. 84, kde je jak kvalitní kurt, tak i 
výborné zázemí pro hráče i fanoušky. Turnaj byl 
zahájen ráno v 8,30 hod prezencí a losováním 
muţstev a krátce po deváté se začalo hrát. 
Celková účast byla 16 osob – coţ byla neobvyklá 
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situace a pro její vyřešení bylo nakonec zvoleno i 
neobvyklé, ale zajímavé řešení. Nakonec tedy bylo 
celkem 6 muţstev – z toho 5muţstev po 3 hráčích 

a 1 muţstvo z jednoho stálého hráče a v pozici 
dalších dvou se postupně vystřídali téměř všichni 
ostatní. Hrálo se na 2 vítězné sety. Zápasy 
muţstev probíhaly jednoduchým systémem 
vzájemně kaţdý s kaţdým, takţe celkem bylo 
odehráno 15 zápasů. Po celý den bylo příjemné 
polojasné počasí s řídkými mráčky, ale občas 
sluníčko vylezlo a pěkně připalovalo. Hráči se 
proto mohli osvěţit chlazenými nápoji a pochutnali 
si také na grilovaném stejku a dále na různých 
dalších dobrotách, které napekly a přinesly 
manţelky hráčů, jeţ přišly fandit. Hrálo se opravdu 
s maximálním nasazením, smeče hrané nízkou i 
vysokou nohou střídaly hlavičky a občas se 
vysoko vztyčené nohy protihráčů vypínaly nad sítí 

skoro jako zkříţené meče rytířů. Po mnoha 
napínavých a urputných bojích, kdy míč někdy 
létal z jedné strany na druhou rychle jako střela a 
jindy se zase naopak přes síť sotva přehoupl, byl 
tedy turnaj konečně dohrán krátce po třetí hodině 
odpolední. V 15,30 hod proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů, kteří obdrţeli jako trofeje krásné 
velké medaile s nápisem na památku tohoto 
turnaje a také pěkné diplomy. Dále obdrţeli všichni 
tito medailisté praktické věcné ceny ve formě 
sportovních kraťasů, ponoţek a ručníků. Vítězné 
druţstvo získalo navíc krásný zlatý putovní pohár, 
který je tradiční hlavní trofejí tohoto turnaje. Od 
starosty hasičů dostali zlatí hoši lahev 
šampaňského, která byla jak je u nás zvykem 
nalita do putovního poháru a z něj si pak zavdali 
všichni účastníci turnaje i několik fanoušků. 
Protoţe našim sportovcům bylo spolu moc dobře, 
tak si ještě střihli takový menší nesoutěţní turnajík, 
aby si do syta zahráli. Potom ještě nějaký  čas 
poseděli přidobrém jídle či pití v druţném hovoru a 
veselé zábavě s přáteli v tomto příjemném 
prostředí. 
     Závěrem se sluší touto cestou poděkovat 
manţelům Doleţalovým za propůjčení sportoviště, 
poskytnutí zázemí pro sportovce a navození 
skvělé atmosféry v milém domáckém prostředí. 
Dále patří samozřejmě velký dík organizátorům v 
čele s ředitelem turnaje Honzou Volše za kvalitní 
přípravu a zdárný průběh turnaje. Za sponzorské 
příspěvky na ceny pro vítěze upřímně děkujeme 
obci Spojil a paní starostce Miluši Telecké.  

 

A jaké byly konečné výsledky? 
 
