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Vážení spoluobVážení spoluobVážení spoluobVážení spoluob����ané, milé dané, milé dané, milé dané, milé d����ti a mládeži,ti a mládeži,ti a mládeži,ti a mládeži,    
                    aaaa���� tomu okolní p tomu okolní p tomu okolní p tomu okolní p����íroda a poíroda a poíroda a poíroda a po����así samotné nenasvasí samotné nenasvasí samotné nenasvasí samotné nenasv����dddd����uje, je tu opuje, je tu opuje, je tu opuje, je tu op����t období Vánoc. O t období Vánoc. O t období Vánoc. O t období Vánoc. O 
Vánocích se vždy Vánocích se vždy Vánocích se vždy Vánocích se vždy ����íkávalo, že jsou to nejkrásníkávalo, že jsou to nejkrásníkávalo, že jsou to nejkrásníkávalo, že jsou to nejkrásn����jší svátkjší svátkjší svátkjší svátky roku, svátky klidu a míru. Jak  y roku, svátky klidu a míru. Jak  y roku, svátky klidu a míru. Jak  y roku, svátky klidu a míru. Jak  
kkkk����ehké je toto rehké je toto rehké je toto rehké je toto r����ení, to nám ukazuje dnešní rozbouení, to nám ukazuje dnešní rozbouení, to nám ukazuje dnešní rozbouení, to nám ukazuje dnešní rozbou����ený svený svený svený sv����t. Aby byl klid a mír zachován t. Aby byl klid a mír zachován t. Aby byl klid a mír zachován t. Aby byl klid a mír zachován 
a to nejen na tea to nejen na tea to nejen na tea to nejen na te����, ale i do budoucna a pro naše potomky, to nepochybn, ale i do budoucna a pro naše potomky, to nepochybn, ale i do budoucna a pro naše potomky, to nepochybn, ale i do budoucna a pro naše potomky, to nepochybn���� záleží na každém  záleží na každém  záleží na každém  záleží na každém 
zzzz    nás. Pnás. Pnás. Pnás. P����estaestaestaesta����me se zabývat malichernostmi, zme se zabývat malichernostmi, zme se zabývat malichernostmi, zme se zabývat malichernostmi, závidávidávidávid����t jeden druhému, pt jeden druhému, pt jeden druhému, pt jeden druhému, p����edhánedhánedhánedhán����t set set set se,,,,    kdo kdo kdo kdo 
dddd����ív toho druhého „trumfne“, aív toho druhého „trumfne“, aív toho druhého „trumfne“, aív toho druhého „trumfne“, a���� to stojí co to stojí. V to stojí co to stojí. V to stojí co to stojí. V to stojí co to stojí. V����nujme se radnujme se radnujme se radnujme se rad����ji upevji upevji upevji upev����ování vztahování vztahování vztahování vztah����    
vvvv    rodinrodinrodinrodin����, mezi p, mezi p, mezi p, mezi p����áteli, sousedy. Nauáteli, sousedy. Nauáteli, sousedy. Nauáteli, sousedy. Nau����me se navzájem si pomáhat, být si oporou, vzájemnme se navzájem si pomáhat, být si oporou, vzájemnme se navzájem si pomáhat, být si oporou, vzájemnme se navzájem si pomáhat, být si oporou, vzájemn����    
se respektovat a tolerovat. Není to vse respektovat a tolerovat. Není to vse respektovat a tolerovat. Není to vse respektovat a tolerovat. Není to v����bec jednoduché, ale jedinbec jednoduché, ale jedinbec jednoduché, ale jedinbec jednoduché, ale jedin���� tak m tak m tak m tak m����žeme vnést do žeme vnést do žeme vnést do žeme vnést do 
svých domovsvých domovsvých domovsvých domov���� klid a zachovat mír. Buddhisté tvrdí, že mohou být š klid a zachovat mír. Buddhisté tvrdí, že mohou být š klid a zachovat mír. Buddhisté tvrdí, že mohou být š klid a zachovat mír. Buddhisté tvrdí, že mohou být š����astní pouze v astní pouze v astní pouze v astní pouze v 
pppp����ípadípadípadípad����, že jsou š, že jsou š, že jsou š, že jsou š����astní všichni lidé okolo. Jistastní všichni lidé okolo. Jistastní všichni lidé okolo. Jistastní všichni lidé okolo. Jist���� by nám meditace na toto téma jen a jen  by nám meditace na toto téma jen a jen  by nám meditace na toto téma jen a jen  by nám meditace na toto téma jen a jen 
prospprospprospprosp����la. Zkuste to tla. Zkuste to tla. Zkuste to tla. Zkuste to t����eba jen na chvílieba jen na chvílieba jen na chvílieba jen na chvíli    pod zápod zápod zápod zá����ícím vánoícím vánoícím vánoícím váno����ním stromkem.ním stromkem.ním stromkem.ním stromkem.    
    
Vážení spojilští, milí sousedé,Vážení spojilští, milí sousedé,Vážení spojilští, milí sousedé,Vážení spojilští, milí sousedé,    
                    dovolte nám, abychom Vám popdovolte nám, abychom Vám popdovolte nám, abychom Vám popdovolte nám, abychom Vám pop����áli krásné a klidné prožití svátkáli krásné a klidné prožití svátkáli krásné a klidné prožití svátkáli krásné a klidné prožití svátk���� váno váno váno váno����ních, hodnních, hodnních, hodnních, hodn����    
dárkdárkdárkdárk����    ----    tedy bohatého Ježíška a do nadcházejícího roku 2016 všechno dobré, hodntedy bohatého Ježíška a do nadcházejícího roku 2016 všechno dobré, hodntedy bohatého Ježíška a do nadcházejícího roku 2016 všechno dobré, hodntedy bohatého Ježíška a do nadcházejícího roku 2016 všechno dobré, hodn����    
zdraví, štzdraví, štzdraví, štzdraví, št����stí, spokojenstí, spokojenstí, spokojenstí, spokojenosti a mnoho osobních i pracovních úsposti a mnoho osobních i pracovních úsposti a mnoho osobních i pracovních úsposti a mnoho osobních i pracovních úsp����chchchch����. T. T. T. T����šíme se na setkání šíme se na setkání šíme se na setkání šíme se na setkání 
ssss    vámi dne 1. ledna 2016 na tradivámi dne 1. ledna 2016 na tradivámi dne 1. ledna 2016 na tradivámi dne 1. ledna 2016 na tradi����ním Vítání Nového roku.ním Vítání Nového roku.ním Vítání Nového roku.ním Vítání Nového roku.    
    

