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Vážení spoluobčané, milé děti a mládeži, 
     pomalu nám končí adventní čas a všichni vzhlížíme k Štědrému dni, který je 
předzvěstí nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních. Hospodyňky jsou plné napětí 
a nervozity z předvánočního shonu, stále přemýšlí, co ještě zapomněly a co musí ještě 
udělat. Páni domu se těší na stoly plné jídla, trochu toho zlatavého moku či něčeho 
ostřejšího a plánují, jak vánoční čas stráví odpočinkem. No a co naše ratolesti, ty malé 
netrpělivě očekávají, až zazvoní zvoneček a oznámí, že právě přijel Ježíšek a přivezl 
jim plno dárků. Ty větší čekají, co najdou pod stromečkem: jestli super chytrý telefon 
nebo tablet či notebook nebo pobyt v zahraničí.    
    Každý má jiný sen, jiné přání. Jedno bychom však měli mít společné. Měli bychom si 
vážit jeden druhého, respektovat se a navzájem si projevovat úctu. Měli bychom si 
uvědomovat, že největším dárkem nejsou vymoženosti dnešního světa, ale to, že můžeme 
být spolu v klidu a teple svého domova, v kruhu svých blízkých. Být si oporou v dobrém 
i zlém. Svět kolem nás je plný přetvářky, závisti, zloby a násilí. Nedovolme, aby ten náš 
malý svět ať už rodinný či v naší vísce se podobal tomu velkému. Snažme se nad tím 
zamyslet a v čase vánočního rozjímání si zkusit říct, co uděláme proto, aby se nám spolu 
žilo dobře, jako mezi známými a přáteli. 
 
Vážení spoluobčané, milé děti a mládeži, 
     dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné prožití svátků vánočních, bohatého 
Ježíška a do nového roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a 
mnoho osobních i pracovních úspěchů. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi na Vítání nového roku 2015. 
 

Zastupitelstvo obce Spojil ,         Obecní úřad Spojil ,       Redakční rada Spojilské drbny,  
 

                                    SDH Spojil   a   Zaměstnanci obce Spojil    
 

JEDNA MALÁ OCHUTNÁVKA PRO SILVESTROVSKÉ VTIPKOVÁNÍ 
 
Zmlácená ţena u doktora : 
 
Pane doktore, manţel je strašně hodnej, ale jednou za čtrnáct dní vyrazí s kamarádama na 
pivo a pokaţdý, kdyţ se vrátí opilej, tak mně šíleně zmlátí. 
Doktor: Opravdu pokaţdý vás zbije? 
Ţena: Opravdu.........pokaţdý. 
Doktor: Fajn, předepíšu Vám heřmánkový čaj a jakmile vezme manţel za kliku, začněte ho 
kloktat. 
Po čtrnácti dnech: Pane doktore, ten heřmánek opravdu zabírá, kloktala jsem a manţel si 
mně ani nevšimnul. 
Doktor na to: Já tušil, ţe bude stačit drţet hubu.  
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Ne každému je do vínku dáno, aby mu bylo 
dopřáno dožít se úctyhodného věku. A že 
devadesátka úctyhodným věkem je, o tom snad 
nikdo nepochybuje. V novodobé  historii naší obce  

se devadesátky dožili pouze čtyři občané, paní 
Božena Rambousková, pan Václav Telecký, paní 
Anna Tvrzová a v letošním roce tuto trojici doplnila 
paní Marie Trojanová. Tento její významný den 
připadl na 4. prosince tohoto roku.Tak jako ostatní 
oslavenci, kteří si to přejí, obdržela od obce Spojil 
malý hudební dárek. 
     Po dohodě s rodinou přišla následující den 5. 
prosince popřát naší jubilantce starostka obce 
paní Miluše Telecká. Společně s kyticí, malým 
věcným dárkem a finančním dárkem přinesla naší 
oslavenkyni „něco dobrého na zub“. Byla velmi 
potěšena dobrou kondicí paní Trojanové a jejím 
neuvěřitelným apetitem, což prokázala konzumací 
narozeninového dortu a „štamprličkou“ něčeho 
ostřejšího na zdraví. A tak ještě jednou paní 
Trojanová, přejeme hodně zdraví do dalších let 
života a ať Vám stále chutná. 
                                                       Miluše Telecká 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  

     

v lednu pan Zdeněk KAREŠ 

Do dalšího vydání zpravodaje bude v roce 2015 slavit : 

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

 

dne 11. prosince  2014  zemřel  

pan Josef CHAROUS  

ve věku 81 let 
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     Jiţ v několika posledních letech se u některých 
domků začaly objevovat vydlabané dýně se 
strašidelnými obličeji.  Večer pak blikaly jejich 
svíčkou osvětlené oči a zubaté úsměvy na 
kolemjdoucí.  Před do-
mem čp. 164 se kromě 
dýní usadila na keřích 
strašidýlka duchů. 
Tento svátek nazvaný 
Halloween se k nám 
dostal po „sametové 
revoluci“ 
z anglosaských zemí, kde je velmi populární a 
slaví se ve velkém stylu včetně koledy dětí.  
U nás letos poprvé uspořádala nová 
provozovatelka klubovny sportovního areálu paní 
Hana Hartmannová v pátek 31.10. Helloween 
párty pro malé i velké. Jiţ od 16 hodin si mohly 
naše malé čarodějničky a strašidýlka zařádit a 
pobavit se v nápaditě a hrůzostrašně vyzdobené 
klubovně. Tu utnutá ruka, tu pohozené nohy, 
všude plno pavučin a bělavých dušiček. Patřičně 
strašidlácky oděn byl i obsluhující personál, který 
však i ve vlajícím čarodějnickém hávu plnil své 
povinnosti na jedničku. Nejvíc však, ať malé či 
velké návštěvníky překvapil originální a velmi 
nápaditý jídelníček. V rautové nabídce byly pěkně 
zelené řízečky, ţíţalky v hlíně, oční bulvy, černá 
křidélka, pečená střeva, závinový had, sladké 
utnuté prstíky, pavučinky a další dobroty a 

samozřejmě nechyběla dýňová polévka. Sice na 
pohled předloţená krmě nevypadala tak, ţe by se 
sliny sbíhaly, ale chuťově si nezadala s jinými 
známými výbornými jídly. Všichni nakonec 
neodolali a museli ochutnat od kaţdého kousek, a 
tak vrchní obsluhující čarodějnice musela často 
doplňovat jídelní tabuli. Děti si společně za 
doprovodu dvou pirátských moderátorů 
zasoutěţily a skvěle se pobavily. Nechybělo ani 
vyhlášení nejkrásnějšího strašidla – čarodějnice. 
Malí postupně s narůstajícím časem odcházeli a 
dospělí (sice jiţ bez masky) klubovnu opět 
naplňovali.  
     U nás nezvyklá, ale o to více zajímavá akce u 
všech návštěvníků sklidila velký úspěch a obdiv 
nad nápaditostí „naší paní Hanky“.  
      Boţena Melounová 

  

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 
S KONCEM ROKU 2014 MUSÍME DOPLNIT INFORMACE O VŠECH MIMINKÁCH,  
                                                          KTERÁ ROZŠÍŘILA ŘADY NAŠICH OBČANŮ ! 