1. místo = Jan Hambalík, Michal Rozsypal,  
   Jan Doleţal 
 
2. místo = Miroslav Doleţal, Petr Kremlička,  
   Josef Doleţal 
 
3. místo = Svatopluk Rozsypal, Petr Dvořák, 
    Ondřej Štěpánek 
 
     Gratulujeme všem vítězům, děkujeme všem 
účastníkům turnaje i fanouškům a jiţ nyní se 
těšíme na další (příště půlkulatý) ročník  tohoto 
nohejbalového zápolení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                       Starosta SDH obce Spojil, Ing. Jan Meloun 
 

  

     Letos připadlo posvícení na 27. září, tedy 
neděli před Svatým Václavem a jako tradičně byla 
naplánována zábava pro občany.  Jelikoţ se však 
píše rok 2015, pro naši vesničku to znamená 
současně také 230. výročí jejího vzniku, a to se 
nedá jen tak přejít mlčením. A tak se vedení obce 

rozhodlo spojit tyto dvě události a uspořádalo 
společně s SDH Spojil a Gurmánským klubem 
v sobotu 26. září „Zábavné odpoledne u příleţitosti 
spojilského posvícení a 230. výročí vzniku obce 
Spojil“.   
Proč také spolu s Gurmánským klubem?  To proto, 
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ţe kaţdé posvícení znamená rovněţ něco 
dobrého k snědku, především koláče. Součástí 
zábavného odpoledne byla soutěţ „O nejlepší 
posvícenský koláč a Spojilskou buchtu“. 

     Celé sváteční odpoledne však začalo krátkou 
slavností k 230. výročí vzniku obce Spojil na 
spojilské návsi. Jiţ od 12.30 začala vyhrávat 
Barevná muzika, aby naladila příchozí návštěvníky 
dobrou náladou. Ve 13 hodin jsme vyslechli 
stručnou vzpomínku na historii naší vesničky z úst 
paní starostky Miluše Telecké a přání, aby i další 
generace pečlivě chránily náš společný domov. Po 
té poloţila starostka obce Miluše Telecká společně 
s místostarostou obce Janem Křivkou a starostou 
SDH Spojil Ing. Janem Melounem kytici k Lípě 
Svobody a k Spojilské Lípě Ţivota. Na závěr 
zazněla státní hymna opět v podání Barevné 
muziky.  Byla to krásná chvíle zamyšlení nad 
minulými i současnými dějinami naší obce. Škoda, 
ţe se slavnosti zúčastnila jen hrstka věrných 
občanů, ač bylo vše inzerováno plakátky i 
rozhlasem. 
     Odpolední program spojilského posvícení 
pokračoval od 14. hodiny v prostorách sportovního 

areálu, kde čekala řada jednotlivých soutěţí a 
zábavy. Původně ohlášená soutěţ v grilování 
„Spojilské prase na grilu“ se nekonala pro malý 
počet přihlášených. Ale o to více byla obsazena 
soutěţ „O nejlepší posvícenský koláč a Spojilskou 

buchtu“. Přihlásilo se celkem 15 soutěţících a to 
jak místních, tak i přespolních příznivců Spojila. 
Sedmičlenná pánská porota ve sloţení zástupců 
Gurmánského klubu a místních znalců dobrého 
jídla měla velmi náročnou práci. Vybrat nejlepší 
bábovku ze dvou vzorků bylo celkem jednoduché, 
ale výběr nejlepšího koláče z pěti a nejlepší buchty 
z 8 nabídek byl uţ opravdu těţký. Porota však 
pečlivě  a odpovědně zkoumala jak vzhled, tak i 
především chuť soutěţních dobrot. 
     V kategorii bábovek zvítězila paní Eva 
Šimková, v kategorii koláčů manţelé Křivkovi a 
v kategorii buchty vyhrála roláda paní Aleny 
Kostelecké. Odměny vítězům předal zástupce 
Gurmánského klubu Spojil a starostka obce. 
Pozornost však obdrţely ostatní účastnice soutěţe 
a také porota soutěţe. 
     Veškeré soutěţní dobroty pak byly rozkrájeny a 
rozneseny po stolech, a tak si mohli všichni 
návštěvníci pochutnat na koláčích, řezech i 
bábovce. 
     Následovala další soutěţ ve znalostech historie 
obce Spojil, do které se přihlásilo 6 odváţných 
soutěţících. 30 otázek uspořádaných do 3 
tematických celků s časovým limitem 30 minut 
zabral 3 účastníkům jen 1 minutu (to těm, kteří bez 
ohledu na správnost odpovědi, chtěli získat body 
na časovém limitu), ostatním pak jen o několik 
minut víc, to těm kteří pečlivě na kaţdou otázku 
vybírali jednu ze tří nabízených moţností. 
K dispozici byly obecní kroniky, které někteří 
účastníci rovněţ vyuţili. Kvíz byl vyhodnocen 
kronikářkou obce, která současně tento kvíz 

