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Vážení spoluobčané, milé děti a mládeži, 
     v dnešní uspěchané době, kdy nám připadá, že žijeme stále rychleji, je potřebné se 
občas také alespoň na chvíli zastavit. Takovým malým, ale krásným zastavením, jsou pro 
nás všechny Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné 
problémy. 

Vůně vanilky, vánočního stromku a bohatého stolu bývají pro nás 
nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být 
jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a 
blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevídáme. Ta neopakovatelná 
atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme se v tom vánočním 
čase a třeba jen v duchu poděkujme za lásku a porozumění a s pokorou si važme toho, že 
jsme stále pospolu. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme 
Vánoce se štěstím, láskou a pokojem.  

U příležitosti těchto překrásných svátků chci Vám všem popřát dobrou pohodu, 
chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku 2017 přeji nejen 
vše dobré, hodně štěstí, zdraví, lásky a životního optimismu, ale především pevné zdraví.  

Jan Křivka, starosta obce Spojil 

      Vážení občané, 
     jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil Vám přeji krásné a 
příjemně strávené vánoční svátky plné radosti a rodinné pohody. 
     Do nového roku 2017 Vám upřímně přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
lásky a spoustu dobré nálady. 
                                       Starosta SDH obce Spojil a velitel Hasičské jednotky 
                                                                    Ing. Jan Meloun 
 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
     dovolte, abychom Vám všem z celého srdce popřáli pohodové Vánoce a do dalšího 
roku pevné zdraví, štěstí a veselou mysl.  
     Vstupem do nového roku náš obecní zpravodaj oslaví dospělost, bude mu krásných 
18 let. A protože je s dospělostí většinou svázána i nějaká ta zásadní změna, 
pokusíme se o změny i v našem časopisu. O jeho budoucí podobě budeme diskutovat 
hned po Novém roce a věříme, že se nám to „konečně povede“. Nejenom v oblasti 
vzhledu Drbny, ale také v jejím pravidelnějším vydávání, kdy se nebude čekat na to, 
až proběhne nějaká spojilská událost. Je naším přáním, abychom nebyli pouhými 
kronikáři akcí minulých. Držte nám palce, abychom Vám Drbnu v novém „kostýmku“ 
mohli předvést již v jejím únorovém vydání. 

Redakce Spojilské Drbny 
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    Loňské rozhodnutí napéct perníčky pro děti na 
Mikulášskou nadílku se setkalo s kladným 
ohlasem. Proto se spojilské hospodyňky domluvily 
a tuto voňavou akci si i letos zopakovaly. V neděli 
20. listopadu odpoledne v prostorách sportovního 
areálu se sešlo 16 ţen a dívek, aby napekly  něco 
sladkého na zub jak pro děti, tak i pro dospělé.  
Paní Mirka Čápová připravila ze 4 kg mouky 
perníkové těsto několik dní předem, aby dobře 
odleţelo.  Pak uţ se v klubovně pokračovalo podle 
vyzkoušeného programu.  Obalit stoly, rozloţit 

vály, rozdat těsto a potom uţ se rozjely válečky, 
zaklapala vykrajovátka a jednotlivé tvary perníčků 
se začaly stěhovat na plechy, které putovaly do 
trouby.  Zde pod bdělým okem byl ohlídán ten 
pravý okamţik, kdy byly perníčky upečeny. To byla 
ta snadnější část práce, náročnější polovina práce 
přišla následně, a to ozdobení kaţdého 
jednotlivého kousku perníku tak, aby nám 
vykoukla očka a další detaily Mikuláše, čerta, 
anděla i ostatních zvířátek, stromečků, domečků, 
hvězdiček, zvonečků, jeţků, houbiček a mnoha 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  

v prosinci 2016 bude slavit : 
 

paní  Růžena HLADĚNOVÁ 
 

     

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

 

v srpnu 2016 se narodil 
 

Matyáš POPELKA 

   
Omlouváme se za pozdní zařazení oznámení o narození. 

 

 

  

 

v lednu 2017 budou slavit : 
 

     

paní  Helena ZLATNÍKOVÁ 
a pan Jiří ŠTĚDROŇ 
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jiných tvarů. Pevná ruka, soustředění a hlavně 
velká trpělivost to byl základ toho, aby se vše 
zdařilo podle představy. 

     A skutečně po více neţ 4 hodinách pilné 
práce se podařilo napéct a ozdobit celkem 
850 perníčků, kterými se naplnilo 10 pře-
pravek, kde leţely vedle sebe jednotlivé 
kousky bez ohledu na to, kterou rukou byly 
vyrobeny. Dokonalá souhra a dělba práce, kdy 
část ţen pekla, část zdobila a další ukládala 

hotové výrobky do beden, přispěla k zdár-
nému výsledku této akce a k dobrému pocitu a 
radosti zúčastněných ţen z konečného 
výsledku. 
     Perníčky byly také 26. listopadu nabídnuty 
k ochutnání místním občanům při slavnostním 
rozsvícení Spojilského vánočního stromu. 

Božena Melounová 

    
 

  

     
Venkovní teploty, zelená tráva a místy ještě listí na 
stromech nenasvědčovaly tomu, ţe máme přede 
dveřmi první neděli adventní, a to znamená začít 
se připravovat na Vánoce.  Letos opět byl kurz 
vánoční floristiky načasován naprosto přesně na 
sobotu 26. listopadu, tedy den před zapálením 
první svíčky na adventním věnci. 

     V uvedený den se v altánu sportovního areálu 
jiţ před devátou hodinou dopoledne rozeběhly 
přípravy na zdobení vánočních dekorací. Pod 
organizační rukou paní Mirky Čápové s pomocí 
jejího blízkého kolektivu byly připraveny stoly, 
zapojeno vedení pro pájky a připraven materiál pro 
tvorbu dekorací.  Několik hromádek zeleného 
chvojí, břečťanu, větévek tújí a buxusu se 

rozvonělo celým pracovním prostorem.  Na 
stolech, za kterým kralovala paní lektorka 
Folbrechtová a její syn Erik, se objevilo 
nepřeberné mnoţství krabiček a sáčků naplněných 
ozdůbkami, mašličkami, třpytkami a jinými 
barevnými drobnostmi. Oči z toho přecházely a 
nebylo snadné zvolit, kterou ozdobu na svůj 
věneček si mají výtvarnice vybrat. 
     Po řadě let, kdy u nás tyto kurzy probíhají, jiţ 
pravidelné účastnice těchto výtvarných akcí 
nepotřebují tolik radit, a tak spíše přivítají drobné 
konzultace odborníků, zda tak či onak dekoraci 
naaranţovat.  V altánu nastal ţivý pracovní ruch a 
po dvou hodinách se ve sportovní místnosti začaly 

objevovat první dekorace, ať se jednalo o věnce 
závěsné nebo se svíčkami, misky či květináčky. 
Vše zářilo zelenou, zlatou, červenou, bílou či 
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jinými tradičními, ale i netradičními vánočními 
barvami a při pohledu na tu krásu jsme naprosto 
všichni propadli vánoční náladě. Kaţdá z 31 
účastnic sobotního výtvarného kurzu mohla být 
hrdá na své dílo, kterým si vyzdobí svou 
domácnost.  Kromě ţen a dívek je v uvedeném 
počtu zahrnuto také 6 dětí, jejichţ sice malá, ale o 

to roztomilejší dílka byla smělou konkurencí 
ostatním dekoracím. 
     Po dvanácté hodině odcházeli všichni s plnými 
náručemi krásné vánoční výzdoby a s příjemným 
pocitem, jak si díky své šikovnosti připraví krásné 
Vánoce.   Božena Melounová 