 
 

v dubnu Václav POPELKA  
 

 v červnu  Jan KLOBUČAR 
 

v srpnu Tomáš  CHYBA 
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      Původně ohlášený koncert skupiny Pub 
Session Country Band na 24.10.2014 byl z důvodu 
tragické události v kapele zrušen, ale natěšení 

posluchači nebyli zklamáni, protoţe skupina nám 
zahrála o čtrnáct dní později v pátek 7.11.2014.    
     Příznivci country hudby se sešli v klubovně 
sportovního areálu sice z počátku v menším počtu, 
který se postupně rozrostl na cca 25 návštěvníků, 
aby jim do ucha zazněly oblíbené country, folkové 
a trampské písničky. Publikum ocenilo jak rytmický 
i melodický soulad kapely a jejich pěvecké výkony, 
tak i především občasné sólo na kytaru, housle 
nebo mandolínu. Svým hudebním uměním se při 
hře na bicí a valchu nezapřel ani „náš spojilský“ 
Honza Štěpánek (z ulice Pod Hrází). 
     S přibývajícím časem se atmosféra rozproudila 
a došlo i na taneček. I kdyţ venku vládlo 
pošmourné podzimní počasí, zde v altánu 
klubovny bylo veselo a výborná nálada. Tóny 
rytmických i melancholických skladeb zněly téměř 
do půlnoci, protoţe posluchači si chtěli tyto krásné 
chvíle co nejvíce prodlouţit. 

                  Boţena Melounová 
  

 

     Jakmile se objevily plakátky s oznámením, ţe 

ve Spojile v pátek 14.11.2014 opět jiţ po 

několikáté vystoupí hudební formace vedená 

Ladislavem Ministrem a nazvaná Ministr Vintage 

Company, příznivci hudebních ţánrů z jejich 

repertoáru se velmi zaradovali.  Takţe se není 

čemu divit, kdyţ se v uvedený den večer prostory 

klubovny sportovního areálu zaplnily postupně 

téměř  do posledního místa.Především řízné rytmy 

bigbeatu různých stylů s vynikající pěveckou 

interpretací v anglickém jazyce, ale i třeba reggae 

nebo písně „Beatlesácké éry“ přiměly téměř 

všechny přítomné zapojit se svým podupáváním, 

pohupováním tělem či tleskáním do této 

podmanivé a fascinující atmosféry. Klidné tóny 

bluesové a instrumentální hudby nás pak uvedly 

do melancholické a snivé nálady. Sólové výkony 

některých  hudebníků  pak posluchače  uváděli do  

nadšeného potlesku a jásotu. O kvalitě této 

skupiny svědčí i to, ţe místní posluchače doplnili i 

přespolní milovníci této muziky. Oproti předchozím 

vystoupením MVC ve Spojile mělo toto ještě více 

zdůrazněnou také vizuální stránku, kdy kromě 

světelných afektů na stěnách nás také zaujaly 

barevně svítící struny některých nástrojů. Závěrem 

pak zazněla skladba, která velmi potěšila 

především všechny místní, protoţe to bylo „Spojil 

blues“. 

     Po téměř čtyřhodinovém vystoupení se všichni 

rozcházeli a v hlavách jim stále doznívaly tóny 

připomínající něco neskutečného, co pozvedávalo 

naši duši k astronomickým výškám.   

     Tuto vynikající atmosféru u mnohých jistě 

podpořila i výborná večeře svatomartinské husičky 

a vína, případně vepřové panenky - vše v podání 

paní Hanky Hartmanové. 

 
 
 

     Boţena Melounová 
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     Ač venku není po sněhu ani památky, Vánoce 
se kvapem blíţí. I naše náves se stejně jako 
všechny domácnosti  připravuje na tyto výjimečné 
svátky. Letos se podařilo zajistit kurz vánoční 
floristiky na sobotu 29. listopadu, tj. den před první 
adventní nedělí. V sobotu se v altánu klubovny 

sportovního areálu postupně sešlo 24 ţen a dívek 
a zhruba 14 dětí, aby si zhotovily vánoční výzdobu 
do svých domovů. Po úvodních slovech námi 
oblíbené lektorky paní Jitky Folbrechtové o 
významu Vánoc se všichni pustili do pilné práce. 
Zkušené výtvarnice se rychle zorientovaly a záhy  
se na jejich zelených věnečcích, často jiţ doma 
předem připravených, zaleskly třpytivé kuličky, 
stříbrné či zlaté hvězdičky a mnoho dalších 
zářivých ozdob. Ţádný věneček či mistička nebo 
další vánoční dekorace by se samozřejmě 
neobešla bez mašliček tradičních vánočních barev 
a čtyř adventních svíček. Někdo dal přednost 
ozdobám zakoupeným v obchodě nebo z nabídky 
našich pořadatelů, někdo si donesl ozdoby 
přírodní, ať doma usušené nebo donesené paní 
Mirkou Čápovou, která se kaţdoročně pečlivě 
věnuje přípravě tohoto kurzu. Účastnice kurzu, 

které zde  byly nováčky, s radostí přivítaly rady a 
pomoc paní lektorky, jak dekoraci uspořádat, aby 
se stala tou nejkrásnější vánoční ozdobou. 

     I v letošním roce jsme s potěšením uvítali, ţe 
nám na pomoc přišel pan MVDr. Svatopluk 
Rozsypal, který dle přání maminek i dětí barvil 
oříšky, šištičky, hvězdičky a jiné ozdoby  v té 
barvě, aby jim tyto drobnosti ladily do jejich 
výzdoby. Některé děti si dokonce obarvily ozdůbku 
vlastnoručně.  
     Do posledního místa zaplněný altán 
účastnicemi kurzu se během dvou hodin rozzářil 
překrásnými výrobky našich šikovných 
hospodyněk. Samozřejmě svoji ruku k dílu přiloţili 
i malí učedníci či spíše učednice, a tak se stoly 
v tělocvičně sportovního areálu, kam se tyto 
skvosty odkládaly ke zdokumentování do archivu 
obecní kroniky, brzy zaplnily nádhernou vánoční 
výzdobou. 
     O první adventní neděli jsme si  tak v mnoha 
našich domovech mohli zapálit první svíčku na 
věncích zhotovených šikovnýma rukama našich 
ţen. Plápolající plamínek svíčky a vůně čerstvé 
zeleně věnců nám zpříjemnily alespoň na chvilku 
počínající shon vánočních příprav. 
                                     Boţena Melounová 

 

  
 

 

     Dlouhá léta bylo v naší vesnici zvykem, ţe 
Mikulášská nadílka probíhala jako společenská 
událost formou besídky v obecní hospůdce, 
později v prostorách sportovního areálu. Zlom 
přišel v roce 2009, kdy tuto tradici překazila 
chřipková epidemie a proto bylo nutné realizovat 
„plán B“. Z „dílny“ rodiny Ministrových vzešla 
myšlenka, aby Mikuláš s andělem a čerty objeli 
naše „malé hříšníky“ kočárem taţeným koňmi. 
Kočár s koňmi a vozkou ochotně tehdy zapůjčilo 
OS Apolenka, Ministrovi zajistili patřičnou výzdobu 
kočáru, hudební doprovod a hlavně ty 
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nejdůleţitější - Mikuláše, Anděla a Čerta. Akce se 
tehdy setkala s velkým ohlasem. Po následujícím 
volebním roce se nový výbor pro občanské 
záleţitosti rozhodl pokračovat v nastoleném trendu 
a obcházet naše děti dům od domu. Jednou           
k tomu pouţil kolo, podruhé kárku  … 