připravila. Vítězem se stal bývalý starosta a 
současný místostarosta obce pan Jan Křivka. 
Jemu, ale i ostatním pěti soutěţícím předala 
starostka obce hodnotnou cenu. 
     Kromě uvedených soutěţí probíhalo na hřišti 
sportovního areálu plno her a sportovních soutěţí 
především pro zábavu a radost našich dětí. Ty 
také s velkým zájmem sledovaly tvarování balonků 
a nebylo větší potěšení neţ, kdyţ si sami mohly 
nějaké zvířátko, kytičku nebo jiný předmět                     
z balonku vytvarovat a odnést domů. 
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     Celé odpoledne byla zábava v plném proudu, 
sluníčko sice nesvítilo, ale podmračené počasí a 
teplota byly celkem příznivé pro sportování. 

Hudební doprovod pro dobrou náladu po celou 
dobu zajišťoval DJ Michal Plšek. O občerstvení 
nebyla nouze a navíc byla část dotovaná obcí. 
Postupně se do areálu dostavila celkem hojná 
účast návštěvníků, kteří si dle své  nálady a chuti 
uţili spoustu dobrot, sportu, soutěţení i zábavy. 
     Za vydařenou akci je nutno poděkovat 
organizátorům, jmenovitě paní Radce Nedvědové 
za organizaci soutěţe „O nejlepší posvícenský 
koláč a Spojilskou buchtu“, a především pak paní 
Mirce Čápové za zajištění všech odměn a 
organizaci soutěţí. Samozřejmě je potřeba 
poděkovat i všem ostatním, kteří se na přípravě 
tohoto odpoledne podíleli. Doufejme, ţe se nám 
v příštím roce podaří uspořádat i další podobně 
vydařené soutěţní a zábavné akce. 
                                                Boţena Melounová                                Boţena Melounová 

 
 

 

     Neodmyslitelnou součástí našeho posvícení je i 
mše svatá. Letos se konala v pondělí 28. září 
odpoledne, tedy v den svátku Sv. Václava. Po 15. 
hodině se u místní kapličky Nanebevzetí Panny 
Marie sešlo několik místních věřících a postupně 
se dostavili i další přespolní, takţe nakonec účast 
na mši svaté dosáhla zhruba 30 lidí. Květinami 
krásně vyzdobená kaplička, příjemné tóny houslí a 
kytary a milé slovo pana faráře nás naladily do 
slavností nálady. Krátké zamyšlení nad osobou 
kníţete Sv. Václava, nad zlem, dobrem a následně 
i odpuštěním jak v dávné historii, tak i 
v současnosti nám přineslo hluboký dušení 
záţitek. 
     Nádherné slunné svatováclavské počasí 
přispělo k těmto slavnostním okamţikům. Je na 
místě poděkovat rodině Kučerových za 
zorganizování mše a paní Kmentové Vlastě za 
krásnou květinovou výzdobu kapličky.  

 
     Tato necelá hodina duchovního rozjímání 
završila oslavu našeho spojilského posvícení a 
přinesla posilu do duší všech přítomných. 
    Boţena Melounová 

 

  
 