  

 
Spojil, sobota 26. listopadu 16.30 hod, předvečer první adventní neděle. 
     Vydáváme se ztemnělou ulicí spolu s dalšími občany, natěšenými na zahájení adventu rozsvícením 
naší lípy a vyzdobené návsi. Zatím vše halí tma, což nám komplikuje přesun do centra obce, vyjma 
několika předvídavých nebo nedočkavých jedinců, již v předstihu nasvícených blikačkami a reflexními 
prvky. Během uskakování autům i cyklistům vyhlížíme světlo jak v pohádce o perníkové chaloupce. 
Přání je vyslyšeno, osvětlená občerstvovací zastávka, domácí perníčky, vůně svařeného vína. Začíná to 
hezky. 
     Vše je připraveno a v 17 hodin se uvítacího slova ujímá p. Karel Mencl s připravenou dechovou 
hudbou Živaňanka za zády. A teď trochu překvapení… těšení na světlo se prodlužuje do 18hod, čekání 
nám zpříjemní hudební produkce. 
     Stojíme na místě a od nohou vzlíná chlad. Ve snaze zimu rozchodit se navzájem potkáváme, 
zdravíme se, někteří i několikrát, a za zvuku dechových nástrojů si povídáme. Jsme si najednou opravdu 
velice blízko, uši už nezebou. 
     Pak už utichá dechovka a přichází starosta obce pan Jan Křivka se svým krátkým adventním 
projevem. 
Zvon z kapličky umocňuje atmosféru, lípa se rozsvěcí, zpěvačka zpívá, už svítí i náves a barevný 
vánoční stromek před kapličkou. U něho se rozzáří i oči dětí, které se konečně dočkaly a vesele se kolem 
stromku houfují v očekávání věcí příštích. 
     Ale naše adventní slavnost končí, za doprovodu písně Vánoce, vánoce přicházejí, přidávají naše 
zmrzlé nohy do kroku. Přesun domů je nekomplikovaný, na cestu nám svítí adventní výzdoba… 
                                                                                                                              Radka Ministrová 

               
 
 
  

     Ani letos nezapomněl Mikuláš na naše 
nejmenší. V pondělí před svatým Mikulášem se po 
16. hodině začaly v klubovně sportovního areálu 
scházet spojilské děti, aby jim Mikuláš nadělil 

nějakou dobrotu. 
Čekání na Mikuláše bylo pro netrpělivé děti 
dlouhé, a tak si krátily chvíli zábavou, kterou pro 
ně připravila organizátorka akce paní Hanka 
Hartmanová. Malování Mikuláše, čerta nebo 
anděla se dařilo těm větším, ale mnohem lepší 
zábava byla při výrobě vánočního řetězu 
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z barevných prouţků. Ti nejmenší se raději 
věnovali skotačení s nafouknutými balonky. 
     Čas běţel, vánoční stromeček byl nazdoben 
krásnými řetězy vyrobenými ručičkami našich 

šikovných dětí a najednou světla pohasla a do 

klubovny vběhli dva nezbední čerti, za nimi 
přikráčel Mikuláš doprovázený sněhobílým 
andělem. Rozpustilí čerti způsobili mnoho strachu 
a nářku mezi dětmi. Mikuláš však vše zachránil a 
čerty uklidnil. Potom si Mikuláš s andělem zval 
jedno dítko po druhém a vyzpovídal je, jak se po 
celý rok chovaly. Všechny hříchy měl pečlivě 
zapsány v knize hříchů a kaţdý nezbeda se musel 
vykoupit básničkou nebo nějakou říkankou. Ne 
kaţdému se přednes povedl, občas se někomu, 
především těm menším, sevřela ústa strachem, ţe 
z nich ani hlásku nevydali a tu a tam i nějaká ta 
slzička ukápla. Kdyţ čerti slyšeli o jejich 
nezbednostech, málem několik zlobílků odnesli 
v pytli. Mikuláš je však zkrotil. Kaţdému Mikuláš 
nadělil balíček sladkostí a dětská očka se opět 
rozzářila. Nakonec, kdyţ uţ strach pominul, se 
někteří s Mikulášem, čerty i andělem vyfotili a 
všech 16 dětí odcházelo domů naplněno radostí. 
    Božena Melounová 

  
 

Ze zápisu z řádného jednání Zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 23. listopadu 2016 

     Přítomni byli všichni zastupitelé, z řad obyvatelstva se zasedání účastnilo celkem 15 osob. Zahájení jednání 
provedl starosta obce v souladu s jednacím řádem a k zveřejněnému programu informoval, ţe v bodě šest bude 
mimo informací k dotačním titulům předloţen i návrh na usnesení, jehoţ potřeba vyvstala v současnosti. Vzhledem 
k tomu, ţe nikdo z přítomných program jednání nedoplnil, předloţil ho starosta v původním znění ke schválení, coţ 
se také stalo. Pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé. 

     Místostarosta obce krátce zrekapituloval usnesení 
přijatá na jednání zastupitelstva obce dne 21.9.2016, 
vyhodnotil jejich plnění a konstatoval, ţe usnesení ZO 
ze dne 21.9.2016 jsou splněna vyjma usnesení, kterým  

bylo přijato odkoupení vodohospodářských staveb 
oddílné splaškové kanalizace a veřejného vodovodu od 
investora - Ing. arch. Petra Křivánka. Tyto zprávy vzalo 
zastupitelstvo hlasováním na vědomí. 

 
     Dalším bodem programu bylo projednání a schválení udělení Čestného občanství obce Spojil paní Miluši 
Telecké in memoriam. Tento návrh předloţil starosta s tím, ţe se v případě zesnulé starostky paní Miluše Telecké 
jedná o udělení čestného občanství za zvláště významné zásluhy o rozvoj, prospěch a dobré jméno obce Spojil. 
Návrh byl přijat hlasováním, ve kterém bylo 7 zastupitelů pro, 2 se zdrţeli. 
 
     Následovala informace o rozpočtovém opatření 
v kompetenci starosty obce Spojil č. 205/2016 ze dne 
16.10.2016 ve výši 90.000,- Kč a dále o rozpočtovém 
opatření č. 206/2016 ze dne 31.10.2016 ve výši 
31.900,- Kč. Předsedkyně finančního výboru infor-

movala zastupitelstvo o důvodech jejich provedení. Do 
diskuze se k tomuto tématu nikdo nepřihlásil a 
zastupitelstvo vzalo obě rozpočtová opatření 
hlasováním na vědomí. 

 
     Důleţitým bodem bylo projednání a schválení rozpočtu obce Spojil pro rok 2017.  Předsedající konstatoval, ţe 
projednávaný materiál obdrţeli členové zastupitelstva písemně předem a byl řádně zveřejněn v zákonem stanové 
lhůtě. Poté předal slovo předsedkyni finančního výboru, která konstatovala, ţe návrh rozpočtu obce Spojil byl 
projednán ve Finančním výboru obce Spojil dne 19.10.2016, který jej svým usnesením doručil zastupitelstvu obce 
ke schválení a seznámila přítomné se základními parametry navrhovaného rozpočtu. Rozpočet obce Spojil na rok 
2017 je navrhován jako schodkový s příjmy ve výši 3.958.900,- korun, s předpokládaným financováním ve výši 
2.000.000,- korun a financováním z úvěru obce ve výši 3.500.000 korun. Celkový součet příjmů včetně financování 
je 9.468.900,- korun. Výdaje obce Spojil jsou plánovány pro rozpočet 2017 ve výši 9.468.900,- korun, z toho 
kapitálové výdaje ve výši 4.339.900,- korun. Ani v tomto bodu jednání se do diskuze nikdo nepřihlásil a rozpočet 
obce byl následně hlasováním jednomyslně odsouhlasen. 
     