     V letošním roce si však někteří rodiče vyţádali 
změnu a přišli se ţádostí, zda by se Mikulášská 
nadílka nemohla odehrávat formou besídky ve 
sportovním areálu. Obecní úřad společně se 

správkyní sportovního areálu paní Hanou 
Hartmanovou proto připravil v předvečer Mikuláše, 
v pátek 5. prosince 2014 Mikulášskou nadílku 
v prostorech sportovního areálu. Vše bylo dílem 
naší paní Hanky, která celou nadílku zajistila. 
Nakonec se v páteční podvečer sešlo 29 „diblíků“, 
kteří byli zpovídáni podle knihy hříchů, kterou měl 
Mikuláš k dispozici. Za písničku či básničku byli 
odměněni bohatým balíčkem nejen se sladkostmi, 
ale v tomto ročním obdobím tak důleţitým 
ovocem. Po té následovaly soutěţe, v nichţ děti 
měly například nasbírat co nejvíce podpisů, přinést 
předměty na písmeno P, najít stejné obrázky a 
podobně. Za odměnu dostaly nějakou drobnou 
sladkost. Po skončení soutěţí následovala dětská 
diskotéka aţ do večerních hodin, která dokázala, 
ţe s našimi malými „hříšníky hráli všichni čerti“. 
Odměnou všem organizátorům byla rozzářená 
dětská očka a jejich spokojenost. Naše 
poděkování proto právem patří paní Haně 
Hartmanové a Lucce Gaskové, DJ Ivanu 
Ptáčníkovi a Lee Ministrové, která z celé akce 
pořizovala fotodokumentaci. 
         Miluše Telecká 

 
  

 

     Kdyţ jednoho dne za mnou přišla na obecní 
úřad delegace maminek s nápadem zorganizovat 
Dětskou vánoční dílnu, nedávala jsem realizaci 
této myšlenky v letošním roce příliš velkou šanci. 
Blíţil se advent a já jsem věděla, ţe jediný člověk, 
který můţe „dílnu“ vést na profesionální úrovni je 
paní Jitka Folbrechtová, která u nás jiţ více jak 
deset let vede kurzy velikonoční a vánoční 
floristiky. Zároveň jsem také věděla, jak je 
zejména v tomto čase pracovně vytíţena. Proto 

jsem jen nesměle podotkla, ţe letos nemohu nic 
slíbit, ale pokusím se. A za pomoci paní Miroslavy 
Čápové se náhodou podařilo s naší lektorkou 
domluvit termín 12. prosince v podvečerních 
hodinách. Základním smyslem celé akce, s nímţ 
naše maminky přišly, bylo, aby děti nejen tvořily, 

ale zejména, aby se učily nejen dárky přijímat, ale 
také je vlastnoručně pro své nejbliţší vyrobit. 
    Symbolicky se v pátek 12. prosince sešlo 
v tělocvičně sportovního areálu 12 našich dětí od 3  

do 10-ti let. Jejich šikovné ručičky za pomoci paní 
Folbrechtové během dvou hodin vyrobily čtyři 
dárky pro své rodiny. Po skončení dílny si kaţdé 
dítko odnášelo jednoduchý věneček z břečťanu 
ozdobený krásným textilním zvonečkem, šperk 
v podobě skleněného kamínku ozdobeného 
vlastnoručně zhotovenou kytičkou z drátku, 
svícínek, který jim přinesla paní Folbrechtová a 
děti si jej dle své fantazie dotvořily barvičkami. 
Posledním výrobkem byly vánoční koule, které si 
děti barvičkami ozdobily.  
     Byly to smysluplně strávené dvě hodiny 
pátečního podvečera a děti nejen, ţe se něco 
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nového naučily, ale dostaly i inspiraci k tvořivé 
práci. Naše poděkování proto patří našim 
maminkám paní Kuhnové a paní Černé za skvělý 

nápad a paní Folbrechtové za její odborné vedení 
a čas, který dětem věnovala. 

Miluše Telecká 
 
  

 

     Třetí ročník vánoční nadílky pro zvířata 
v Apolence se konal 13. prosince. Jako předchozí 
ročníky i tento přilákal do areálu farmy kolem tří 
stovek návštěvníků. Pro příchozí byl připraven 
zajímavý program. Od začátku byli připraveni koně 
na projíţďky, coţ ocenili hlavně menší návštěvníci. 
Pro dospělé byla lákadlem ochutnávka sýrů 
vyrobených přímo na farmě z mléka našich krav. 
Pro všechny pak bylo příjemným zpestřením 
zpívání vánočních koled v podání dětského 
pěveckého sboru Zvoneček. Celá akce měla velmi 
příjemnou předvánoční atmosféru. Zvířátka 
dostala velkou kupu dárků od všech, kteří se přišli 
se zvířaty o nadílku podělit. Pořadatele potěšilo 
zastoupení všech věkových kategorií, neboť mezi 
dárci byly nejen děti, ale i senioři, kteří si 
procházkou krátili adventní odpoledne. A ţe byla 
nadílka opravdu štědrá, se přesvědčili všichni, co 
vydrţeli aţ do konce. Během nadělování venku 
pod stromečkem se ve stáji narodilo tele a kůzlata. 

Aby bylo stvrzeno, ţe se jedná o třetí ročník, 
narodila se rovnou tři.  
     Poděkování patří všem, kteří se akce zúčastnili. 
Děkujeme za podporu. 

                                            Bc. Diana Houdová
 

  
 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 6. listopadu 2014 

Na úvodním zasedání zastupitelstva byli přítomni všichni nově zvolení zastupitelé obce: Jan Křivka, Miluše 
Telecká, Boţena Melounová, MVDr.Svatopluk Rozsypal, MUDr. Karel Mencl CSc., Libor Kment, Bc. Diana 
Houdová, Jan Matěj a Ing. Jaroslav Jandl. 

Jednání se z řad obyvatel obce Spojil účastnilo 25.                        
 
     Před zahájením zasedání bylo při prezenci členům 
zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona              
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, v platném znění. 
     Vlastní zasedání Zastupitelstva obce Spojil zahájil 
ještě úřadující starosta obce Jan Křivka. Po 
procedurálních úkonech vylo přistoupeno ke sloţení 
slibu členů zastupitelstva. 
     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o 
obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení 
slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil 
přítomné členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib 
nebo sloţení slibu s výhradou má  podle § 55 zákona     

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, v platném znění  za následek 
zánik mandátu. 
     Sloţení slibu proběhlo tak, ţe nejstarší člen 
zastupitelstva obce MVDr. Svatopluk Rozsypal přečetl 
slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 
svědomí, ţe svoji funkci budu vykonávat svědomitě,          
v zájmu obce Spojil a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Ţádný člen 
zastupitelstva neodmítl sloţit slib, ani nesloţil slib           
s výhradou. 

 

Schválení programu: 
     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před 
hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu 
programu. Program byl přijat všemi přítomnými. 

      

 Následně Dosavadní starosta obce Jan Křivka sloţil svůj mandát starosty obce. A bylo přikročeno k volbě nového 
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starosty. Předsedající  navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o 
obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo a v hlasování o tomto návrhu se vyjádřilo sedm pro, dva se 
zdrţeli (L. Kment a J. Matěj).  
 