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 15. září 2015 

     Jednání zastupitelstva bylo zahájeno po obvyklých protokolárních procedurách za přítomnosti 7 
zastupitelů (2 omluveni) a 17 hostů z řad obyvatel obce. Při schvalování programu pan Jan Matěj 
předloţil zastupitelstvu obce ke schválení návrh na změnu programu, a to aby byl vypuštěn bod č. 4. 
Tento bod doporučil odloţit na příští jednání. Paní starostka jako předsedající nechala o tomto návrhu 
hlasovat, zde byly pro 2 zastupitelé (Jan Matěj a ing Jaroslav Jandl) a 5 proti (Boţena Melounová, 
MUDr. Karel Mencl, Jan Křivka, Miluše Telecká a MVDr. Svatopluk Rozsypal). Návrh na vypuštění bodu 
týkajícího se Programu obce Spojil tak nebyl přijat. V následujícím hlasování o schválení programu  jako 
celku pak bylo podle očekávání 5 zastupitelů pro a dva proti (Jan Matěj a ing Jaroslav Jandl). 
 
     Po mírně vzrušeném úvodu proběhla kontrola 
usnesení. V platnosti zůstává jedno termínované 
usnesení a to odloţené Projednání záměru na 

vybudování kamerového systému v obci Spojil. 
V této souvislosti starostka obce informovala, ţe 
se společně s místostarostou obce zúčastnili 
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pracovní schůzky svolané místopředsedkyní 
Svazku obcí Loučná paní Píšovou, která se 
zabývala realizací projektu „Informační kamerový 
systém“ v rámci Svazku obcí Loučná. Touto 
záleţitostí by se také měla zabývat Valná hromada 
Svazku obcí Loučná na svém jednání dne 22. září 
2015. Vedení obce Spojil předkládá návrh, aby 
Obec Spojil vyuţila finančních prostředků 
poskytnutých Svazku obcí Loučná z dotačních 
titulů k výměně stávajících webových kamer za 
nové, digitální. 
     Případné vybudování obecního dohledového 
kamerového systému bude vzhledem k své 
sloţitosti projednáno a řešeno po důkladné 
analýze a zpracování projektu na některém 
z dalších zasedání zastupitelstva obce a to 
nejpozději do konce I. čtvrtletí 2016. 
    Po diskuzi nad tématem byl předloţen návrh na 
usnesení ve znění:   
- Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
schvaluje informaci přednesenou starostkou obce 

o plnění usnesení z předchozích jednání 
Zastupitelstva obce Spojil. 
- Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
schvaluje výměnu stávajících webových kamer za 
nové, digitální za vyuţití finančních prostředků 
poskytnutých Svazku obcí Loučná z dotačních 
titulů.  
- Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
ukládá zajistit výměnu stávajících webových 
kamer za nové, digitální za vyuţití finančních 
prostředků poskytnutých Svazku obcí Loučná 
z dotačních titulů. Zodpovídá: Miluše Telecká, 
starostka obce Spojil, termín: 31. 10. 2015 
- Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
ukládá předloţit na jednání Zastupitelstva obce 
Spojil koncepci vybudování obecního dohledového 
kamerového systému. Zodpovídá: Miluše Telecká, 
starostka obce Spojil, termín: 31. 3. 2016. 
Poměrem hlasů 5 zastupitelů pro a dva proti (Jan 
Matěj a ing Jaroslav Jandl) nabylo toto usnesení 
své platnosti. 

 
     Dalším projednávaným bodem se stala Obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 2/2015 o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Starostka obce konstatovala, ţe tato obecně závazná 
vyhláška je předkládána na základě výsledků kontroly na Finančním úřadě pro Pardubický kraj a 
následné ţádosti tohoto úřadu. Vzhledem k tomu, ţe vyhláška musí vstoupit v platnost nejpozději k 1. 
10. 2015, bylo nutné svolat jednání zastupitelstva mimo původně plánovaný termín. Schválením této 
vyhlášky se prakticky nic nemění, koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí zůstává stále na 
hodnotě 1,5. Jde pouze o formální záleţitost, kdy původně schválená obecně závazná vyhláška z roku 
1999 byla v kompetenci rady, tedy v našem případě starosty obce a nyní je poţadováno, aby byla 
schválena zastupitelstvem. Po prostoru pro diskuzi byla vyhláška schválena jednomyslně všemi 
přítomnými zastupiteli. 
 