Zastupitelstvo obce Spojil,  Obecní úZastupitelstvo obce Spojil,  Obecní úZastupitelstvo obce Spojil,  Obecní úZastupitelstvo obce Spojil,  Obecní ú����ad Spojil,  Redakad Spojil,  Redakad Spojil,  Redakad Spojil,  Redak����ní rada Spojilské drbny,ní rada Spojilské drbny,ní rada Spojilské drbny,ní rada Spojilské drbny,    
SDH Spojil   a  ZamSDH Spojil   a  ZamSDH Spojil   a  ZamSDH Spojil   a  Zam����stnanci obce Spojilstnanci obce Spojilstnanci obce Spojilstnanci obce Spojil 

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

 

v �íjnu 2015 
 

se narodila  
 

Anežka PETERKOVÁ  
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     Paní Zorka Hrabá�ová, která je již �adu let naší 
ob�ankou a �asto se podílí na výtvarných akcích 
pro d�ti i dosp�lé, p�ednesla vedení obce nabídku 
DDM Beta Pardubice na vytvo�ení „Kreativního 
klubu“ p�ímo v naší obci. Klub pro d�ti i dosp�lé by 
byl zam��en na výrobu drobných dárk�, 
dekorativních p�edm�t�, aranžmá apod. Vedení 
obce tuto nabídku s pot�šením p�ijalo, a tak se  
v pátek 23. �íjna konala v klubovn� sportovního 
areálu  první informativní sch�zka.  
     Na sch�zce však byl p�ipravovaný program 
klubu rozebírán a diskutován a nakonec z celé 
debaty vyplynulo rozhodnutí, že bude nejlépe 
rozd�lit aktivitu dosp�lých a d�tí s maminkami na 
dv� skupiny. Tak vlastn� vznikl samostatný klub, 
kterého se ú�astní výhradn� ženy, proto jsme ho 
nazvali „Dámský klub“. Náš výtvarný dorost                   
s maminkami si vyhradil pro svou �innost jednou 
za �trnáct dní páte�ní odpoledne a Dámský klub si 
zamluvil po dohod� s lektorkou paní Hrabá�ovou 
úterní podve�er, a to jednou za m�síc. 
     Aby si naše dámy stihly vytvo�it do Vánoc dárky 
�i p�kné dekorace, první hodina se konala již 
následující  úterý 27. �íjna. Ú�ast p�ekonala 
o�ekávání, protože se sešlo jedenáct výtvarnic. Na 

programu byla tvorba misek �i svícn� z hlíny. Po 
krátké instruktáži paní lektorky se všichni pustili do 
práce. Práce však není ten správný výraz, protože 

to byla spíše zábava a nakonec i radost 
z výsledného výrobku. Po hodin� a p�l se na stole 
objevilo n�kolik misek r�zného tvaru a n�kolik 
svícínk� ve tvaru javorového listu p�ipravených 
k vypálení, které zajistila naše paní lektorka. Naše 
ženy jsou vskutku výtvarn� nadané, protože se 
bylo na co dívat a co obdivovat a to ješt� naše dílo 
nebylo dokon�eno. Kone�ný vzhled výrobk� 
uvidíme až p�ed Vánocemi po glazování a 

 

 

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

P�ejeme Vám hodn� zdraví !  

Do dalšího vydání zpravodaje budou v lednu slavit : 
 

 pan Miloš KOSTELECKÝ, 
 

pan Antonín STAN�K, 
 

a paní Božena MELOUNOVÁ 
 

� � � � � 



 4 

op�tném vypálení. 
     Kreativní klub, který byl vyhrazen maminkám 
s d�tmi, se scházel v pátek nave�er v klubovn� 
sportovního areálu stejn� jako Dámský klub. Do 

Vánoc se výtvarné hodiny konaly �ast�ji, ale od 
ledna budou pravideln� v pátek každých 14 dní. 
Na první hodin� v pátek 13. listopadu se sešly t�i 
maminky a 9 d�tí r�zného v�ku. Lektorka paní 
Zorka Hrabá�ová se malým výtvarník�m v�novala 
s ochotou sob� vlastní. Všichni m�li plné ruce 
práce, a tak za necelou hodinu se již stoly za�aly 
plnit prvními miskami, svícínky, rybi�kami, 
kometami a dalšími výrobky z hlíny, které po další 
úprav�, tj. vypálení a naglazování, ud�lají radost 
jako dárek pod strome�kem n�komu milému. 
Šikovné ru�i�ky  našich malých výtvarník� 
vytvo�ily skute�n� krásné p�edm�ty, což sv�d�í o 
tom, že i náš dorost je výtvarn� nadaný. 
     Velmi nás t�ší, že se v naší obci rozr�stá po�et 
nejen sportovních akcí, ale i další aktivity z jiných 
oblastí jako jsou výše uvedené výtvarné kluby. 
P�edevším je výborné, že se do t�chto akcí 
zapojují naše d�ti a mládež.    
     Božena Melounová 