     Po schválení rozpočtu následovaly informace 
k dotačním titulům pro rok 2017. Zde starosta 
informoval přítomné, ţe do dne jednání zastupitelstva 
byla podána ţádost pro rok 2017 z Programu obnovy 
venkova. Současně jsou připravovány podklady pro 

ţádosti o dotace na dětská hřiště, rekonstrukce 
místních komunikací a v rámci protipovodňového 
opatření o dotaci na bezdrátový rozhlas včetně 
technologie hlásné sluţby. Připravované investiční akce 
jsou v souladu se schváleným a platným strategickým 
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plánem obce Spojil. Dále jsou připravovány podklady 
včetně dokumentace pro dotaci opět v rámci 
protipovodňového opatření na retenční nádrţe malého 
rozsahu v lokalitě sousedící se sportovním areálem.  
      V souvislosti s přípravou materiálů pro dotační tituly 
vyvstala potřeba aktualizovat stávající pasport 

komunikací, který schvaluje v místě příslušný orgán 
obce, tj. zastupitelstvo. Pasport komunikací plní funkci 
především identifikační a informativní, nicméně je 
nutné, aby byl odsouhlasen zastupitelstvem obce.  To 
se také stalo a návrh byl přijat. 

     
      V dalším bodě jednání starosta obce informoval členy zastupitelstva a přítomnou veřejnost o studii nemovitosti 
č.p.35, kde studie řeší prostory pro obecní úřad, objekt pro pořádání akcí společenského významu, hasičskou 
zbrojnici a zázemí pro techniku na veřejnou zeleň a údrţbu komunikací. Tato studie byla projednána na jednání 
Výboru stavebního a strategického rozvoje obce Spojil s usnesením, kterým doporučuje projednat tento materiál 
v zastupitelstvu obce. Následovala diskuze, jejíţ podrobný záznam najdete na webových stránkách obce 
www.spojil.com. Po jejím skončení následoval návrh na schválení této studie společně s pověřením Výboru 
stavebního a strategického rozvoje obce Spojil k vyţádání cenové nabídky na projektovou dokumentaci vyššího 
stupně a to u zhotovitele studie Ing.arch.Pavla Maléře. Návrh byl přijat hlasováním 6 pro, 3 proti. 
 
     Následovalo projednání a schválení Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za 
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Zde starosta objasnil důvody, které vedly ke změnám 
ve vyhlášce oproti zveřejněné verzi a to na doporučení 
Ministerstva vnitra ČR. Místostarosta obce následně 
přečetl celý článek č.6 – osvobození a úlevy v této 
navrhované Obecně závazné vyhlášce.   
     Do diskuze se přihlásil s protinávrhem pan Jan Matěj 
za Sdruţení ANO - SOS  (Spojil sobě). Dále se do 
diskuze přihlásil Ing. T. Kučera, B. Melounová a MUDr. 
K. Mencl. 
      Starosta obce dal hlasovat o protinávrhu usnesení,  

které se týkalo čl. 6. odst. 1) OZV č. 1/2016: V čl. č. 6 
úlevy v bodu c) navrhují zrušit 5 let a nahradit 18 let a 
doplnit do vyhlášky bod h) senioři, kteří ţijí 
v domácnosti osamoceni. V hlasování o tomto 
protinávrhu se vyjádřili zastupitelé hlasováním 4 pro,               
2 proti, 3 se zdrţeli = návrh nebyl přijat.   
Po další proběhlé diskuzi dal starosta hlasovat o 
původním návrhu usnesení. Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2016 pak byla přijata poměrem 5 pro, 3 proti, 1 se 
zdrţel. 
Podrobný záznam z diskuze najdete na webových 
stránkách obce www.spojil.com. Kompletní znění 
vyhlášky najdete na webových stránkách obce 
www.spojil.com, v sekci úřední deska.  

 
      Po projednání vyhlášky následovala informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce 
Spojil na křiţovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice- Hůrka. Starosta přítomné informoval, ţe v období od 
posledního zasedání zastupitelstva do dneška neobdrţela obec Spojil ţádné nové poznatky. Do diskuze se 
přihlásil pan Jan Štěpánek s dotazem, jak to vypadá s posunutím značky „Pardubice“. Zde starosta obce 
odpověděl, ţe toto řešení bylo doporučeno silničně správnímu úřadu a bylo přislíbeno, ale kdy to bude, my uţ 
neovlivníme.   
     V informaci  o současném stavu projektu Starzone a.s. starosta rovněţ informoval o tom, ţe od posledního 
zasedání zastupitelstva do současného se ohledně projektu Starzone a.s. nic nového nestalo.  
 
     Dalším projednávaným tématem byla informace 
o současném neuspokojivém stavu deponie 
biologického odpadu a kontejnerů pro separovaný 
odpad v centru obce. K uvedenému bodu starosta 
sdělil, ţe trendem současné doby se stalo ukládání 
biologického odpadu travnaté hmoty na deponii 
biologického odpadu v plastových pytlích, nebo 
odkládání rostlin i s obaly (s keramickými nebo 
plastovými květináči). Starosta rovněţ upozornil, ţe toto 
jednání je v rozporu se zákonem o odpadech a 
v případě prokázání takového jednání bude 
postupováno s přestupitelem podle zákona o odpadech, 
příp. podle zákona přestupkového. Současně sdělil, ţe 
Obec Spojil připravuje v dohledné době přistavení 

kontejneru na velkoobjemový odpad a upozornil, ţe 
kontejnery v centru obce jsou určeny pro separovaný 
odpad a to plasty, papír a sklo. Je tedy nepřípustné 
tolerovat jednání jednotlivců, kteří sem odkládají pytle 
se směsným odpadem.  Ve věci domovních nádob na 
biologický odpad obec poţádala Sluţby města Pardubic 
– odpady o vypracování nabídky na likvidaci bio 
odpadů.  
Do diskuze se k tomuto tématu přihlásili, p. Jan Matěj, 
Ing. Tomáš Kučera, Jan Křivka, Ing. Diana Houdová, p. 
Jan Štěpánek, MUDr. Karel Mencl a p. D. Horký. 
Podrobný záznam z diskuze najdete na webových 
stránkách obce www.spojil.com.  

 
     Posledním taxativně vymezeným bodem jednání bylo projednání a přijetí řešení přístupu do objektu víceúčelové 
místnosti sportovního areálu, jehoţ předkladatelé byli Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl a Ing.Diana Houdová.  
Pan Jan Matěj informoval přítomné o doposud učiněných usneseních, které jiţ zastupitelstvo obce přijalo 
v souvislosti s tímto bodem, a to  27. ledna 2016. Dále sdělil občanům, ţe je to především investice do budoucnosti 
pro naše děti, abychom je vedli ke sportovním aktivitám.  
Také uvedl: „Naše sdruţení ve spolupráci s paní starostkou Teleckou má k dispozici smlouvu o pronájmu 
víceúčelové místnosti, kterou jsme poskytli Vám prostřednictvím webu obce, sekce podklady pro zastupitele.      
Pan Koša programátor a pan Štěpánek firma Pro ELSYCO s.r.o. předloţili své nabídky na rezervační systém a 
úpravu EZS a dveřního zámku, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. Dle sdělení paní starostky Telecké činí 

http://www.spojil.com/
http://www.spojil.com/
http://www.spojil.com/
http://www.spojil.com/
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tyto náklady přibliţně 50 tisíc Kč. Naše sdruţení provedlo průzkum mezi občany obce Spojil, kteří by měli zájem 
navštěvovat multifunkční místnost SA mimo návštěvní hodiny klubovny. K dnešnímu dni projevilo zájem                       
23 občanů, hlavně zákonných zástupců, kteří by tam sportovali se svými dětmi. Z našeho pohledu se tento počet 
ještě zvýší, jelikoţ nebylo v našich silách poptat všechny obyvatele obce“. Následně předal zastupitelům 
podepsaný arch od zájemců.  
     Do diskuze se přihlásil pan Ing. Tomáš Kučera, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Jaroslav Jandl, Čestmír Škoda, 
Jiří Netušil,  MUDr. Karel Mencl, Jan Štěpánek č.p. 87, Jan Křivka, Ladislav Ministr. 
 