Určení způsobu volby starosty: 
     Předsedající konstatoval, ţe nestanoví-li 
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty veřejně 
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy 
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do 
připravené hlasovací urny, následně budou 
předsedajícím spočítány a případným členům 
zastupitelstva bude umoţněno výsledek sčítání 
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 
Ţádné návrhy nebyly podány, tudíţ volba starosty 
proběhla veřejným hlasováním. 
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předloţení 
návrhů na funkci starosty obce a konstatoval, ţe o 
jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v 
jakém byli navrţeni, přičemţ po platném zvolení 
konkrétního kandidáta jiţ nebude v hlasování 
pokračováno. 
    Člen zastupitelstva MVDr. Svatopluk Rozsypal za 
volební stranu Spojil náš společný domov navrhl zvolit 
do funkce starosty paní Miluši Teleckou. Člen 
zastupitelstva Jan Matěj za volební stranu Sdruţení 
politického hnutí Ano 2011 + Spojil sobě (SOS) 
nenavrhl do funkce starosty ţádného kandidáta, člen 
zastupitelstva pan Libor Kment za volební stranu 
Změna nenavrhl do funkce starosty ţádného kandidáta. 
Jako o jediném navrţeném kandidátovi bylo hlasováno  
 
 

 
 
o paní Miluši Telecké. Před hlasováním byla dána 
moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.              
V hlasování Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
zvolilo starostkou obce Spojil paní Miluši Teleckou 
jednomyslně. 
Po svém zvolení starostkou převzala paní Telecká 
vedení zasedání. 
    Předsedající nově zvolená starostka informovala 
členy zastupitelstva obce a přítomnou veřejnost, ţe 
z pozice vítěze voleb do zastupitelstva obce poţádala o 
schůzku nově zvolené členy zastupitelstva z 
jednotlivých volebních stran, kteří získali největší počet 
hlasů. Toto společné jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 
23. října a společně s ní se ho zúčastnili paní Bc. Diana 
Houdová za volební stranu Ano 2011+Spojil sobě a pan 
Libor Kment za volební stranu Změna. Na tomto 
jednání byla projednána příprava ustavujícího zasedání 
a zúčastnění byli seznámeni s návrhem volební strany 
Spojil náš společný domov na způsob volby 
jednotlivých funkcí, s kandidáty této volební strany na 
vedoucí funkce, s návrhem na zřízení výborů obce. 
V těchto záleţitostech se dospělo téměř ke shodě aţ na 
drobnosti. Přesto oba zástupci volebních stran dostali 
moţnost projednat předloţené návrhy ve svých 
volebních stranách a následně sdělit ústně stanoviska 
jejich stran. I přes tuto skutečnost pro dodrţení 
procedurální náleţitosti byli v následujících bodech 
programu vyzváni zástupci jednotlivých volebních stran 
k předloţení svých případných návrhů. 

 
Určení způsobu volby místostarosty: 
     Předsedající navrhla, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněná. Předsedající také 
konstatovala, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty veřejně hlasováním, změnu způsobu 
hlasování by muselo schválit zastupitelstvo. Ţádné návrhy nebyly podány a tak volba místostarosty proběhla 
veřejným hlasováním. 
     Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k předloţení návrhů na funkci místostarosty obce. Předsedající 
vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty obce Spojil. Byly podány následující 
návrhy: Členka zastupitelstva Miluše Telecká za volební stranu Spojil náš společný domov navrhla zvolit do funkce 
místostarosty pana Jana Křivku. Člen Zastupitelstva Jan Matěj za volební stranu Sdruţení politického hnutí Ano 
2011 + Spojil sobě(SOS) navrhl do funkce místostarosty paní Bc. Dianu Houdovou, člen zastupitelstva pan Libor 
Kment za volební stranu Změna navrhl do funkce místostarosty paní Bc. Dianu Houdovou. Jako o prvním 
navrţeném kandidátovi bylo hlasováno o panu Janu Křivkovi. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. V hlasování o návrhu usnesení byl 
místostarostou zvolen pan Jan Křivka počtem pěti hlasů, proti byli 4 (Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl, Bc. Diana 
Houdová, Libor Kment). 
Předsedající ocenila kvalitní návrh kandidáta na funkci místostarosty obce předloţený volební stranou Sdruţení 
politického hnutí Ano 2011 + Spojil sobě(SOS) a zdůvodnila, proč pro tento návrh nehlasovala. 
 
     Dalším bodem jednání bylo zřízení výborů obce 
Spojil. Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o 
povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích), neboť funkční 
období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu 
se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 
odst. 3 zákona o obcích), přičemţ finanční a kontrolní 
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona 
o obcích). Členy výboru mohou být členové 
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru 

můţe být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona 
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 
nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník obecního 
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o 
obcích). Navrhla, aby kaţdý výbor byl pětičlenný. Jiný 
návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána 
moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. Zřízení 
uvedených výborů bylo přijato jednomyslně. 



Volba předsedů výborů 
     Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány 
následující návrhy: Členka zastupitelstva Miluše Telecká za volební stranu Spojil náš společný domov navrhla 
zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Boţenu Melounovou. Člen zastupitelstva Jan Matěj za volební 
stranu Sdruţení politického hnutí Ano 2011 + Spojil sobě (SOS) nenavrhl do funkce předsedy finančního výboru 
ţádného kandidáta, člen zastupitelstva obce Libor Kment za volební stranu Změna nenavrhl ţádného kandidáta do 
funkce předsedy finančního výboru. Před hlasováním byla opět dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. V hlasování byla následně jednomyslně do fukce 
předsedy finančního výboru zvolena paní B.Melounová. 
     Po této volbě předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Miluše Telecká za volební stranu Spojil náš 
společný domov navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru MVDr. Svatopluka Rozsypala. Člen 
zastupitelstva Jan Matěj za volební stranu Sdruţení politického hnutí Ano 2011 + Spojil sobě (SOS) nenavrhl do 
funkce předsedy kontrolního výboru ţádného kandidáta, člen zastupitelstva Libor Kment za volební stranu Změna 
nenavrhl  do funkce předsedy kontrolního výboru ţádného kandidáta. Před hlasováním byla dána moţnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. MVDr. Rozdypal byl 
do funkce předsedy kontrolního výboru zvolen 8 zastupiteli, jeden se zdrţel (Jan Matěj). 
 
     Předsedající konstatovala, ţe na společném jednání 
se zástupci volebních stran předloţila návrh na zřízení 
výboru stavebního a strategického plánování a rozvoje 
obce místo předchozího výboru stavebního a územního 
plánování. Tento výbor by byl poradním orgánem 
starosty obce na jednom z nejdůleţitějších úseků 
činnosti obce. Zástupce volební strany Ano 2011 + 
Spojil sobě byl poţádán, aby garantem činnosti tohoto 
výboru byla tato volební strana včetně navrţení 
kandidáta na funkci předsedy. Smyslem tohoto návrhu 
bylo mimo jiné umoţnit druhé nejsilnější volební straně 
realizovat myšlenky, s nimiţ šla do komunálních voleb a 
přímo ovlivňovat rozvoj obce od samého prvopočátku. 
Poţádala proto lídra volební strany pana Jana Matěje, 
aby přistoupil k řečnickému pultu a seznámil členy 
zastupitelstva a přítomnou veřejnost se stanoviskem na 
zřízení jmenovaného výboru. Pan Jan Matěj informoval, 
ţe nemají odborné vzdělání a předpoklady pro tuto 
činnost, tudíţ se tohoto výboru vzdávají. 
     Vzhledem k předloţenému stanovisku volební strany 
Ano 2011 + Spojil sobě předsedající uvedla, ţe 
navrhovaný výbor stavební a strategického plánování a 
rozvoje obce nebude zřizován. 
    Starostka obce dále informovala  zastupitelstvo obce 
Spojil, ţe v přenesené působnosti výkonu státní správy 
na úseku přestupkových řízení je zřízena Komise pro 
projednávání přestupků. Předsedkyní této komise byla 
jmenována starostou obce Spojil JUDr. Světlana 
Pecháčková. Tato komise je včetně předsedkyně a 
zapisovatele čtyřčlenná. Zapisovatelkou uvedené 
komise pro projednávání přestupků je jmenována 