 
����������������������������������������������������  

 

     Vánoce se kvapem blíží, a protože se v obci 
chystalo setkání p�i slavnostním rozsvícení 
váno�ního stromku a nového váno�ního  
osv�tlení, vyvstala myšlenka, že by to cht�lo 
n�jaké ob�erstvení. Co takhle pár perní�k�?  A tak 
bylo rozhodnuto, že v ned�li 22. listopadu 

odpoledne nape�eme váno�ní perní�ky, a to nejen 
na slavnostní setkání, ale také pro d�ti na 
Mikuláše. Vlastn� tomu není tak dávno, tedy 
v roce 2006, co jsme již jednou takovou peka�skou 
perníkovou událost uskute�nili. 
     A tak se v ned�li odpoledne 22. listopadu   
sportovní areál rozvon�l v�ní perní�k�. Celou akci 
zorganizovala p�edevším paní Mirka �ápová, 
která také p�edem p�ipravila 4 kg t�sta a polevu na 
zdobení. T�sta byla v klubovn� rozdána mezi 
p�ítomné ženy a pak už jen zabraly vále�ky a 

z placek t�sta se vykrajovacími formi�kami za�aly 
vylupovat nejprve figurky pro d�ti, tj. Mikuláš, 
and�l a sn�hulák. Dále se pak na peká�ích za�aly 
objevovat hv�zdi�ky, motýlci, podk�vky, pejskové, 
ko�i�ky, strome�ky, zvone�ky, jablí�ka a další 
tvary. Upe�ení byla pom�rn� jednoduchá práce, ta 
složit�jší nastala až následn�, ale i se zdobením  

si ruce našich šikovných žen poradily. Vlastn� to 
byla pro nás svým zp�sobem zábava, jak  
postupn� na  hn�dých perní�kách vykoukla o�i�ka 
postavi�ek, strome�ky dostaly v�tvi�ky, sn�huláci 
knoflíky a další produkty p�íslušnou výzdobu. 
     Tém�� �ty�i hodiny usilovné práce dvanácti 
ob�tavých  hospodyn�k p�inesly skv�lý výsledek, 
a to 1060 krásn� nazdobených perní�k�, které 
byly pe�liv� narovnány do 15 p�epravek a jedné 
krabice.  Bylo radost se dívat na �ady jednotlivých 
tvar� perní�k� a už p�i pohledu se všem dalším 
p�íchozím sbíhaly sliny. Všichni zú�astn�ní 
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doufají, že si naše d�ti o Mikuláši a další spojiláci 
p�i slavnosti moc pochutnají. To  bude pro autorky 
tohoto sladkého pot�šení ta nejv�tší odm�na. 

Naše velké pod�kování pat�í všem spojilským 
ženám, které se na akci podílely. 
                                              Božena Melounová 

 
����������������������������������������������������  

 
     Vánoce jsou svátky klidu, dobré v�le, t�pytivých 
ozdob, ale také mnoha v�ní. Po první v�ni 
perní�k�, které naše ženy pekly v ned�li 22. 

listopadu, zavon�la v sobotu 27. listopadu 
dopoledne v altánu sportovního areálu v�n� 
chvojí, mahonu, buxusu a další zelen�. Všechen 
tento materiál posloužil jako „základní stavební 
kámen“ pro váno�ní v�nce, misky koší�ky a jiné 
váno�ní dekorace.  Temná zele� se však v krátké 
dob� rozzá�ila t�pytivými hv�zdi�kami, bambul-
kami, mašlemi ale i p�írodními matriály. Tu a tam 
se objevily i netradi�ní ozdobné prvky jako bílý 
srne�ek nebo r�ži�ky, ale v celkovém kontextu 
vznikaly v rukou našich žen, dívek a d�tí nádherné 
dekorace na váno�ní st�l, na výzdobu interiéru 
byt� �i na venkovní dve�e dom�.  
    Pod vedením Jitky Folbrechtové a jejího syna 
Erika se kurzu váno�ní floristiky zú�astnil  op�t 
velký po�et místních výtvarnic – 30 žen a dívek a 

7 d�tí.  Svojí pomocí p�isp�l i Svá�a Rozsypal, 
který maloval p�írodniny v barv� dle p�ání. Nejv�tší 
podíl na pe�livé p�íprav� a organizaci, jak je jejím 
zvykem, m�la Mirka �ápová. Všem organizátor�m 
náleží velký dík. Bez jejich ob�tavosti bychom se 
nemohli pyšnit tak krásnou výzdobou našich 
domov�. 

 
    Je to radost nejen pro autory výzdoby, ale také 
pot�šení pro všechny, kdo se naší vyzdobenou 
vesni�kou procházejí. Všechny mén� �i naprosto 
dokonalé výrobky jist� zp�íjemní krásnou váno�ní 
atmosféru našich domov�. O první adventní ned�li 
se rozline další v�n�, protože zavoní první 
zapálená sví�ka na adventních v�ncích, a pak už 
se jen t�šíme na v�ni váno�ního cukroví a 
smaženého kapra. 
                                          Božena Melounová 
 

 

����������������������������������������������������  

 
 