Pan Jan Matěj předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce svým usnesením pověřuje starostu obce uzavřít 
smlouvy: s firmou Pro ELSYCO s.r.o. Pardubice o úpravu zámku a EZS pro vyuţívání multifunkční místnosti mimo 
otevírací dobu SA obce Spojil, s občany obce Spojil o nájmu multifunční místnosti SA obce Spojil. 
K projednávanému návrhu na usnesení starosta obce otevřel diskusi. Do ní se přihlásil MUDr. Karel Mencl 
s připomínkou, ţe zastupitelstvo obce musí nejprve schválit smlouvu a potom někoho úkolovat. 
 
Pan Jan Matěj přečetl návrh upraveného usnesení: Navrhuji schválit smlouvu podle ust. 1746, odst 2 OZ o 
pronájmu multifunkční místnosti SA obce Spojil.          
Starosta obce předloţil diskuzi k předloţenému návrhu. Zde se do diskuze přihlásili Jaroslav Jandl a Jan Křivka.         
 
Ing. Tomáš Kučera přednesl protinávrh: ZO Spojil ukládá vedení obce Spojil vypracovat aktualizovaný právní 
návrh přeloţené smlouvy a projednat ho na příštím jednání zastupitelstva.  
S připomínkou se přihlásila paní Radka Ministrová a dále Jan Křivka s návrhem, aby se touto záleţitostí zabývali ti, 
kteří to mají v gesci od prvopočátku. 
Ve finále projednávaného bodu byl pověřen pan Jan Matěj, aby vstoupil v jednání s právníkem obce a tuto 
záleţitost projednal. Starosta obce následně konstatoval, ţe se předmětnou záleţitostí bude zabývat příští jednání 
zastupitelstva obce.  
 
     V bodě „Různé“ starosta obce pozval občany na 
Spojilský advent, na Mikulášskou nadílku a na Spojilský 
Silvestr, kde bude k poslechu a k tanci hrát skupina 
Bylo nás pět a rovněţ na 1. ledna 2017 k účasti na 
tradičním Vítání nového roku.  
      Do bodu různé se přihlásil Ing. Jandl s dotazem na 
základě dotazů občanů, zdali je jiţ vytvářen nějaký 
předběţný pořadník pro zájemce o dům pro seniory. 
Starosta obce odpověděl, ţe je to jeden z dotačních 
titulů, kterou obec má v plánu vyuţít. Pořadník ţádný 
není. 
     MUDr. Karel Mencl sdělil občanům, ţe se chystá 
předvánoční číslo Drbny a poţádal občany o 

předkládání příspěvků v elektronické podobě buď přes 
obec, nebo přímo na jeho e-mailovou adresu. 
     Do diskuze se přihlásila paní Ministrová s dotazem 
na pana Mencla ohledně úvodníku k zastupitelstvu ze 
dne 21.9.2016 v poslední Drbně a dále pan Ladislav 
Ministr s připomínkou, ţe v Drbně v zápisu z jednání 
zastupitelstva by neměly být ţádné subjektivní úvahy, 
ale jen to, co skutečně proběhlo zastupitelstvem. Další 
jeho dotaz se týkal úvodníku ve spojilské Drbně a zdali 
by šéfredaktor mohl přítomným říci, co vlastně chtěl 
spoluobčanům svým úvodníkem v Drbně sdělit. 
Podrobný záznam z diskuze najdete na webových 
stránkách obce www.spojil.com.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Drby můžou lidi stmelovat a prodlužovat jim život 
Při toulkách internetem jsem objevil, že i na drbech a pomluvách se dá udělat vědecká práce. 

 

     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 je pomluva něco, co nás odlišuje od jiných živočišných druhů, a také nám 
pomáhá vytvářet si pouta s přáteli a učit se důležité informace o těch, kterým věříme. Tahle životně důležitá 
komunikace nás může také chránit před předčasným úmrtím. Problém, který máme, je ten, jak si udržet naše 
sociální sítě. Pomluvy jsou prostě rozhovory s lidmi a snaha být aktuální a v obraze o tom, co se děje ve 
společnosti, v níž žijeme. Takže pomluva nás vlastně dělá člověkem. Používání drbů nebylo vnímáno negativně 
až do osmnáctého století. 
     Pomluvy nemají vždy jen negativní obsah a nemusejí mít ani negativní účinek. Když o někom řekneme, že je 
to pěkný samec, může to sice znamenat, že je hodně na sex a možná nevěrný, ale také dobrý milenec. Jazyk a 
komunikace nám umožňují tvořit větší skupiny.  
     Šiřitelé drbů byli také prvními novináři. Pomáhali jiným dozvědět se, komu se vyhnout a komu věřit. Jenže 
problémem může být slepá důvěra a nekritický přístup příjemců drbů. To pak může zničit nevinného jedince, 
kterého chce šiřitel drbů znevýhodnit.                                       

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

 

http://www.spojil.com/
http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/371907-drby-muzou-lidi-stmelovat-a-prodluzovat-jim-zivot.html
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Rozpočet obce Spojil na rok 2017 
P

Ř
ÍJ

M
Y

 

Paragraf Položka Specifikace Kč 

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 650 000 

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob SVČ ( podnikatelé) 150 000 

0000 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 110 000 

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 780 000 

  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000 

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000 

0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 220 000 

0000 1341 Poplatek za psy 10 000 

  1351 Odvod z loterií a podob. Her 15 000 

0000 1361 Správní poplatky (ověřování atd.) 3 000 

0000 1511 Daň z nemovitostí 220 000 

0000 4112 Neinvestiční dotace pro výkon státní správy 86 900 

3412 2132 Příjmy z pronájmu (sportovní areál) 100 000 

3722 2111 Smlouvy TKO - podnikatelé 11 000 

3725 2324 Vyuţívání a zneškod. komunál. odpadu (Ekokom) 40 000 

6171 2111 Činnost místní správy - sluţby, čipy, kopírování 2 000 

6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 

6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000 

Celkový příjem na rok 2017  
 

  3 958 900 

  8115 financování obce 2 000 000 

  8123 financování obce - úvěr 3 500 000 

    
Součet příjmů a financování  

  9 468 900 

V
Ý

D
A

J
E

 