     Po obecně závazné vyhlášce následovalo 
projednávání Programu rozvoje obce Spojil na léta 
2015 – 2025, kde byli předkladatelé starostka a 
místostarosta obce. 
     Starostka obce uvedla, ţe předloţený materiál 
obdrţeli členové zastupitelstva písemně předem a 
zároveň byl zveřejněn na webových stránkách 
obce Spojil, ţe Program rozvoje obce Spojil byl 
připravován od února letošního roku a nahrazuje 
dosavadní Program obnovy venkova. Rovněţ 
uvedla, ţe je potřeba si uvědomit, ţe tento 
materiál není nějaký fixní dokument, ţe je „ţivý“ a 
můţeme ho v průběhu období kdykoliv 
aktualizovat. Návrh dokumentu byl projednán ve 
výboru stavebním a strategického rozvoje obce 
Spojil dne 9. září 2015 a výbor ho doporučuje 

zastupitelstvu obce ke schválení s následujícími 
doporučeními: „Do rozvojových aktivit zařadit 
veřejné a účelové osvětlení, výstavbu mateřské 
školky a protipovodňová opatření formulovat 
v obecné rovině vzhledem k tomu, ţe můţe být 
v budoucnu nutná jejich realizace v různých 
částech obce“. Starostka dále předala slovo 
místostarostovi obce a zároveň předsedovi 
jmenovaného výboru, který některé údaje doplnil. 
Po prostoru k diskuzi byl předloţen návrh na 
usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením schvaluje Program rozvoje obce Spojil 
na léta 2015 – 2025 včetně předloţených návrhů 
na doplnění. Tento návrh byl přijat jako usnesení 
poměrem hlasů 5 pro, 2 proti (Jan Matěj, Ing. 
Jaroslav Jandl). 

    
     Dalším bodem jednání bylo projednání a schválení Ţádosti o poskytnutí dotace z POV z prostředků 
Pardubického kraje na rok 2016. Jde o „Ţádost o poskytnutí dotace“ ve výši 100.000,- Kč, která bude 
z části neinvestiční - na revitalizaci veřejných ploch a z části investiční  - na nákup zahradní techniky na 
jejich údrţbu. Místostarosta obce uvedl, ţe předloţená ţádost byla projednána ve výboru stavebním a 
strategického rozvoje obce Spojil, a ten ji doporučil zastupitelstvu obce ke schválení. Výsledkem 
hlasování 5 pro, 2 se zdrţeli (Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl) bylo schváleno usnesení, ţe:  
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Ţádost o poskytnutí dotace z POV Pardubického 
kraje na rok 2016 ve výši 100.000,- Kč, která bude z části neinvestiční na revitalizaci veřejných ploch a 
z části investiční na nákup zahradní techniky na jejich údrţbu. 



 10 

 
     Po schválení ţádosti o dotaci proběhlo 
projednání a schválení kupních smluv na pozemky 
p.č. 157/143, 157/144, 157/145 v k.ú. a obci Spojil. 
V tomto případě paní starostka sdělila, ţe 
z důvodu ochrany osobních údajů jsou data o 
kupujících anonymní. Pozemky, které jsou 
předmětem prodeje vznikly dělením části p.p.č. 
157/51 v k.ú. a obci Spojil ohraničené pozemky 
p.č. 157/55 a p.č. 148/3  v k.ú. a obci Spojil. Záměr 
prodeje předmětného pozemku byl zveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu ve Spojile 
v zákonem stanovené lhůtě i v elektronické 
podobě od 10. do 18. července 2015. Na pozemek 

byl zpracován znalecký posudek.  Místostarosta 
obce doplnil vystoupení starostky o informaci, ţe 
výbor stavební a strategického rozvoje obce Spojil 
se předmětnou záleţitostí zabýval na svém 
jednání a doporučuje prodej pozemků, tak jak je 
navrhováno.  
Celkem se jedná o rozlohu 708 m2 , kupní cena je 
300,- Kč za 1 m². Kupní smlouvy byly schváleny 
usnesením zastupitelstva poměrem hlasů 6 pro, 1 
se zdrţel (Jan Matěj) a současně usnesením 
pověřilo paní starostku uzavřením jednotlivých 
kupních smluv.      