     Sobota p�ed první adventní ned�lí se tradi�n� 
stává v naší obci dnem, kdy naše ženy a d�ti 
chystají pro své domovy váno�ní výzdobu na 
tradi�ním kurzu „Váno�ní floristiky“. V letošním 
roce však tento den dostal další význam a byla 
založena nová tradice. Vedení obce dosp�lo 
k záv�ru, že si naše obec po svém velkém rozvoji 
v posledním období kone�n� také zaslouží novou 
váno�ní výzdobu, k jejíž vým�n� dochází poprvé 
v novodobé historii samostatnosti naší obce. 
     Jako nejvhodn�jší den pro slavnostní 
rozsvícení nové váno�ní výzdoby byl vybrán 
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p�edve�er první adventní ned�le, sobota 28. 
listopadu 2015. Celé akci p�edcházela d�kladná 
p�íprava. Spojilské ženy spojily své síly a 
s týdenním p�edstihem pod 
vedením Mirky �ápové  za 
pomoci správkyn� sportovního 
areálu Hany Hartmanové 
napekly a ozdobily více jak 
tisíc kousk� adventních 
perní�k�, které byly spole�n� 
se slaným pe�ivem a 
sko�icovými „sloními oušky“  
nabízeny ú�astník�m „Spojil-
ského adventu“ a vznikly do-
slova pár hodin p�ed za�átkem 
akce z rukou ú�ast-nic kurzu 
váno�ní floristiky. 
     Úderem sedmnácté hodiny 
celá akce za�ala vystoupením 
hudební skupiny Pedro a 
p�átelé, která navodila tu 
správnou atmosféru. Po 
krátkém vystoupení starostky 
obce nastal ten mnohými o�ekávaný okamžik 
rozsvícení nové váno�ní výzdoby. Její postupné 
rozsv�cení p�ivád�lo v hlasitý údiv nejednoho 

ú�astníka spojilského adventního setkání. Celý 
podve�er pak pokra�oval dalším vystoupením 
skupiny Pedro a p�átelé. 

     I když tento podve�er p�íliš 
nep�álo po�así a déš� se st�ídal 
se silným v�trem, neodradilo to  
spojilské ani návšt�vníky z blíz-
kého okolí k pom�rn� velké 
ú�asti. �áste�nou odm�nou jim 
za to bylo n�co teplého na 
zah�átí v podob� ovocného 
�aje, sva�áku �i pun�e to vše z 
„kuchyn�“ spojilských žen a 
Hanky Hartmanové. I p�es 
nep�íze� po�así m�žeme �íct, 
že první „Spojilský advent“ se 
nám vyda�il a to p�edevším 
zásluhou spojilských žen všech 
generací, které se velice ob�-
tav�, s radostí a samoz�ejmostí 
ujaly p�ípravy veškerého ob-
�erstvení pro ú�astníky. Za to 
jim všem pat�í nejen moje, ale 

myslím i nás všech, up�ímné pod�kování. 
 

Miluše Telecká 
 
����������������������������������������������������  

 

     Po lo�ském úsp�chu Halloweenské párty 
uspo�ádala paní Hanka Hartmanová i letos 
v sobotu 30. listopadu tuto strašidelnou zábavu a 
to nejprve pro ty malá, za�ínající strašidla a ve�er 
pro strašidelný dorost a strašidla již pon�kud 
odrostlá. I když venku svítilo sluní�ko a teplota 
stoupala k p�íjemným 15 stup��m, byl již skute�n� 
cítit podzim a s ním opožd�né babí léto. Podzimní 
prázdniny a krásné po�así však vylákaly mnoho 
rodi�� i d�tí na výlet nebo na návšt�vu a 
p�ípadnou úpravu místa odpo�inku zesnulých 
p�íbuzných, což se podepsalo i na po�tu 
ú�astník�. 

     Po p�íchodu do sportovního areálu tém�� na 
p�esnou hodinu za�átku jsme m�li nejprve dojem, 
že z velký oslav sešlo, protože vnit�ní prostory 
sportovního areálu tém�� zely prázdnotou a pouze 
venku na d�tských atrakcích místního h�išt� se 
prohán�lo a dovád�lo n�kolik nedorostlých zombie 
a strašidel. Sluní�ko však za�alo brzy zapadat, s 
tím p�išel i chlad a d�ti se rády uchýlily do 
klubovny. Nakonec se jich zde i p�es veškeré 
okolnosti sešlo v toto sobotní odpoledne kolem 20 
a to jak �arod�jnic, duch�, tak i r�zných strašidel. 

Vrchní �arod�jnice paní Hanka tak m�la stejn� 
plné ruce práce, aby uhlídala všechno jejich 
"strašidelné" rejd�ní.  
     Po chvilce ur�itého ostychu, kdy si na sebe d�ti 
zvykaly, se rozproudila pravá párty a díky 
"�arod�jné vrchnosti" a zombie personálu se šlo 
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ze sout�že do sout�že, prokládané r�znými 
tane�ky a mlsáním získaných odm�n. Krom� 
klasických sout�žních akcí, d�tem již známých, 
jako je malování dýní, nebo lovení jablí�ek z vody 
vlastní pusou, d�ti velmi nadchly i nové zábavné 
sout�že. Nap�íklad mumifikování kamaráda, což 
p�edstavovalo balení kamaráda do toaletního 
papíru, m�lo obrovský ohlas. Hlavn� proto, že se 
ten sou�asný, dnešní toale�ák, velmi snadno trhal 
a muchlal a tak se muselo obtá�ení pe�liv� hlídat. 
A samoz�ejm� - každý sout�žní úsp�ch byl 
náležit� odm�n�n. Kdo zná paní Hanku, ten ví, že 
se odm�n stejn� dostalo i t�m mén� úsp�šným. 
     Pro mlsné jazý�ky malých i velkých 
návšt�vník�  byl p�ipraven bohatý rautový st�l, 
plný nevšedních pokrm� a nápoj�, které však 
odpovídaly této halloweenské párty. Pavou�ci, 
usekané prstíky, zelené �íze�ky, krvavé tlapky, 
nebo rozesmáté dý�ové kolá�e. Všechno lákalo 
k ochutnání a pouze u n�kterých návšt�vník� bylo 
vid�t ur�ité rozpaky, jaký z t�ch "hnus�" si vzít na 
talí�ek.  
 