Paragraf Položka Specifikace Kč 

2219 
 

Ostatní záleţit.pozemních komunikací 18 000 

2221 
 

Provoz veřejné silniční dopravy 96 000 

3399 
 

Ostatní záleţitosti kultury 34 000 

3412 
 

Sportovní zařízení v majetku obce 345 000 

3429 
 

Ostatní zájmová činnost a rekreace 221 000 

3511 
 

Ambulantní péče - pečovatelská sluţba 0 

3631 
 

Veřejné osvětlení 310 000 

3635 
 

Územní plánování 0 

3639 
 

Komunální sluţby a rozvoj obce 4 750 900 

  5xxx Běţné výdaje  

  6901 Kapitálové výdaje  

3722 
 

Sběr a svoz komunálních odpadů - TKO 420 000 

3745 
 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  280 000 

5212 
 

Účelová rezerva - krizový zák. 118/2011 1 000 

5311 
 

Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000 

5512 
 

Poţární ochrana obce 50 000 

6112 
 

Zastupitelstva obcí 842 000 

6171 
 

Činnost místní správy 1 520 000 

6310 
 

Poplatky peněţních ústavů  10 000 

6320 
 

Pojištění majetku obce 40 000 

6399 
 

Ost.fin.operace - platby daní a poplatků 50 000 

  8124 Splátky úvěru 401 000 

Celkové výdaje na rok 2017 9 468 900 
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 SVOZOVÉ NÁDOBY NA BIOODPAD 
 

     V rámci posledního zastupitelstva se opět diskutovala 

problematika ukládání bioodpadu, neekologické chování 

některých spoluobčanů a možnosti využití mobilního svozu 

„BIO-popelnic“. Obec požádala Služby města Pardubic o 

vyhotovení nabídky a Vám zde přinášíme informace pro 

poučení a hlavně zamyšlení, zda byste si přáli svozu 

bioodpadu využívat. 

Sběr bioodpadů do klasické nevětrané nádoby 
(běţné popelnice) sebou přináší základní negativní 
průvodní jev – zápach. Vlhký bioodpad bez přístupu 
vzduchu zahnívá a nádoby musí být velmi často a 
neekonomicky vyprazdňovány. Ani tak však takový sběr 
nesplňuje hygienické poţadavky. Hygienicky i 
ekonomicky vyhovujícím řešením pro jmenované účely 
jsou speciální provětrávané nádoby. Jejím 
nejúčinnějším představitelem, ověřeným provozními 
zkušenostmi v řádu miliónů kusů v celém světě je 
nádoba typu Compostainer SSI SCHÄFER, její 
propozice si můţete prohlédnout na přiloţeném 
obrázku. 
     Patentovaná vnitřní  ţebra nádoby, otvory v bočních 
stěnách, víku a zvláštní vyklápěcí mříţka nad dnem 
nádoby zajišťují v Compostaineru optimální aerobní 
podmínky v průběhu celé doby pobytu odpadu 
v nádobě. V důsledku toho je dosaţeno vyšší teploty 
obsahu, coţ přináší a garantuje přednosti jako jsou 
zejména: vyšší vypařování vody a sníţení hmotnosti 
odpadu, omezení výskytu larev a hmyzu, dosaţení 
vyšší hodnoty pH a tedy výrazné omezení zápachu. 
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Otevřený dopis 
           Ve Spojile 30.11.2016 

Vážený pane starosto, 

opětovně Vás vyzýváme a žádáme o zařazení  bodu projednání směrnice O způsobu zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu v obci Spojil, do programu příštího konání Zastupitelstva obce Spojil. 

Tuto směrnici jsme před rokem projednávali a stále není  odsouhlasena Zastupitelstvem obce Spojil  

uvedena do praxe.  

Vytýkáme Vám současný stav, není zde vytvořeno zdravé konkurenční prostředí, kde zakázky do 6 

milionů korun nejsou v obci zveřejňovány, i když k tomu máme mnoho nástrojů, jako je Drbna, web obce 

a e-mail, což znemožňuje vybírat z více než jedné nebo dvou nabídek, které si sežene vedení obce. 

Hlavně podnikající naši spoluobčané nemají příležitost nám nabídnout kvalitní služby za dobré ceny, 

jelikož jim je naše obce domovem, a to co si musíme uvědomit hlavně, že hospodaříme z části jejich daní, 

které jsou do místa bydliště a sídla firmy přerozdělovány státem. 

Z veřejnoprávních medií víme, že lze řádným soutěžením ušetřit až 1/3 investičních či provozních 

financí, což by nám velice prospělo při rekonstrukci objektu č.p. 35 a plánovaných investičních akcí. 

 

Příloha: návrh směrnice O způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Spojil 
Jaroslav Jandl, Jan Matěj 

     
 

Jak to skutečně bylo s naší neúčastí na zářiovém zastupitelstvu 
 

Je na Vašem zvážení, zda jsme na jednání zastupitelstva nechtěli být my, nebo nás tam starosta nechtěl. 

Náš spolucestující výletník horečně již před prázdninami komunikoval se starostou obce, kdy uspořádat 

na jeho soukromém kurtu nohejbalový turnaj trojic, aby se to nekrylo s naším odjezdem a s ostatními 

akcemi, pořádanými obcí Spojil, kde mu zmínil s kým a kam jede. Tedy pan starosta byl dobře a 

dostatečně předem informován. 

 

Pak nechceme  čtenáře unavovat dlouhou litanií, tak popíšeme děj heslovitě: 

1.      z vedení obce s námi den jednání zastupitelstva nikdo předem nekonzultoval, termín září je velice   

        široký pojem  

2.      po zaslané pozvánce následoval ihned e-mail se žádostí o posunutí termínu jednání zastupitelstva  

         na poslední týden v září, jelikož v uvedeném termínu máme již půl roku zaplacenou dovolenou  

3.     starosta obce informuje, že úvěrová smlouva je potřeba podepsat a odnést do banky do konce  

        měsíce a to on nestihne  

4.      následuje telefonický dotaz na ředitele pobočky KB, zda je možné donést podepsanou smlouvu až 1.  

        týden v říjnu, odpověď zní „ANO“  

5.     informace se ihned předává panu starostovi a ten přesto termín nemění  

6.     následuje naše písemná omluva starostovi 
                Jan Matěj, Jaroslav Jandl 

     
 

reakce na SMS starosty 

 Možná Vám v sobotu 26. 11. 2016 také přišla podivná zpráva od pana starosty. Nám sice ne, ale 

posuďte sami: 

 Vážení spoluobčané.  Píši všem těm, na které mám telefonický kontakt. Zastupitelstvo obce Spojil  

přijalo usnesení na kterém odsouhlasilo studií rekonstrukce a přístavby č.p. 35. Tento materiál byl dvěma 

zastupiteli a to panem Jandlem a Matějem zneužit  pro jich individuálni populistické jednání, aby timto 
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odvrátili  svoji osobní politickou  neschopnos jednat ve prospěch a blaho nás občanů obce Spojil. Tento 

materiál zveřejnili ve vývěsce  ANO + SOS na Okrajích a to jimi upravený tak, že neodpovídá  skutečnosti 

přijaté  na zastupitelstvu obce. Jedna se o neobjetivni a tendenční material vypracovaný jmenovanými. 

Jsem přesvědčen, že tito dva lidé  svým jednáním škodí veřejnému zájmu obce Spojil a tudíž by měli  

zvážit důsledky svého jednání v duchu politické odpovědnosti.  Přeji  všem krásný adventní čas. Jan 

Křivka starosta obce Spojil 

 Ne, nepíše se rok 1956, ale rok 2016. Vzhledem k načasování a obsahu zprávy plné hysterie, jsme 

patrně nechtěně odhalili nějakou skutečnost, která měla patrně zůstat utajena. Nebýt této SMS, 

pravděpodobně by naše vývěska neměla tak vysokou sledovanost jako tento víkend. 