 
     Asi nejdiskutovanějším bodem jednání se stalo projednání postupu řešení dopravní situace výjezdu 
z obce Spojil na křiţovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka, kde byli předkladateli členové 
zastupitelstva pánové Jan Matěj a Ing. Jaroslav Jandl a paní Bc. Diana Houdová. Paní starostka 
seznámila přítomnou veřejnost s obsahem přípravného materiálu a otevřela k předloţenému materiálu 
diskuzi. V diskuzi postupně vystoupili místostarosta obce Jan Křivka, MUDr. Karel Mencl, pan Jan Matěj, 
Ing. Jaroslav Jandl, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Jan Dobrovolný, pan Ladislav Ministr a paní Radka 
Ministrová. S podrobným průběhem diskuze je moţné se seznámit na stránkách obce Spojil. Z jednání 
vzešel návrh na usnesení ve znění:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ukládá  starostce obce 
Spojil,  místostarostovi obce Spojil a členu zastupitelstva obce Spojil panu Janu Matějovi vstoupit 
v jednání s poslancem PČR Ing. Martinem Kolovratníkem na podporu dopravního řešení na výjezdu 
z obce Spojil na křiţovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka a stanovit další postup řešení. 
Zodpovídají: Miluše Telecká, Jan Křivka a Jan Matěj, v termínu do 30.9.2015. V hlasování byl návrh 
přijat všemi přítomnými zastupiteli. 
  
     V jednání následovala zpráva o činnosti 
obecního úřadu za uplynulé období, kterou 
předloţila paní starostka. Zpráva byla schválena 
bez výhrad rovněţ jednomyslně. 
 
     V bodě různé pozvala starostka obce všechny 
přítomné na Spojilské posvícení. Předsedkyně 
finančního výboru pak poţádala členy 
zastupitelstva obce a představitele občanských 
sdruţení v obci Spojil, aby do 30.9. 2015 

předkládali svoje poţadavky pro rozpočet obce 
Spojil na rok 2016. V bodě různé dále vystoupili 
pan Jan Křivka, pan Jan Matěj a Ing. Jaroslav 
Jandl na téma Ţádost o dotaci z POV 
Pardubického kraje a dotace z evropských fondů. 
 

     S podrobným průběhem jednání zastu-

pitelstva obce včetně diskuze je možné se 

seznámit na stránkách www.spojil.com. 
              
  

 

     Tak jsem si při sázení textu pro posvícení a výročí obce vzpomenul na v minulém čísle uvedený 
textík, který popisoval koncert rockové kapely a hlavně jsem si vzpoměl na povzdech, že by mohla být 
větší účast, kdyby hlavním kritériem nebylo, kdo akci pořádá, ale kvalita produkce. Ten výrok mne 
zamrzel i trochu naštval, ale asi bych to klidně přešel - jenže, teď jsem si na něj vzpoměl. Lidi jsou 
prostě lidi, jak říkal již pan Werich a "někdo vdolky, jiný holky". Osobně příliš hlučnou muziku v oblibě 
nemám, tak ji nevyhledávám. A upřímně - já se toho koncertu vlastně tak trochu účastnil, protože jsem 
seděl u počítače a při otevřených balkónových dveřích jsem měl velmi dobrou poslechovou pozici, byť s 
půlkilometrovou vzdáleností. Na rozdíl od rockového koncertu jsem však byl fyzicky přítomen na 
posvícení a oslavě 230. let založení obce. Kvízovou otázkou by mohlo být "kolik rockerů se posvícení 
zúčastnilo?" Rozhodně si veřejně netroufám hodnotit kvalitu jakékoli hudební produkce, ale na druhou 
stranu mohu s čistým svědomím konstatovat, že to sousedské setkání a spousta legrace o posvícení bylo 
velmi milé. Navíc to sice nebylo o holkách, ale těch vdolků a koláčů tam bylo nespočetně. A také 
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rozhodně nepodezřívám příznivce rocku, že by jejich neúčast byla spojená s pohrdáním vesnickou 
zábavou. Beru to prostě jen tak, že se jim mezi nás nechtělo. Howk. 
            Karel Mencl 
  