 

 

     Hr�zostrašnou atmosféru sobotního podve�era 
vytvá�ela p�edevším nápaditá výzdoba místností, 
která byla plná pavouk� v pavu�inách, krvavých 
stop po chodbách, zav�šených duch�, sebevrah�  
a dalších strašidelných rekvizit. P�esto, že vše 
p�sobilo pon�kud morbidn�, atmosféra byla velmi 
živá a veselá a d�ti i jejich rodi�e se rozhodn� 
nenudili.                           Božena Melounová

����������������������������������������������������  

 

     P�edve�er svatého Mikuláše tradi�n� pat�í 
našim nejmenším – d�tem. V sobotu 5. prosince 
v podve�er se sešla ve sportovním areálu necelá 
t�icítka d�tí, aby složily „své ú�ty“ našim 
nadp�irozeným bytostem. Mikuláš spolu s �ertem a 
and�lem byli jako vždy vybaveni Knihou h�ích� a 
dobrých skutk�, aby v�d�li, jak se které dítko 
v uplynulém roce chovalo, co dobrého vykonalo a 
v �em by se m�lo polepšit. Ti nejodvážn�jší pak 
na p�ání Mikuláše �ekli n�jakou básni�ku �i 
�íkanku. Za odm�nu pak d�ti dostaly mikulášský 
balí�ek plný dobrot a ovoce. 
     O hudební doprovod a fotodokumentaci celé 
akce se postarala rodina Ministrových spole�n�                
s    našim    stálým    spolupracovníkem   Jarynem 
  
 

 

Mú�kou, za což jim všem pat�í naše pod�kování. 
A nejv�tší pod�kování pat�í Han� Hartmanové a 
jejím koleg�m za zorganizování celé akce. 

Miluše Telecká

 

     V letošním roce mají d�ti v naší obci bohatý 
výtvarný program pro Vánoce. Na kurzu váno�ní 
floristiky si vyrobily drobnosti pro výzdobu 
domácností, v Kreativním klubu malé dárky pod 
strome�ek pro své blízké a v pátek 11. prosince 
v D�tské váno�ní díln� si vytvo�ily n�kolik ozdob 
na váno�ní strome�ek.      
     V tento páte�ní podve�er se sešlo v t�locvi�n� 
sportovního areálu celkem 5 d�tí s maminkami a 
pod vedením lektorky paní Jitky Folbrechtové a 
jejího syna Erika jim pod šikovnýma ru�i�kama 
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vznikaly skute�né skvosty. S použitím r�zných 
výtvarných technik jako malování, vypl�ování 
šablon, lepení, skládání a aranžování t�chto p�t 
malých um�lc� si vytvo�ilo s  pomocí lektor� 
krásné ozd�bky: malovaný strome�ek, skládanou 
hv�zdi�ku, lepeného andílka, motaného 
sn�hulá�ka a aranžovaný o�íšek. 

     Radost d�tí i jejich maminek z p�kných 
váno�ních ozdob byla jist� nejv�tší odm�nou pro 
naše lektory, kterým je nutné pod�kovat za velkou 
trp�livost a ochotu, se kterou se po dobu dvou 
hodin našim d�tem v�novali. 

Božena Melounová

 

 

     V pátek 
18. zá�í 2015 

vyrazila 
skupinka 
osmnácti 

p�átel, v�tšina z naší vísky – Volšovi, Kremli�kovi, 
Hambalíkovi, Fukátkovi, Doležalovi a Št�pánkovi - 
na Kololo� do Chorvatska. Tento nápad se 
zrodil v hlav� Honzy Volšeho, našeho kamaráda a 
velkého bikenadšence ze Spojila. Vybral 
nejkrásn�jší a nejteplejší oblast Jižní Dalmácie a 
nakazil svým nadšením a zápalem pro Kololo� 
dalších 18 lidí. Objednal pro nás celou lo� a 
spole�n� s kamarádem Petrem Kremli�kou sehnal 

menší autobus s vlekem pro kola, do kterého jsme 
se nakonec všichni - každý s  minimáln� 5 za-
vazadly a kolem, náhradními dušemi, cyklistickým 
a plážovým vybavením a dalšími r�znými 
"nezbytnostmi" pro pobyt na kole a na mo�i -  po 
menších peripetiích poskládali. Cestu nám 
zpest�ila naše dopravní spole�nost a paní P. 
výbornou domácí o�echovicí, takže cesta nám 
p�íjemn� ubíhala �. 
     V sobotu ráno 19.zá�í jsme dorazili do Bašky 
Vody a v pr�b�hu dopoledne jsme se nalodili na 
plachetnici Sretan, kde na nás již �ekal kapitán, 
plav�ík a hlavn� velice šikovná chorvatská 

kucha�ka, o �emž jsme se již brzy mohli p�esv�d�it 
� … a  kone�n� se všichni  mohli za�ít  t�šit, až 
vyplujeme.  
     V Chorvatsku jsme na kolech za týden projeli 
podle cyklomap, které  vyrobila parta nadšenc� 
pro cykloturistiku a zakladatel� CK Geotour 2 
ostrovy v Jižní Dalmácii: Kor�ulu, Mljet, dále 
poloostrov Pelješac a Dalmátské pob�eží mezi 
Podgorou a Baškou Voda. Postupn� jsme 
navštívili tyto p�ístavy: Baška Voda – Ra�išce – 
Ku�ište – Trstenik – Žuljana – Bani�i 
(nejromanti�t�jší) – Dubrovník - Prožurska Luka – 
Pomena – Podgora – Baška Voda. Krom� 
„šílených“ (krásných) kopc�, které jsme museli 