starostou obce Spojil paní Dana Štěpánková. 
Přísedícími této komise byli jmenováni paní Vlasta 
Kmentová a pan Bohuslav Kment ml. Starostka obce 
pro volební období 2014 – 2018 je připravena učinit v 
této komisi personální změny, a to odvoláním 
stávajících přísedících a jmenováním nových dvou 
členů. Z uvedeného důvodu starostka obce nabízí 
Sdruţení politického hnutí Ano 2011 + Spojil sobě a 
Sdruţení nezávislých kandidátu „Změna“ předloţit 
návrhy na jmenování dvou nových členů, a to do 
17.11.2014. Obě sdruţení vzala tuto informaci na 
vědomí. 
     Starostka obce informovala členy zastupitelstva 
obce, ţe bezodkladně vydá osvědčení o volbě 
předsedů jednotlivých výborů. Zároveň poţádala 
předsedy výborů, aby předloţili do 17.11.2014 jména 
navrţených členů výborů, kterým předsedají. 
Zdůraznila, ţe bude plně respektovat výběr členů 
výborů jejich předsedy a poţádala je, aby při svém 
výběru vycházeli pokud moţno z výsledků voleb. 
Zároveň poţádala lídra Sdruţení politického hnutí Ano 
2011 + Spojil sobě, aby předloţil návrhy na dva členy 
kontrolního výboru a dva členy finančního výboru 
v termínu, který jim stanoví příslušní předsedové. 
     Vzhledem ke tvorbě rozpočtu pro rok 2015, která je 
jiţ v tuto chvíli doprovázena časovou tísní, poţádala 
starostka obce předsedkyni finančního výboru, aby 
zahájila přípravu rozpočtu obce Spojil na rok 2015. 
Cílem této výzvy je především to, aby obec vstoupila do 
roku 2015 se schváleným rozpočtem a ne s 
rozpočtovým provizoriem. 

 
 
  

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 19. listopadu 2014 

     Přítomni byli všichni zastupitelé a z řad hostů - občanů obce se jich na toto jednání dostavilo 17.  Po úvodní 
ceremonii byl jednomyslně odhlasován program jednání.  
 
     Předseda kontrolního výboru zhodnotil plnění usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva obce. Konstatoval, 
ţe usnesení byla splněna. Návrhy na předloţení členů výborů a komise pro projednávání přestupků byly 
předloţeny včas. Všichni předsedové výborů předali v termínu seznam členů svých výborů.  
     Starostka obce následně otevřela k předloţenému bodu diskuzi. Po ukončení diskuze dala starostka obce 
hlasovat o předloţené kontrole usnesení. Opět bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli. 
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     Dalším bodem jednání bylo projednání a schválení 
Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil.        
Předsedající konstatovala, ţe projednávaný materiál byl 
doručen všem členům zastupitelstva obce Spojil 
písemně předem a navrhuje přijmout Jednací řád 
zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2014-
2018 tak, jak byl předloţen. Následně  otevřela 
k projednávanému bodu diskuzi.  V diskuzi vystoupil 
MUDr. Karel Mencl s připomínkou k čl. 14, aby tento 
bod byl doplněn o pořizování zvukového záznamu. 
V diskuzi dále vystoupil pan Jan Matěj s dotazem k čl. 
2, bod 3 o jakých částkách rozhoduje zastupitelstvo 
obce v současné době. Na tento dotaz bylo 
zodpovězeno. Dále vystoupil Ing. Jandl s dotazem, zda 
se uvaţuje o vypracování organizačního řádu obecního 
úřadu včetně matice zastupitelnosti a pracovních náplní 
jednotlivých zaměstnanců. Na tento dotaz bylo 
starostkou zodpovězeno, ţe vzhledem k tomu, ţe jsme 
malá obec, zastupitelnost jednotlivých pracovníků 
vzhledem k jejich počtu není moţná. Dále vystoupil pan 
Jan Matěj k čl.4, bod 3, aby bylo doplněno, ţe materiály 
budou předkládány v elektronické podobě, tištěné 

výtisky v dnešní době povaţuje za zbytečné. Dále měl 
připomínku k bodu 4, kde doporučuje vypustit 
důvodovou zprávu, protoţe k určitým věcem udělat 
nejde. K článku 6 doporučil vypustit bod 4. V rámci 
diskuze k předloţeným návrhům byly tyto záleţitosti 
zodpovězeny - vysvětleny. Dále pan Matěj předloţil 
připomínku k  čl. 11 bod 2, vidí jako sporné posoudit co 
je a co není k věci. K čl. 14 jiţ bylo hovořeno, ţe se 
zvukový záznam pořizuje, bod 3 doplnit, ţe bude 
zveřejněn do 5-ti pracovních dnů na webových 
stránkách Spojil. V diskuzi byly také tyto připomínky 
vysvětleny. V diskuzi dále vystoupil místostarosta obce 
Jan Křivka s návrhem, aby v čl.14, bod 3 byl zvukový 
záznam nahrazen termínem elektronický záznam.         
V hlasování o usnesení se pro přijetí návrhu: 
"Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
Jednací řád Zastupitelstva obce Spojil pro volební 
období 2014 – 2018 včetně připomínky k článku 14, 
odstavec 3, kde se nahrazuje slovní spojení zvukový 
záznam slovním spojením elektronický záznam" 
vyjádřilo 8 zastupitelů, jeden se zdrţel (Jan Matěj). 

 
     V následujícím programu došlo na projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – sluţebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV. – 12 – 2012734/VB/I Název stavby: 
Pardubice Spojil – knn – Křivánek. Místostarosta obce konstatoval, ţe předloţenou smlouvu obdrţeli členové 
zastupitelstva obce písemně předem. Uvedl, ţe se jedná o naprosto standardní smlouvu, která je uzavírána se 
správci sítí, které jsou umístěny na pozemcích obce či soukromých vlastníků. V tomto případě se jedná o kabelové 
vedení nízkého napětí pro výstavbu rodinných domů v ulici V Loukách v proluce za RD pana Záleského. 
Předsedající následně otevřela k projednávanému bodu diskuzi a po ní předloţila návrh na usnesení. V diskuzi 
vystoupil MUDr. Karel Mencl s technickou připomínkou, ţe je třeba v návrhu smlouvy upravit osobu zastupující 
obec Spojil. Tato záleţitost byla vysvětlena. V hlasování se pro schválení smlouvy vyjádřili všichni zastupitelé.  

 
     Následovalo projednání a schválení Rozpočtového 
opatření č. 7/2014 v kompetenci Zastupitelstva obce 
Spojil. Místostarosta obce konstatoval, ţe se jedná o 
rozpočtové opatření ve výši 788.000,- Kč jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů. Jde především o 
dorovnání příjmů rozpočtu obce dle skutečnosti. Na 

straně výdajů jde o dorovnání výdajů dle skutečnosti a 
zejména financování ve výši 604.000,- Kč. Toto 
rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu. 
Starostka obce otevřela k předloţenému rozpočtovému 
opatření diskuzi a následně dala  o předloţeném 
návrhu hlasovat. Bylo přijato jednomyslně. 