 
     Představte si, ţe i drby mohou být předmětem vědeckého výzkumu. Na netu jsem narazil na 
zajímavý článek - tady je. 

http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/371907-drby-muzou-lidi-stmelovat-a-prodluzovat-jim-zivot.html 

 

Drby můžou lidi stmelovat a prodlužovat jim život 
     Ačkoliv se to mnohým nelíbí, pomluvy, drby a klevety patří mezi typické lidské vlastnosti. Probírání 
druhých za jejich zády je tedy stejně staré jako lidstvo samé. Podle profesora Robina Dunbara                 
z Oxfordské univerzity ale drby nemají jen sociálně negativní vliv. Mohou lidi i stmelovat, a dokonce jim 
prodluţovat ţivot.  
     „Pomluva je něco, co nás odlišuje od jiných ţivočišných druhů, a také nám pomáhá vytvářet si pouta 
s přáteli a učit se důleţité informace o těch, kterým věříme. Tahle ţivotně důleţitá komunikace nás můţe 
také chránit před předčasným úmrtím,“ tvrdí profesor Dunbar. 
     Široký společenský okruh má obrovský vliv na pocit štěstí a také na celkovou pohodu člověka. 
„Problém, který máme, je ten, jak si udrţet naše sociální sítě. Jazyk se vyvinul proto, aby nám pomohl 
udrţovat neustálý přítok paliva do našich sociálních sítí, abychom byli v obraze, vyprávěli příběhy, které 
jsou důleţité pro společenskou soudrţnost,” říká Dunbar. 
     „Pomluvy jsou prostě rozhovory s lidmi a snaha být aktuální a v obraze o tom, co se děje ve 
společnosti, v níţ ţijeme. Takţe pomluva nás vlastně dělá člověkem. Pouţívání drbů nebylo vnímáno 
negativně aţ do osmnáctého století,“ upozorňuje antropolog. 
 

Pomluvy nemusejí mít negativní účinek 
     Pomluvy nemají vţdy jen negativní obsah a nemusejí mít ani negativní účinek. Kdyţ o někom 
řekneme, ţe je to pěkný samec, můţe to sice znamenat, ţe je hodně na sex a moţná nevěrný, ale také 
dobrý milenec. Jazyk a komunikace nám umoţňují tvořit větší skupiny. 
     Před vznikem moderního jazyka lidé museli spoléhat jen na osobní zkušenosti. Tím, ţe si ale 
informace o druhých mohli předat „pomluvami“, mohli se tak rychleji učit o jiných, aniţ s nimi měli osobní 
zkušenost. 
     Šiřitelé drbů byli také prvními novináři. Pomáhali jiným dozvědět se, komu se vyhnout a komu věřit. 
Jenţe problémem můţe být slepá důvěra a nekritický přístup příjemců drbů. To pak můţe zničit 
nevinného jedince, kterého chce šiřitel drbů znevýhodnit.      Famous  
 

 

 