(rádi) zdolávat, 
s t�mi  nejkrás-
n�jšími výhledy, 
jaké jsem kdy 
vid�la,  jsme také 
navštívili známé-
ho vina�e pana 
Matuška na Pelje-
šacu a ochutnali 
jeho vyhlášenou 
odr�du "Dinga�e", 
na Mljetu jsme 
zase parádn� 
zmokli – dle 
místních jsme 
chytli nejv�tší 
bou�ku za posled-
ních 5 let. Na 
Kor�ule jsme na-
vštívili hlavní 

m�sto, malebnou Kor�ulu. Odpo�inkový den jsme 
strávili v nejkrásn�jším m�st� Chorvatska,              
v Dubrovníku, kterému se právem �íká "perla 
Jadranu" a také lenošením a opalováním na horní 
palub� Sretanu. P�i zpáte�ní cest� n�kte�í z nás 
projeli krásnou pob�ežní trasu z Podgory zp�t do 
Bašky Vody, state�n�jší a mén� unavení 
z celotýdenního bikování volili horskou trasu do 
poho�í Biokovo s krásnými výhledy a 
nejstate�n�jší a neunavitelný Jeník Volš� se zajel 
jen tak lehce mrknout na nejvyšší horu poho�í 
Biokova, Svatého Juru, která dosahuje 
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nadmo�ské výšky 1762 metr� …blázen … �. 
     V Bašce Vod� jsme strávili poslední noc… 
ješt� povinné koupání na nejkrásn�jší Makarské 
rivié�e a odpoledne jsme všichni naskákali do 
autobusu a t�šili se dom�. Abychom nem�li 
zážitk� málo, cestou dom� nás v horách p�epadla 
Bóra (Bura) - nejobávan�jší jadranský vítr, který 
fouká z pevniny na mo�e a který nás uv�znil 

v horách na 15 hodin a my museli p�e�kat navíc 
jednu dlouhou noc, než jsme mohli pokra�ovat 
v cest� dom�...   
Termín p�íští Kololodi - 2.týden v zá�í 2017 -              
„Jubilejní cesta!“ … už se na n�j všichni móóóc 
t�šíme! 

Zapsala: Dana Horá�ková, 
nadšená ú�astnice zájezdu 

 
����������������������������������������������������  

 

Ze zápisu z �ádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 11. listopadu 2015 

 
       P�ítomno bylo 8, posléze pak všech 9 zastupitel�, z �ad ob�an� se jich jednání ú�astnilo celkem 25. Základní 

program jednání byl rozší�en o bod, který se týkal žádosti Sdružení ob�an� pro pomoc zdravotn� postiženým 
„Apolenka – hiporehabilitace“ o finan�ní p�ísp�vek na financování provozních náklad� sociální služby-sociáln� 
aktiviza�ní služby pro seniory a zdravotn� postižené. S touto úpravou programu souhlasili všichni p�ítomní 
zastupitelé, stejn� jako se za�azením dalšího bodu, týkajícího se projednání sou�asného stavu ve�ejného osv�tlení 
v �ásti ulici Okružní, které není ve vlastnictví  obce Spojil. 
 
     Kontrola pln�ní usnesení z p�edchozích jednání zastupitelstva obce doložila, že jsou pr�b�žn� pln�na a s jeho 
zn�ním souhlasili v usnesení všichni p�ítomní zastupitelé. 
        
     Prvním hlavním bodem jednání bylo projednání a 
schválení návrhu nákupu traktoru pro služby obce 
Spojil, jehož sou�ástí je i návrh na uzav�ení nájemní 
smlouvy na garáž pro parkování traktoru v p�ípad�, že 
bude jeho nákup schválen. Nákup traktoru pro služby 
obce Spojil byl projednán ve finan�ním výboru dne 4. 
listopadu 2015. Následn� p�edala slovo p�edkladateli 
d�vodové zprávy, místostarostovi obce panu K�ivkovi, 
který p�ítomné seznámil se stavem v�ci. Do diskuze se 
p�ihlásil pan Jan Mat�j, jak s dotazy, tak i 
s p�ipomínkami. Na všechny otázky mu bylo 
odpov�zeno místostarostou obce. Paní Božena 
Melounová informovala p�ítomné o tom, že návrh byl 
projednán na finan�ním výboru a FV tento nákup 
zastupitelstvu obce doporu�uje schválit. V další diskuzi 
se p�ihlásili Ing. Jaroslav Jandl, MUDr. Karel Mencl 
CSc., a Ing. David Horký. Diskutovalo se o 

problematice kontejner�, návratnosti investice 
s porovnáním s p�ípadnými nákupy služeb. Dále bylo 
objasn�no, že obec tento nákup hradí z vlastních 
prost�edk� a nikoliv z úv�ru. K problematice nájemní 
smlouvy se p�ihlásil Jan Mat�j s p�ipomínkou, že se mu 
smlouva zdá stru�ná a výpov�dní lh�ta krátká. Bylo mu 
místostarostou obce odpov�zeno, že se bohužel s tímto 
stavem nedá nic d�lat. V hlasování byl nákup traktoru 
schválen pom�rem 6 pro, 2 proti (Jan Mat�j, Ing. 
Jaroslav Jandl)  a 1 se zdržel (Libor Kment). 
     V dalším hlasování schválilo zastupitelstvo 
usnesením uzav�ení nájemní smlouvy mezi obcí Spojil 
a paní Gabrielou Bieidermannovou na pronájem garáže 
v �p. 35 v obci Spojil a to pom�rem 8 pro, 1 se zdržel 
(Jan Mat�j). Pokud to n�komu p�ipadá jako paradox = 
traktor ne a garáž pro n�j ano = tak ho ubezpe�uji, že v 
tom není sám. 