 
      Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s platnými právními předpisy. 
Předkladatelem byla paní starostka a u tohoto bodu jednání navrhla, aby odměny neuvolněných členů 
zastupitelstva obce Spojil byly schváleny v rozsahu předloţeného návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu a aby 
bylo o tomto návrhu hlasováno „an blok“. Následně k předloţenému návrhu otevřela. V diskuzi vystoupil Ing. 
Jaroslav Jandl s návrhem, aby vyjma místostarosty obce byly odměny schváleny pouze nevýdělečně činným. Pan 
Libor Kment navrhl, aby místo odměny byli členové zastupitelstva obce vybaveni tablety a  datovými tarify. Pan 
Matěj navrhl, aby si kaţdý řekl, jestli odměnu chce nebo nechce. Na toto téma se rozvinula bohatá diskuze. Po této 
přestřelce názorů byly odměny neuvolněných členů zastupitelstva schváleny poměrem 5 pro, 4 proti (Bc. Diana 
Houdová, Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl, Libor Kment).  
 
     V dalším bodu se projednávalo zmocnění 
místostarosty obce Spojil k zastupování obce Spojil na 
valných hromadách VaK Pardubice a.s..   V souladu se 
stanovami akciové společnosti VaK Pardubice a.s. 
starostka obce Spojil navrhuje, aby zastupitelstvo obce 
Spojil zplnomocnilo usnesením zastupitelstva obce pro 

zastupování obce Spojil na valných hromadách VaK 
Pardubice a.s. místostarostu obce Spojil pana Jana 
Křivku, a to pro volební období 2014-2018. Předsedající 
otevřela k projednávanému bodu diskuzi a následně 
dala o předloţeném návrhu hlasovat. Pro se v 
hlasování vyjádřili všichni zastupitelé. 

 
     Starostka obce jako další bod jednání předloţila návrh na sloţení redakční rady Spojilské drbny v následujícím 
sloţení:  Šéfredaktor: MUDr. Karel Mencl CSc., zástupce šéfredaktora: Boţena Melounová, členové redakční rady 
Bc. Diana Houdová a Jakub Jandl. Všichni zastupitelé dali svůj hlas pro rekonstruovanou redakční radu pro období 
do příštích komunálních voleb.  
 
     V bodě "různé" starostka seznámila zastupitelstvo 
s návrhy předsedů jednotlivých výborů na jejich sloţení. 
Předsedové výborů byli zvoleni na ustavujícím 

zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. 2014.  Za  
členy jsou do finančního výboru navrhováni: Alena 

11 



 12 

Kostelecká, Ing. Jan Meloun, Bc. Diana Houdová a Jan 
Matěj. Volba proběhla jednomyslně. 
Předsedající dále předloţila návrh na volbu členů 
kontrolního výboru obce Spojil, kam byli nominováni:  

Ing. Tomáš Kučera, Jan Štěpánek, Ing. Jaroslav Jandl 
a Jakub Jandl. I v tomto případě se kladně vyjádřili 
všichni přítomní.     

     
          Předsedající konstatovala, ţe pokud se týká členů komise pro projednávání přestupků byli volební stranou 

Sdruţení Politického hnutí Ano 2011 + SOS( Spojil sobě) navrţeni pan Luděk Čermák a pan Milan Pavlík, za coţ 
poděkovala. Poţadavky na členy komise pro projednávání přestupků si vyţadují nejen znalost místních poměrů, 
ale také odborné znalosti, proto po zváţení všech okolností se starostka obce rozhodla, ţe tato komise bude 
sloţena výhradně z odborníků a jmenována bude aţ následně po doplnění návrhů. 

           Starostka obce dále informovala, ţe z titulu starosty obce pověřila místostarostu obce pana Jana Křivku 
zastupováním obce Spojil ve volebním období 2014 - 2018 na valných hromadách Svazku obcí Loučná a na 
valných hromadách Místní akční skupiny Region Kunětické hory. 

 
     V bodě různé dále vystoupil místostarosta obce Jan 
Křivka s návrhem na zřízení výboru stavebního a 
strategického rozvoje obce Spojil a vyzval kolegy 
z politického hnutí Ano a Spojil sobě, aby se tohoto 
výboru ujali a rád by předloţil návrh na předsedu tohoto 
výboru. V diskuzi vystoupila Bc. Diana Houdová s tím, 
ţe nemají odborníky ani hlasovací schopnost cokoliv 
změnit a ovlivnit, proto se rozhodli tento výbor 
neustavit. V diskuzi vystoupil místostarosta obce Jan 
Křivka, ţe trvá na svém návrhu a bude předkládat návrh 
na usnesení na zřízení tohoto výboru a do funkce 
předsedy bude navrhovat pana Jana Matěje. Ten 
navrţenou funkci nepřijal. Ing. Jandl ve vzniklé diskuzi 
konstatoval, ţe Sdruţení Politického hnutí Ano 2011 + 
SOS (Spojil sobě) mělo jako hlavní cíl svého volebního 
programu štíhlá obec, maximální důraz na šetření, ţe 
zřizování dalších výborů je pro ně neakceptovatelné, za 
druhé při volbě místostarosty jim bylo jasně určeno 
hlasováním, jaká je jejich politická síla, jaké je jejich 

místo v zastupitelstvu a podle toho se dohodli, jak 
budou postupovat.  

          Následovala diskuze, v níţ vystoupil MUDr. Karel 
Mencl CSc., starostka obce Miluše Telecká, 
místostarosta obce Jan Křivka, Jan Matěj, Bc. Diana 
Houdová a Ing. Jaroslav Jandl. Vzhledem k vzniklé 
situaci poţádal místostarosta obce o 5-ti minutovou 
technickou přestávku. 

          Po vyčerpání poţadovaného času předsedající 
konstatovala, ţe jednání pokračuje k bodu zda zřídit 
nebo nezřídit výbor stavební a pro strategický rozvoj 
obce Spojil.  Místostarosta obce Jan Křivka  předloţil 
návrh na usnesení ve smyslu, aby Zastupitelstvo obce 
Spojil zřídilo výbor stavební a pro strategický rozvoj 
obce Spojil. Na základě připomínek členů zastupitelstva 
obce svůj návrh upravil. Tento výbor byl zřízen, kdy se 
v hlasování pro vyjádřilo 5 zastupitelů, 1 byl proti (Jan 
Matěj) a 3 se zdrţeli (Libor Kment, Ing. Jaroslav Jandl, 
Bc. Diana Houdová) 

 
     Po zřízení stavebního výboru předloţil místostarosta obce Jan Křivka další návrh na usnesení, ţe 
"Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením dává úkol předsedovi hnutí Ano 2011 a SOS panu Janu Matějovi, aby 
do příštího zastupitelstva obce předloţil návrh na předsedu a případné členy výboru stavebního a pro strategický 
rozvoj obce Spojil".  
Pan Matěj vystoupil s tím, ţe tento úkol nepřijímá. Místostarosta obce Jan Křivka na svém návrhu trval. V 
hlasování pak bylo 5 zastupitelů pro a 4 proti (Libor Kment, Ing. Jaroslav Jandl, Bc. Diana Houdová, Jan Matěj). 
Úkol byl uloţen.      
 