JAK SE CHRÁNIT PROTI NACHLAZENÍ 
 
     A máme tu podzim, kdy je ráno mrazík a odpoledne často příjemné kolem 14-15°C. Do pracovního 
kolektivu se většinou musí, stejně jako děti do školky či školy. A protoţe se infekce dýchacích cest 
přenáší hlavně tzv. kapéknovou formou, těţko se jim v kolektivu vyhnout. Co je však moţné ovlivnit, to 
jsou některá preventivní opatření, zvláště u dětí. 
     Tím prvním důleţitým bodem je otuţování. A tady je velmi důleţitý pobyt na čerstvém vzduchu. Čím 
častěji, tím lépe a klidně v kaţdém počasí, pokud není tzv. zcela hnusně. 
     Dalším důleţitým bodem je správné oblékání. Lépe více tenkých vrstev, které se dají postupně 
během dne odkládat, neţ jeden "koţich". Pro děti je moţné doporučit stejné oblečení jako pro 
dospěláky. Určitě je nestrojit více, neţ je zapotřebí.  
     K předcházení nemocí z nachlazení patří i dostatečná vlhkost v místnostech. Ta by neměla klesnout 
pod 50 % (optimum je 55–60%). Toho se snadno dosáhne pravidelným větráním. A úplně stačí, kdyţ 
místnost intenzivně (5-10minut) 3-4x za den vyvětráme otevřením okna. Jsou moţné i přístrojové 
zvlhčovače vzduchu, ale nutná jejich pečlivá údrţba, aby se neudělalo více škody, neţ uţitku.  
     Další důleţitou radou je, aby byla v místnostech optimální teplota, jednoduše řečeno, místnosti 
nepřetápět. Pro běţnou činnost se povaţuje jako optimální teplota 22°C, pro spánek 19°C a méně. 

http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/371907-drby-muzou-lidi-stmelovat-a-prodluzovat-jim-zivot.html
http://www.famous.cz/
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A KDYŽ UŽ TU RÝMU A KAŠEL DOSTANEME 
 

     Málo se ví, ţe je při kašli velmi důleţité hodně pít – skvěle se hodí horký čaj s medem a citrónem.                  
Z babských rad se osvědřilo pouţívání sirupu z cibule, jehoţ výroba je jednoduchá. V podstatě jde o to, 
ţe cibule nakrájená na kolečka a zasypaná cukrem se nechaná odstát aţ uvolní šťávu. Ta se pak po 
lţičkách uţívá několikrát denně, nebo rovnou uţíváme polévkovou lţíci 3x denně - tu poslední na noc. 
Pozor si však musí dát hlavně ţlučníkáři, aby si nerozbouřili zaţívání. Kdo nechce experimentovat, můţe 
přírodní preparáty zakoupit v lékárně. 
      Při kašli je také vhodné podloţit hlavu větším polštářem, klidně aţ do polosedu. Hleny nebudou tolik 
dráţdit.     
     Pokud jde o rýmu, tak platí zásada - smrkat, smrkat, smrkat. A u těch nejmenších odsávat. Je to ta 
nejlepší prevence rozšíření infekce do čelistních dutin a středního ucha. Z přírodních přípravků se také 
osvědčují spreje s mořskou vodou. Ať jiţ pouţijeme jakékoli kapky či sprej do nosních dutin, je potřeba 
je aplikovat při zakloněné hlavě, aby se účinná látka dostala aţ do nosohltanu. 
     A stejně jako u kašle je potřeba zvlhčovat vzduch v místnosti a zajistit větší přísun tekutin. Zavlhčená 
chladná místnost s více podestlanou hlavou pak marodovi usnadní lepší spánek. 
                Karel Mencl 
 

  
 

     Chcete-li Boha něčím opravdu 
pobavit, vyprávějte mu o svých 
plánech do budoucna. 

   Woody Allen 
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     Že jsme opět v rámci Drbny 
použili zdravovědné informace a 
venkncem i ty stažené z inter-
netu, dovolujeme se Vás touto 
cestou ptát, zda byste měli 
zájem i o přednášku na nějaké 
zajímavé téma, které byste si 
sami zvolili, případně jaké 
informace bychom mohli na 
našich stránkách (pokud to 
prostor dovolí) přinášet. Jediné, 
co je k tomu potřeba, je to, že 
musíme znát Váš názor a vaše 
přání. Proto neváhejte a ozvěte 
se, třeba v rámci besedy s ob-
čany, která bývá umožněna vždy 
po ukončení jednání zastu-
pitelstva. Pokud to bude v na-
šich silách, rádi Vám vyjdeme 
vstříc. 
 

                              Vaše redakce 
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