 Chvilku potom co jsme se probrali z šoku z dalšího zasedání zastupitelstva obce Spojil, z důvodu 

schválení studie o využití nemovitosti č. p. 35, jsme se rozhodli zveřejnit toto rozhodnutí doplněné naším 

komentářem. 

 Dne 25. 11. 2016 jsme na naší nástěnce zveřejnili záměr vedení obce na problematiku 

přebudování a přístavby nakoupeného objektu Na Okrajích č. p. 35 vyvěšením výkresu půdorysu 1.n.p. 

tak, jak byl uveden na webu obce s naším komentářem, což asi zvedlo nevoli starosty obce. 

 Mimo kanceláře, pro vedení a úředníky obce, obsahuje budované dílo velký prostor, který starosta 

chce využít, jak uvedl v besedách s občany, na vítání občánků a na svatební obřady. Právem se ptáme, 

kolik takových obřadů a vítání se v obci odehrává? Ano, můžeme je spočítat na prstech jedné ruky a navíc 

stejný prostor již máme ve Sportovním areálu obce s názvem klubovna. Ještě nás napadá využití na 

jednání zastupitelstva, na které máme rovněž prostor ve Sportovním areálu obce s názvem altán. 

 Další zbytečná přístavba je pro parkování zahradní techniky a techniky jednotky SDH. Tento 

prostor již existuje v menším provedení opět v areálu Na Morčáku. Je zde však jeden problém s novým 

traktorem, který byl zakoupen vyšší, než je výška vrat. 

 Jediný prostor, který opravdu potřebujeme, je archiv, který se mohl vyřešit půdní vestavbou 

v objektu stávajícího Obecního úřadu, nebo levnou přístavbou dřevěnými deskami objektu Sportovního 

areálu. 

 Připomínáme, že objekt koupila obec za 2,5 milionu korun, avšak nízká cena je vykoupena silně 

zchátralým stavem nemovitosti. Že jde při opravě a přístavbě objektu o další investici za 3,5 miliónů 

korun, podle názoru ve studii architekta, nikoho nenechá na pochybách. I kdyby se nám z této částky 

polovina vrátila formou dotace, musíme objekt vybavit a zbudovat venkovní parkoviště s dalšími 

plochami, což 1 milion až 1,5 milionu spolkne. Chceme také upozornit, že byl osloven pro zhotovení 

nabídky o ceně pouze jeden architekt.  

 Dále si připomeňme, že v koši pravděpodobně skončí vypracovaný projekt na plánovaný obecní 

dům na návsi za 1 milion korun a rovněž loňský projekt na hasičskou zbrojnici, kde nám částka není 

známa. Náš starosta je ale „dobrý“ hospodář… 

 Otázkou je, čím jsme se provinili, že nás velmi nevybíravým způsobem napadá starosta obce Jan 

Křivka. Tím, že jsme informovali občany obce o megalomanských zájmech, které bez zjevné kontroly 

nechává starosta schvalovat svým dobře řízeným hlasovacím strojem?   

 Jan Křivka by si měl spíše uvědomit (nebo by mu to měli připomenout jeho spolustraníci), že obec 

Spojil mu nebyla dána lénem a že není doživotně zvolený gubernátor, nýbrž volený a placený státní 

úředník. 

 V Kiotu by úředník po takovémto nepřístojném jednání spáchal harakiri, v Litchau by ihned 

odstoupil, ve Spojile bude opět jen kopat kolem sebe a dále rozdělovat občany na dobré lidi = ti, kteří 

s ním bez výhrad souhlasí a nás ostatní = zavrženíhodné osoby. Nějakou sebereflexi případně pokorou či 

omluvu nemůžeme patrně očekávat. 

 Závěrem můžeme občany ujistit, že ve zveřejňování údajů, které by měly zůstat utajeny, budeme i 

nadále pokračovat.              Jan Matěj, Jaroslav Jandl 



13 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 
 
Váţení spoluobčané,  
     obecní úřad oznamuje, ţe od 23.12. 2016 do 30.12. 2016 jsou z důvodu čerpání dovolené 
zrušeny úřední hodiny obecního úřadu. Prvním úředním dnem po Novém roce je středa 4.1. 
2017. 
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné proţití svátků vánočních, bohatého Jeţíška a hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2017. 

Obecní úřad Spojil 
 

Poplatky TKO 

 Poplatky TKO můţete hradit buď osobně na obecním úřadě počínaje dnem 4.1. 2017 a to 
každé úterý od 9,00 do 14,00 hodin a ve středu od 15,00 do 18,00 hodin. Poplatky 
můţete také uhradit převodem na účet obce Spojil č. 1205464399/0800. Do zprávy pro 
příjemce uvádějte jméno a příjmení poplatníka s označením – poplatek TKO, nebo 
TKO. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. 

 Splatnost poplatku je od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017, v tomto termínu je nutné si 
vyzvednout známky na popelnice a igelitové pytle na plasty. 

 Výše poplatku zůstává beze změny, tedy 500,- Kč na osobu. Výjimky jsou uvedeny 
v obecně závazné vyhlášce č.1/2016. 

 

Poplatky za psy 

 Poplatky za psy můţete hradit stejným způsobem, jako poplatky za TKO. Pouze v případě 
úhrady na účet obce uvedete do zprávy pro příjemce označení PES.  

 Výše poplatku zůstává beze změn a řídí se obecně závaznou vyhláškou č.2/2010, kde jsou 
stanoveny i výjimky pro úhradu poplatku.  

 Termín splatnosti poplatku je 31. 3. 2017. 
 

Seniorpasy 
Obec Spojil bude i v roce 2017 přispívat seniorům starším 70-ti let 50% z ceny seniorpasu  
na základě předloţeného potvrzení o jeho zakoupení. 

 
 
 

I v adventním období při zapálení svíček dbejte na bezpečnost 
 
Milí spojilští spoluobčané,  
     máme tu po roce opět nejkrásnější svátky v roce, tedy čas vánoční a zároveň adventní, který je 
dobou zklidnění, jeţ odpovídalo ţivotnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým 
nocím. Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních 
nedělí. Svíčky se tak v mnoha domácnostech nyní rozzáří často a na delší období, a to nejen na jiţ 
zmiňovaném adventním věnci. Rád bych proto připomenul několik důleţitých pravidel. 
 

     Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Kaţdý 
rok dochází v naší zemi během vánočních svátků k poţárům od hořících svíček, zejména těch 
umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich 
někdy utrpí i váţná zranění. 
 

     Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec máte. Věnec by neměl být vyroben 
z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod.  Na trhu se jiţ v minulosti objevily adventní 
věnce, které byly z hlediska vzniku poţáru velice nebezpečné, byly totiţ vyrobeny ze suchých dřevěných 
pilin, na nichţ byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří aţ 
k základně, můţe lehce způsobit poţár, problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí. 
 

     Správně vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní 
věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. (Existují speciální adventní 
svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho a vosk nestéká).  
 

     Uvědomte si, ţe zapálenou svíčku nelze poloţit kamkoli a na cokoli. V kaţdém případě by svíčka 
měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky 
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s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, ţe adventní věnce 
bez ochranných podloţek pod svíčkami mohou slouţit jen jako dekorace a v ţádném případě bychom je 
neměli zapalovat. Riziko, ţe nám věnec vzplane, je velké. 
 

     Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte 
k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, 
neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení domácnosti. 
 

    Vţdy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení. Uvědomte si, ţe věnce 
jsou po nějaké době jiţ zcela vyschlé a snadno chytnou. 
 

     Rizikovým faktorem jsou i děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. 
 