 
     Druhým jednacím bodem bylo projednání a schválení RO �.3/2015 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil.       
Starostka obce konstatovala, že projednávané rozpo�tové opat�ení �.3/2015 v kompetenci zastupitelstva obce je 
ve výši 950.000,- K� jak na stran� p�íjm�, tak na stran� výdaj�. Na stran� p�íjm� se jedná o �ástku 950.000,-K� 
z financování. Na stran� výdaj� se jedná o �ástku 820.000,- K� na nákup traktoru pro služby obce Spojil, �ástku 
70.000,- K� na nákup váno�ního osv�tlení a �ástku 60.000,- K� na jeho montáž a instalaci. Následn� p�edala slovo 
p�edsedkyni finan�ního výboru paní Melounové k dopln�ní. Ta konstatovala, že p�edkládané rozpo�tové opat�ení 
bylo projednáno na jednání finan�ního výboru dne 4.11. 2015 a bylo doporu�eno zastupitelstvu obce ke schválení.  
Výsledné hlasování: 6 pro, 1 proti (Libor Kment), 2 se zdrželi (Jan Mat�j, Ing. Jaroslav Jandl) = návrh byl p�ijat.    
 
     Jako další bod následovala informace o sou�asném 
stavu �ešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na 
k�ižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-H�rka. 
Paní starostka konstatovala, že na základ� jednání 
s poslancem PS Parlamentu �R Ing. Martinem 
Kolovratníkem se dne 20. �íjna 2015 uskute�nilo 
pracovní jednání s �editelem 	editelství silnic a dálnic 
Ing. Bohumilem Vebrem, na n�mž byl stanoven další 
postup p�i �ešení dopravní situace na výjezdu z obce 
Spojil. 
1) Projednat s p�íslušným odborem Pardubického 

kraje zm�nu hranice intravilánu Statutárního 
m�sta Pardubice tak, aby výhledov� nov� 

vzniklé k�ižovatky komunikace I/36 byly již ve 
zmín�ném intravilánu. Jedná se o posun 
dopravních zna�ek za�átek a konec obce 
Pardubice sm�rem k Sezemicím. 
Zodpovídá: Obec Spojil, termín 31. 12. 2015 . 

2) Zadat zpracování variantních �ešení k�ižovatky 
komunikací III/2982 a I/36. 
Zajistí: Ing. Bohumil Vebr, �editel �SD 
Pardubice, termín 30. 11. 2015. 

     K tomuto bodu dále s aktuálními informacemi 
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p�ítomné seznámil místostarosta obce Jan K�ivka. Ten 
také v rámci diskuze pod�koval koleg�m ze sdružení 
„SOS“ za to, že otev�eli toto téma na minulém jednání 
zastupitelstva. Starostka obce doplnila, že je rozhodn� 
na míst� pod�kovat koleg�m z volební strany Sdružení 

politického hnutí Ano 2011+SOS(Spojil sob�), ale 
nem�lo by se zapomenout na to, že prvním, kdo tuto 
problematiku otev�el na jednání zastupitelstva obce dne 
15. 12. 2010, byl bývalý kolega zastupitel pan Ján 
�ernák. Informace byla p�ijata jednomysln�. 

 
     Dále se projednávala žádost Sdružení ob�an� pro pomoc zdravotn� postiženým „Apolenka – hiporehabilitace“ o 
finan�ní p�ísp�vek na financování provozních náklad� sociální služby-sociáln� aktiviza�ní služby pro seniory a 
zdravotn� postižené. Starostka obce konstatovala, že se spolupráce s Apolenkou v letošním roce zlepšila. 
P�ipomn�la, že žádost o finan�ní p�ísp�vek ve výši 50.000,- K� projednávalo zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 17. �ervna 2015, na n�mž byl na návrh p�edsedkyn� finan�ního výboru schválen p�ísp�vek ve výši 
25.000,- K� s tím, že se v druhém pololetí roku 2015 k této žádosti vrátíme. Dnes je tedy p�edkládána žádost na 
zbývající �ást p�ísp�vku ve výši 25.000,- K�. Starostka obce konstatovala, že citované sdružení ob�an� zajiš�uje 
velice náro�nou a záslužnou �innost a proto požádala �leny zastupitelstva obce, aby p�edkládanou žádost o 
finan�ní p�ísp�vek ve výši 25.000,- K� podpo�ili a schválili. To se také nakonec stalo a zastupitelstvo v usnesení 
schválilo p�ísp�vek jednomysln�. 
           
     Za v�bec nejbou�liv�jší debatu lze považovat další 
bod jednání, kdy se projednával sou�asný stav 
ve�ejného osv�tlení v �ásti ulice Okružní. Starostka 
obce informovala zastupitelstvo a p�ítomnou ve�ejnost o 
tom, že v m�síci zá�í za�alo docházet k výpadk�m 
ve�ejného osv�tleníi. Na základ� této skute�nosti 
nechala obec provést kontrolu ve�ejného osv�tlení, 
kterou bylo zjišt�no, že závada je na �ásti ve�ejného 
osv�tlení, které není ve vlastnictví obce Spojil. O této 
skute�nosti byl informován vlastník toho za�ízení i 
ve�ejnost. Vzhledem k tomu, že nedocházelo k náprav� 
stavu a na obec se obraceli ob�ané z ulice Okružní, 
v jejíž �ásti je ve�ejné osv�tlení nefunk�ní, obrátila se 
Obec Spojil se žádostí o nápravu stavu na vlastníka, 
tedy na spole�nost Jonáš investment, která se mimo 
jiné k funk�nosti ve�ejného osv�tlení zavázala 
v kupních smlouvách p�i prodeji pozemk� jednotlivým 
soukromým vlastník�m. Odpov�dí bylo, že vlastník není 
ochoten nadále investovat do tohoto za�ízení a nabídl 
obci Spojil prodej nefunk�ního ve�ejného osv�tlení za 
cenu 1,- koruny. Tento návrh je pro obec nep�ijatelný, 
protože obci není znám rozsah škody na vedení 
ve�ejného osv�tlení ani stav provedení stavby. Navíc 
stavba ve�ejného osv�tlení je ve vlastnictví jiného 
vlastníka, než pozemek, v n�mž je uloženo. 
P�edsedající dále konstatovala, že za sou�asného 
stavu není Obec Spojil oprávn�na jakýmkoliv zp�sobem 
zasahovat do právního vztahu soukromých vlastník� 
nemovitostí a vlastníka ve�ejného osv�tlení. Sou�asn� 
uvedla, že obecn� není nikde stanovena povinnost 
provozovat ve�ejné osv�tlení a to jak ze strany obcí, tak 
soukromých vlastník�. Jedná se o ur�itý komfort, který 
je ob�an�m poskytován. Vzáp�tí zd�raznila, že takový 
p�ístup Obec Spojil v praxi nepreferuje a preferovat 
nebude. Funk�nost ve�ejného osv�tlení chápe jako 
službu svým ob�an�m a da�ovým poplatník�m. 
Z tohoto d�vodu mimo jiné zajiš�uje na své náklady 
dodávku elektrické energie do elektrického vedení 
ve�ejného osv�tlení, které je ve vlastnictví jiného 
vlastníka. Dodávku elektrické energie však obec m�že 
zajiš�ovat pouze do funk�ního vedení. Je si v�doma 