      V dalším průběhu bodu "různé" starostka obce 
konstatovala, ţe na poradě členů zastupitelstva obce 
dne 6.11.2014 poţádala zástupce jednotlivých 
volebních stran o předloţení návrhů prioritních bodů 
jejich volebních programů a to do 17.11. 2014, aby 
mohl být na základě toho sestaven obsahový plán 
jednání zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2015. 
Vzhledem k tomu, ţe se tak dosud nestalo, předloţila 

návrh na usnesení, které se jmenovitě týká členů 
jednotlivých volebních stran (Miluše Telecká, Jan Matěj 
a Libor Kment), aby předloţili návrh prioritních bodů 
volebních programů jejich volebních stran jako podklad 
pro sestavení obsahového plánu jednání zastupitelstva 
obce na I. pololetí roku 2015. Termín byl stanoven na 
5.12.2014. Takto postavený úkol byl přijat jednomyslně. 

 
     V bodě různé dále vystoupil místostarosta obce pan Křivka s informací, ţe bude probíhat čištění rybníčku a 
poţádal o pochopení a toleranci při případném znečištění obce. 
 
    Z hostů přítomných na jednání dále vystoupil pan Karel Ševeček s dotazem, proč zájmové akce nedělá výbor 
pro občanské záleţitosti, proč se Mikulášská nadílka dělá jiným způsobem neţ v minulosti a vyjádřil se ke špatné 
informovanosti k besedě o Indonésii. Na tyto otázky mu bylo zodpovězeno. Podrobný průběh diskuze je zveřejněn 
na zvukovém záznamu na webových stránkách obce Spojil. 
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Zápis z jednání zastupitelstva dne 10.12.2014 se nám pro ověřovací procedury nepodaří zařadit, 

nicméně již teď uvádíme zde schválené dokumenty (Tržní řád a Vyhlášku o svozu TKO), jejichž 

platnost je od 1.1.2015. Příští vydání časopisu se totiž plánuje na konec února 2015. Rovněž v 

základních tabulkách uvádíme schválený rozpočet naší obce pro rok 2015. 
 

Nařízení obce Spojil č. 1/2014, kterým se vydává Trţní řád obce Spojil 
 
Zastupitelstvo obce Spojil se na svém zasedání dne 10. 12. 2014 usnesením č.9/2014/VI. usneslo vydat na 
základě ustanovení § 18 odst.. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání ( ţivnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona  č.128/2000 Sb., o 
obcích (obecní  zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení – Trţní řád obce Spojil: 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

 

1. Tímto nařízením se na území obce Spojil nevymezují místa pro prodej a poskytování sluţeb, nestanoví se 
tak ani kapacita a přiměřená vybavenost trţišť, doba prodeje zboţí a poskytování sluţeb na trţišti, pravidla 
pro udrţování čistoty a bezpečnosti na trţišti ani pravidla, která musí dodrţet provozovatel trţiště k 
zajištění jeho řádného provozu.  

Čl. 2 
Zakázané druhy prodeje zboţí a poskytování sluţeb 

 
1. Na celém území obce Spojil je zakázán tzv. podomní prodej a nabídky sluţeb a pochůzkový prodej a 

nabídka sluţeb. 
2. Podomním prodejem a nabídkou sluţeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka 

sluţeb, kdy je bez objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboţí a sluţby. 
3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou sluţeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka sluţeb s 

pouţitím přenosného a neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek apod.) nebo 
přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo zdrţuje na místě. Potencionální uţivatel 
zboţí nebo sluţeb je vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích. 

 
ČL. 3 

Druhy prodeje zboţí a poskytování sluţeb, na které se toto nařízení nevztahuje 
 

            Toto nařízení se nevztahuje 
a) na prodej zboţí a poskytování sluţeb mimo provozovnu při slavnostech, ohlášených     

sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcí, včetně podomního a pochůzkového prodeje 
provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí. 

      b)   na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí 
c) na ohlášené očkování domácích zvířat a výkup koţek 
d) na prodej v pojízdné prodejně 

      e)   na veřejné sbírky (zákon č.117/2001 Sb.) 
 

Čl. 4 
Sankce a pokuty 

 
              Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů. (zákon     
              č.128/2000 Sb., Zákon č. 200/1990 Sb.). 

 
Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
 

 Práva a povinnosti prodejců zboţí, poskytovatelů sluţeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy 
nejsou tímto nařízením dotčena. 

1. Kontrolu dodrţování trţního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do 
Obecního úřadu Spojil, členové zastupitelstva obce a členové kontrolního výboru. 

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.1.2015 
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, 
o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

(UVEŘEJŇUJEME POUZE VÝŇATEK) 

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 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 236.901,- Kč a byly 

rozúčtovány takto: 

Náklady 236.901,- Kč děleno 479 (478 počet osob s pobytem na území obce + 1 počet staveb určených 

k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu ţádná fyzická osoba) = 

495,- 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 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu 

kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 

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

 
POZOR ! Jako zásadní změna je v této vyhlášce v čl.6 Osvobození a úlevy 
uvedeno, ţe jsou od poplatku osvobozeny osoby, které sice mají v obci Spojil 
trvalý pobyt, ale prokazatejně se na území obce nezdrţují. 
 

  
 

Rozpočet obce Spojil na rok 2015 
 

Příjmy 

Paragraf Poloţka Specifikace Kč 

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

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob SVČ ( podnikatelé) 100 000 

0000 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 80 000 

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 750 000 

  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 10 000 

0000 1361 Správní poplatky (ověřování atd.) 5 000 

0000 1511 Daň z nemovitostí 220 000 

0000 4112 Neinvestiční dotace pro výkon státní správy 85 300 

3412 2132 Příjmy z pronájmu (sportovní areál) 100 000 

3722 2111 Smlouvy TKO - podnikatelé 10 000 

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

6171 2111 Činnost místní správy - sluţby, čipy, kopírování 3 000 

6310 2141 Příjmy z úroků 2 000 

6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000 

Celkový příjem na rok 2015     3 845 300 

  8115 financování obce 2 300 000 

Součet příjmů a financování     6 145 300 
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Výdaje 

Paragraf Poloţka Specifikace Kč 

2219   Ostatní záleţitosti pozemních komunikací 30 000 

2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100 000 

3341   Rozhlas a televize 15 000 

3399   Ostatní záleţitosti kultury 30 000 

3412   Sportovní zařízení v majetku obce 390 000 

3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000 

3511   Ambulantní péče - pečovatelská sluţba 20 000 

3631   Veřejné osvětlení 60 000 

3635   Územní plánování 80 000 

3639   Komunální sluţby a rozvoj obce 1 370 000 

  5xxx Běţné výdaje 720 000 

  6901 Kapitálové výdaje 650 000 

3722   Sběr a svoz komunálních odpadů - TKO 440 000 

3745   Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  130 000 

5212   Účelová rezerva - krizový zákon č. 118/2011 1 000 

5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000 

5512   Poţární ochrana obce 120 000 

  5xxx běţné výdaje 50 000 

  6123 Kapitálové výdaje 70 000 

6112   Zastupitelstva obcí 900 000 

6171   Činnost místní správy 2 074 300 

6310   Poplatky peněţních ústavů  10 000 

6320   Pojištění majetku obce 40 000 

6399   Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků 55 000 

Celkové výdaje na rok 2015  6 145 300 

 
 
  

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 
 
Váţení spoluobčané,  
     obecní úřad oznamuje, ţe dne  23.12. 2014, 30.12. 2014 a 31.12. 2014  jsou z důvodu 
čerpání dovolené zrušeny úřední hodiny obecního úřadu. Ostatní pracovní dny do konce roku 
2014 jsou dny, které jsou v obci Spojil neúředními. Prvním úředním dnem po Novém roce je 
úterý 6.1. 2015, kdy jsou jako obvykle úřední hodiny od 8,00 do 14,00 hodin. 
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné proţití svátků vánočních, bohatého Jeţiška a hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2015. 
          Obecní úřad Spojil 
 

Poplatky TKO 
 Poplatky TKO můţete hradit buď osobně na obecním úřadě počínaje dnem úterý 6.1. 