     Zapálené svíčky, ať jiţ umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich 
hoření bez dozoru. Zhasněte je vţdy, kdyţ opouštíte domov nebo jdete spát. 
 

     Při dodrţení těchto pravidel si jistě uţijete klidné a bezpečné Vánoce. 
 

                                                                    Ing. Jan Meloun  
Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Spojile 

 
  

 

POZOR……….…Rady k revizi kotlů na tuhá paliva…………POZOR 

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat revizi kotlů na pevná 
paliva, přičemţ první kontrolu je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016. 
 

Kde je stanovena povinnost provést revizi kotle? 
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 
odst. 15 výše uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být kaţdý provozovatel schopen na 
vyţádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předloţit. Podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je povinen kaţdý provozovatel 
stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW aţ 
300 kW včetně, který slouţí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje. 
 

Kdo může provést povinnou revizi kotle? 
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba 
musí být drţitelem oprávnění k instalaci, provozu a údrţbě kotle.  
 

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle? 
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud jiţ výrobní 
štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. 
Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, kdyţ vydělíte výkon kotle jeho účinností 
v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon). 
 

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce? 
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném 
termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW aţ 
300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace. 
                      Zdroj: www.dumkotlu.cz  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR – INFORMACE K OZV č.1/2016 zveřejněné na straně 18. 

     Důleţité upozornění = v případě  osvobození, nebo  úlevy z poplatku je 
nutné tuto skutečnost oznámit  (dle OZV č. 1/2016) a správci poplatku předloţit 
doklady o této skutečnosti (např. nájemní smlouva, čestné prohlášení..).  

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201
http://www.dumkotlu.cz/


 15 

 

 

Vážení spojilští, milá omladino školou povinná! 
  

     je moc dobře, ţe máme ve Spojile mladé lidi, kteří se nestydí za svůj nápad a dokáţí pro jeho 
prosazení obětovat i kus svého času. Nás tento nápad, se kterým přišel jeden “náš” student, také oslovil 
a prostřednictvím Drbny se s ním chceme podělit s Vámi.  
     V podstatě se jedná o uspořádání literární soutěţe v textové podobě, které se říká slohovka. Protoţe 
se bude jednat o soutěţ, není moţné činiti cokoli chaoticky a protoţe kdyţ soutěţ – tak o ceny = bude 
nutné poţádat finanční výbor, případně další sponzory o finanční příspěvek, aby uţ ta soutěţ měla 
patřičnou úroveň. Máme představu, ţe soutěţ s názvem “SPOJILSKÁ SLOHOVKA” = soutěţ o nejlepší 
slohovou práci vyhlásíme oficiálně v příštím vydání Drbny. Jako námět pro zamyšlení a rozhodování se, 
zda se takové soutěţe zúčastníte, Vám zde nabízíme ukázku toho, jak by vaše slohovka mohla vypadat. 

     

Druhá šance 
     Jednoho slunečného podzimního dne čekal postarší muž na polorozpadlém nástupišti. Na sobě měl 

starý černý onošený kabát a v ruce držel kamínek, který mu dal jeho otec. Okolo něj si na větrném hřišti 

hrály opálené lístky. Zestárlé lavičky a trámy mírně povrzávaly a z přeplněných odpadkových košů se 

vinul podivný zápach. Z dálky se začalo ozývat muži dobře známé pravidelné oddechování blížícího se 

stroje chroptícího páru. Muž čekal, dokud stroj nezapíská. Pak začal pomalu svým starým roztřeseným 

hlasem odpočítávat. Čím více se blížil k číslu nula, tím více hluk sílil až nakonec, když mu zbývalo už jen 

pár čísel, vyjel ze zatáčky nablýskaný stroj. Z čumáku mu čněly dva shodné nárazníky, na hlavní části 

stroje byl namontován od špinavé páry zbarvený komín a za ním se rýsovala kabinka, ze které se tento 

stroj ovládal. Jak se stroj blížil do starého nástupiště, vůbec nezpomaloval. Naopak ještě přidával na 

rychlosti. Muž se rozeběhl, na svůj věk překvapivě rychle. Mířil k ocelovým rámům, po kterých se víc a 

více blížil oř s všeničícím nárazníkem. Seskočil na cestu. Postavil se proti rozjetému stroji čelem, tak jako 

se stavěl vždy, před své problémy. Stroj se blížil víc a víc. Jak se na něj muž zahleděl, připadalo mu, že 

hledí do očí rozzuřeného býka. Bál se. Hlavou mu začali splašeně vířit myšlenky jeho celého života, jako 

opálené lístky kolem něj: 

Dětství… Táta se na něj usmívá… Zažívá s ním dobrodružství… Matka, vzpomínal si jen na její úsměv… 

Taťka mu vypráví pohádku o jeho mamince - měla ho moc ráda - zemřela na nevyléčitelnou nemoc… Na 

gymplu má samé jedničky… Vyhrává olympiádu v anglickém jazyce… Má mnoho kamarádů, 

kamarádek… Vystudoval tři vysoké školy… Začíná úspěšně podnikat… Vlastní firmu na výrobu 

voňavek… Vyváží věci i do ciziny… Cestuje… Má byt v každém hlavním městě Evropy… Má vše, co 

chtěl… Zamiloval se do ženy… Elen se jmenovala… Mají spolu tři děti… Zdravé… Elen začínají 

vypadávat vlasy… Doktor zjistil, že má nádor… Všechny peníze dává na léčbu své milované… Platí vědce 

a pět výzkumných center… Žádný úspěch… Umírá jeho otec… Truchlí… Pustí se sám do výzkumu… Také 

žádný úspěch… Začíná denně pít litr vína… Jeho děti jsou dospělé… Nestará se o ně, mají peníze, ale ne 

otce a matku jaké by potřebovali… Elen umírá… Odkazuje všechen svůj majetek dětem… Denně pije víc 

jak tři litry vína… Docházejí mu peníze, jde za svými dětmi… Vyhodí ho… Přespí pod mostem… Ráno je 

zima… Žebrá na ulici… Dnes si vyprosil osm set třicet jedna korun… Má dobru náladu… Spí pod schody 

u vchodu do paneláku… Má kocovinu… Žebrá, zase… Pije, čím dál, tím víc… Spí… Budí ho bolest – děti 

po něm házejí kamení… Nadávají mu… Je promrzlý… Utíká… Nabídnou mu práci… Vezme ji… 

Nedostane zaplaceno… Pobodají ho… Strhnou mu nehty……………………….. 

Vzpomíná na příběhy táty… Úsměv mámy… Vřelé objetí Elen… Na své přátele… Už to nevydrží… Hlava 

mu chce puknout… 

     Muž všechny své tužby, prosby, zážitky, shrnul do jediné poslední myšlenky. Ke zkáze zbýval jen 

kousek. Náhle stroj zrychlil tak, že nástupiště „profrnkl“ obrovskou rychlostí, kterou hru okolních lístků 

roztančil v divoký roj. Jakmile lístky opadly, bylo vidět muže, který stál před přehozenou výhybkou, 

usmíval se a pevně svíral kamínek od svého táty. Došlo mu, že má ještě šanci začít znovu. 