2015 (vţdy v úterý od 8,30 do 14,00 hodin a ve středu od 14,30 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 2015 do 28.2. 2015, v tomto termínu je nutné si 
vyzvednout známky na popelnice a igelitové pytle na plasty. 
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 Výše poplatku zůstává beze změny, tedy 500,- Kč na osobu. Výjimky  jsou uvedeny 
v obecně závazné vyhlášce č.1/2014. 

 
 

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. 2015. 
 

Seniorpasy 
Obec Spojil bude i v roce 2015 přispívat seniorům starším 70–ti let 50% z ceny 
seniorpasu  na základě předloţeného potvrzení o jeho zakoupení. 
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HARMONOGRAM SVOZU TKO A SEPARACE - ROK 2015 SPOJIL 
  

                  

  
LEDEN ÚNOR BŘEZEN 

týden 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 

                  pondělí 
 

5 12 19 28 
 

2 9 16 23 
 

2 9 16 23 30 

úterý 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

3 10 17 24 31 

středa 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

4 11 18 25 
 čtvrtek 1 8 15 22 29 

 
5 12 19 26 

 
5 12 19 26 

 pátek 2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 
 

6 13 20 27 
 sobota 3 10 17 24 31 

 
7 14 21 28 

 
7 14 21 28 

 neděle 4 11 18 25 
 

1 8 15 22 
 

1 8 15 22 29 
 

                  

                  

  
DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

 týden 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22   23 24 25 26 27 

                  pondělí 
 

6 13 20 27 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 

úterý 
 

7 14 21 28 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 

středa 1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 čtvrtek 2 9 16 23 30 

 
7 14 21 28 

 
4 11 18 25 

 pátek 3 10 17 24 
 

1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 sobota 4 11 18 25 

 
2 9 16 23 30 

 
6 13 20 27 

 neděle 5 12 19 26 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 
 

                  

                  

  
ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 

týden 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 

                  pondělí 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 

úterý 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 

středa 1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 

čtvrtek 2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 pátek 3 10 17 24 31 

 
7 14 21 28 

 
4 11 18 25 

 sobota 4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 neděle 5 12 19 26 

 
2 9 16 23 30 

 
6 13 20 27 

 

                  

                  

  
ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

týden 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 

                  pondělí 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 
 

7 14 21 28 

úterý 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

1 8 15 22 29 

středa 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

2 9 16 23 30 

čtvrtek 1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 

3 10 17 24 31 

pátek 2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 
 

4 11 18 25 
 sobota 3 10 17 24 31 

 
7 14 21 28 

 
5 12 19 26 

 neděle 4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 
 

                  úterý - TKO 2x měsíčně liché týdny   
          středa - papír 2x měsíčně sudé týdny   
          středa - plast 2x měsíčně liché týdny  
          pátek - sklo 1x za 3 týdny      
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POZVÁNKA NA 

XV. REPREZENTAČNÍ PLES SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ  
                                                                                                       

                   

Kdy?: V pátek 23. ledna 2015 od 20,00 hodin 
 
Kde?: KD Kostěnice 
 

Bliţší informace najdete na 
finálních plakátech. 
 

http://www.mikroregion-loucna.cz/
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V jednom paneláku vypadne babka z okna.  
Napůl omráčené se postaví a opráší a 
najednou je kolem plno lidí a s nimi policajt. 
"Babi, co se tu stalo?" 
"Já ti ani nevím, synku, já jsem teď přišla ...." 
 

Dlouholetí manţelé tiše sedí u večeře,  
kdyţ se najednou ţena postaví  
a vypálí manţelovi pořádnou facku.  
Manţel se překvapeně ptá: "To za co?"  
"Za 40 let nekvalitního sexu!"  
Po chvíli se postaví manţel  
a také dá manţelce řádnou facku.  
Ţena se překvapeně ptá: "A to za co?"  
"Odkud ty víš, co je kvalitní a co nekvalitní 
sex?"  
 

Co je to veletrh?  
Když si roztrhnete 
kalhoty, trenky, 
 i ................. 

Manţelé sedí v prázdném kupé proti sobě. 
Po půlhodině povídá manţel:  
"Drahá, pojď sem. Sedni si ke mně." 
Manţelka poslechne, přitulí se k němu a 
šeptne: "A co tak najednou?" 
Muţ ji obejme a říká: 
"Uţ jsem se na tebe nemohl dívat." 

 

Holky, kdyţ chlapa zajímají jen prsa 
a stehna, pošlete ho do ......... KFC ! 
 

Alkohol pomáhá odstranit stres, podprsenku, 
kalhotky a spoustu dalších problémů ....... 

Sousede, měl byste si zatahovat závěsy, 
kdyţ se milujete se svojí ţenou… 
Včera jsme vás krásně viděli ve všech 
pozicích…  
No vidíte a takhle vznikají drby - já jsem 
včera nebyl vůbec doma! 
 

Jaký je trest 
pro bigamistu? 
Má dvě tchýně 
a musí umývat  
dvoje nádobí. 

 

Prostitutka stopuje na cestě. Zastaví jí auto,  
z okna se vykloní chlap a říká: "Co uděláš za 
tři tisíce?" 
"Všecko, všecko!"  
"Tak nasedni, jedeme betonovat!" 

Stěţoval si neurolog gynekologovi: 
"U nás je to na nervy, jak je to u vás? 

 

Dotaz blondýny:   
"Hele, nevíte jak často 
se má měnit voda v 
plovoucí podlaze ?" 

Co je největší hazard ? 
Zapít prášky na spaní šaraticí! 

Ve dne to štěká a v noci 
to spí v krabici?  
Tchýnina protéza. 

 

Paní v důchodovém věku si doma stěţuje 
manţelovi, ţe uţ ji úplně ignoruje jako ţenu" 
"Dřív jsi mne pořád drţel za ruku ..." 
Manţel ji tedy chytne za ruku a ona zas: 
"Kdys mi dal naposled pusu?" 
Manţel ji něţně políbí a přitom pořádně 
obejme. V ţeně se probudí vzpomínky: 
"Pamatuješ, jak jsi mne vţdy jemně kousal do 
krku a ramen?" 
Manţel ji pustí a odchází. Ona naštvaně: 
"Kam jdeš?" 
"Pro zuby ......" 

 

"Uţ jsi slyšel, ţe se od Pepy 
odstěhovala manţelka?" 
"Jo? A jak to snáší?" 
"No, teď uţ v pohodě, ale ze 
začátku měl strach, ţe se vrátí." 

 

"Pane, kupte sněţenky pro svou manţelku!" 
"Nemám manţelku." 
"Tak kupte sněţenky pro svou milou!" 
"Nemám ţádnou milou." 
"Tak si je kupte jen tak, pro radost, ţe máte tak 
šťastný a spokojený ţivot." 

 

   Dívka hovoří k otci: "Tati, jeden chlapec ve škole mi řekl něco, čemu  
jsem tak docela nerozuměla. 
   Říkal, ţe mám pěkný čelní sklo, překrásný kufr, super karosérii a moje  
nárazníky jsou bezchybné........." 
   Otec na to: "Vyřiď mu, ţe jsi ještě v záruce a jestli se opováţí zvednout 
kapotu, aby zkontroloval hladinu oleje, tak mu urvu vejfuk.........!" 
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Vychází jednou za dva měsíce. 
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