     Když už se začalo smrákat, postarší muž se za doprovodu vrzání ztrouchnivělého dřeva pomalu vydal 

na cestu. Hlavou mu poskakovalo ještě mnoho dalších otázek a slibů, co všechno přestane dělat a co 

začne… 
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Váţení spoluobčané, 
     obec Spojil v rámci dostupnosti sluţeb našim obyvatelům připravuje 
zajistit provozovnu s prodejem potravin a smíšeného zboţí. K zajištění 
této sluţby nyní hledáme zájemce, který by chtěl takový obchod 
v nemovitosti obce Spojil provozovat. Svůj zájem můţete projevit 
písemně prostřednictvím obecního úřadu ve Spojile, nebo emailem na  

                              adresu info@spojil.com  
 

                         a to v termínu do 31.12.2016. 
 

mailto:info@spojil.com
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Váţení spoluobčané,  
     přijměte naše srdečné pozvání na krátké adventní setkání v místní kapličce, 
které se bude konat v pátek 
 

23. prosince 2016 od 16:00 hodin. 
 

     V tento čas bude do naší obce přivezeno Betlémské světlo, které si budete 
moci kaţdý z Vás odnést domů. 
 

     
 

DALŠÍ AKCE, KTERÉ BY NEMĚLY UNIKNOUT POZORNOSTI 
 

7. ledna 2017 od 14 h 
pořádá Jan Volše pod záštitou obce Spojil Turnaj ve Stiga hokeji. Přihlášku je 
moţné podat do 5. 1. 2017 osobně v úředních hodinách na obecním úřadě, 
v klubovně sportovního areálu a nebo e-mailem  na adrese info@spojil.com, nebo 
volse@seznam.cz – informace na plakátku. 

 
 

     
 

Na IX.Ples obce Spojil a SDH obce Spojil 
vstupenky v prodeji od 13. 12. 2016 na Obecním úřadě ve Spojile, v klubovně 
sportovního areálu obce Spojil, ve firmě JK stavebniny s.r.o. ve Spojile a v obecní 
restauraci v Chotči. Losování tradiční tomboly. 
 

mailto:info@spojil.com
mailto:volse@seznam.cz
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ZKRÁCENÁ VERZE 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvo obce Spojil se na svém zasedání dne 23. 11.2016 usnesením č. 6/2016/IX usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a 

v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
(1) Obec Spojil touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů (dále také „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 
 

Čl. 4 

Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího 

kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 369624,- Kč a byly rozúčtovány 

takto: Náklady 369624,- Kč děleno 509 (491 osob s pobytem na území obce + 18 staveb určených k individuální 

rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 726,- Kč. Z této částky je 

stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.  

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo 

rodinného domu nebo změny umístění v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá 

počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně 

v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 

kalendářního roku. 
 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 
(1) Od poplatku se osvobozuje: 

a) poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody. 

b) poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), který se po dobu celého roku zdržuje mimo obec. 

c) poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 5 let věku.            

d) poplatník, který má v obci Spojil trvalý pobyt na adrese ohlašovny (Obecní úřad Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 

Spojil) a zároveň se v obci celoročně nezdržuje. 

e)  fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu 

nebo smlouvy. 

f) fyzická osoba, která je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 

žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.  

g) fyzická osoba, která je jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě 

rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo umístěna v domově pro osoby se zdravotním 

postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2) Úleva od poplatku ve výši 250,- Kč se poskytne: 

a)      poplatníkovi do věku 26 let, který nemá vlastní příjem, zároveň se připravuje studiem na budoucí povolání a je  

        ubytován mimo obec Spojil.  

    b)      poplatníkovi, který je zaměstnán a zároveň ubytován mimo obec Spojil po dobu delší než jeden kalendářní měsíc. 

           (3)   Vznik a zánik nároku na osvobození od poplatku nebo úlevu z poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit ve 

lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala příslušná skutečnost.  
 

Čl. 10 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017. 
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Rok 2040, Praha, základní škola.  
Učitelka vítá ţáky a kontroluje docházku:  
"Mohamed Ahmed Ali?" "Tady!"  
"Mustafa Mohamed Isad?" "Zde!"  
"Mich Alves Ely?" Ticho…  
"Mich Alves Ely chybí?"  
A ze zadní lavice se nesměle ozve:  
"To budu asi já, ale čte se to Michal Veselý!" 
 

Drahý, včera jsem měla nádherný sen. 
Byla jsem v Tescu a mohla jsem nakupovat 
úplně zdarma …. 
No a já jsem měl sen, ţe mám sex se dvěma 
krásnými ţenami …. 
A byla jsem při tom také já??? 
Ne, Ty jsi byla v Tescu. 
 

V ţivotě je dobré se pro něco zapálit. 
V krematoriu uţ bude pozdě! 

 

Hádka manţelů:  
On: "Prosím tě, neštvi mě, nebo ve mně 
probudíš zvíře!"  
Ona: "A ty si myslíš, ţe se bojím osla?" 
 

Policista hlásí do vysílačky: „Náčelníku, 
jsme na místě činu.“  
„Jaká je situace?“  
„Ţena zavraţdila svého muţe. Celkem 
třicet bodných ran.“  
„Proboha! A jaký měla důvod pro tak 
hrozný zločin?“  
„Manţel šlápl na podlahu, kterou právě 
myla.“  
„Podařilo se vám ji zadrţet?“  
„Zatím ne, veliteli!“  
„A proč?“  
„Čekáme, aţ uschne podlaha!“ 
 

„Proč si chceš vzít toho Pepu, vţdyť jste oba tak 
rozdílní?“ ptá se bruneta své kamarádky blondýny.  
„No právě, opaky se přece přitahují!  
Já jsem těhotná, a on ne.“ 

 

Někdy se sám sebe ptám: 
Kdo jsme? 

Odkud jsme přišli? 
Kam směřujeme? 

Jaký má smysl lidská existence? 
Pak si naleju odpověď – a je mi dobře! 

 

“Babičko, jak ses k nám dostala?” 
“Vláčkem, vnoučku, vláčkem.” 
“No vidíš, tati, a ty jsi říkal, ţe ji 
přinesli čerti!” 
 

Kaţdé ráno shlédnu seznam 50-ti nejbohatších lidí na světě. 
Kdyţ tam nejsem, jdu do práce! 
 

Bůh vidí všechno! 
Sousedky ještě víc … 
 

Děti psaly ve škole slohovou práci na téma 
„Co je zajímavé?“ 

Pepíček napsal: „Je nás doma pět a všichni 
spíme ve společném pokoji. V jednom rohu 
má postel tatínek, ve druhém já, ve třetím 

moje sestra a ve čtvrtém můj malý bratříček. 
Mamimka spí uprostřed pokoje pod velkým 
skleněným lustrem. Je zajímavé, ţe kdyţ 
nedávno lustr spadl, střepy měl v “zádech” 

tatínek.“ 
 

„Synu, to je nedůstojné, hledat si 
ţenskou pomocí počítače.“ 
„Hele a jak jsi získal maminku ty?“ 
„No normálně. Vyhrál jsem ji v pokeru.“ 
 

Vodka s ledem poškozuje ledviny … 
Rum s ledem poškozuje játra … 
Gin s ledem poškozuje srdce … 

Whisky s ledem poškozuje mozek … 
Je vůbec moţný, ţe led je takový svinstvo …?! 

 

Manţelská hádka vrcholí, ona zuří a vykřikuje:  
"Raději jsem si měla vzít ďábla, neţ tebe, tyrane jeden!"  
"Ale, drahoušku, sama přece dobře víš, ţe sňatky  
mezi blízkými příbuznými nejsou dovoleny!" 
 

Znám tak ošklivou ţenskou, 
ţe kdyţ posílala svou fotku 
mailem, tak ji odchytil antivirus. 
…. 
 Kdyby byli muţi takovými dokonalými milenci, jak o sobě tvrdí, 

neměly by ţeny čas se ani učesat ………………  
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Vychází jednou za dva měsíce. 
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