složitosti celé situace, podniká kroky k hledání právního 
rámce, jak celou záležitost vy�ešit ve prosp�ch našich 
ob�an�, protože vedení obce není lhostejný sou�asný 
stav. Z tohoto d�vodu se obec obrátila na Magistrát 
m�sta Pardubice, Stavební ú�ad Sezemice a 
Pardubický kraj se žádostí o sd�lení stanoviska a 
návrhu zp�sobu �ešení celé situace. Sou�asn� se obec 
obrátila také na nezávislé, renomované advokátní 
kancelá�e se žádostí o právní stanovisko, stejn� tak 
jako i na Ministerstvo vnitra �eské republiky. Paní 
starostka uvedla, že jsou postupn� shromaž�ovány 
podkladové materiály od oslovených ú�ad� a institucí. 
Po jejich zkompletování a vyhodnocení bude do jednání 
zastupitelstva obce p�edložen návrh �ešení.  
     Do diskuze se p�ihlásil pan Ing. Ivo Zachara 
s dotazem, pro� se již 2 roky ne�eší p�evzetí stavby za 
1 K�. Starostka obce sd�lila, že do sou�asné doby 
nebyla v�le ze strany vlastník�. A i v sou�asné dob� 
probíhá komunikace pouze s vlastníkem ve�ejného 
osv�tlení a ne s vlastníkem pozemku. Do diskuze se 
p�ihlásil pan Zavadil s tím, že projevil p�ání p�edat 
ve�ejné osv�tlení, na žádost obce dodal revizi el. 
za�ízení a dal vym�nit zá�ivky. Postupn� se do diskuze 
zapojili také MUDr. Karel Mencl, Ing.Lenka Chlostová, 
pan Jan Mat�j, Ing. Jaroslav Jandl, Jan Adamec ml., 
pan Jan Meloun st., Ji�í Novák, Mgr. Ing. Jitka 
Tomšíková, Jan K�ivka a Miluše Telecká. P�estože se 
p�vodn� neo�ekávala zásadní rozhodnutí, ve finále 
bylo hlasováno dvojité usnesení zastupitelstva obce. 
1. Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere 
na v�domí informaci o sou�asném stavu ve�ejného 
osv�tlení v �ásti ulice Okružní, které není ve 
vlastnictví obce Spojil =  8 pro, 1 se zdržel (Bc. Diana 
Houdová). 
2. Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
ukládá p�edložit na jednání zastupitelstva obce 
konkrétní zp�sob �ešení ve�ejného osv�tlení v �ásti 
ulice Okružní, které není ve vlastnictví obce Spojil a 
bude vycházet z právních stanovisek, která si Obec 
Spojil nechala vypracovat a to v termínu do 
31.12.2015 = všech 9 pro. 

 
     Po zklidn�ní stavu z p�edchozího jednání následovala zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé období, se 
kterou p�ítomné seznámila starostka obce. Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením tuto zprávu o �innosti 
obecního ú�adu za uplynulé období schválilo bez výhrad všemi p�ítomnými. 
bez výhrad. 
 



     V bod� r�zné pozvala starostka obce všechny 
p�ítomné na vystoupení hudební skupiny MVC na 
sobotu 14.11., dále na kurz Váno�ní floristiky v sobotu 
28.11., také rodi�e s d�tmi na Mikulášskou besídku v 
sobotu 5.12. a všechny ob�any obce na Spojilský 
advent – rozsvícení váno�ního stromu a váno�ní 
výzdoby v obci v sobotu 28. listopadu. V neposlední 
�ad� pozvala všechny spojilské sportovce na Váno�ní 
turnaj ve stolním tenise.  Starostka obce informovala 

p�ítomné, že do konce týdne bude provedena distribuce 
Spojilské drbny �.4. V sou�asné dob� probíhá tisk 
kalendá�� obce Spojil, jejich distribuce je 
p�edpokládána do konce m�síce listopadu. 
Dále starostka obce požádala zástupce volebních stran, 
aby p�edložili návrhy bod� ze svých volebních 
program� k za�azení do programu jednání 
Zastupitelstva obce Spojil na I. pololetí roku 2016 a to 
do st�edy 18. listopadu 2015. 

 

������ 
  

Ze zápisu z �ádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 25. listopadu 2015 

 
     Na tomto zasedání zastupitelstva bylo p�ítomno 7 zastupitel�, dva byli omluveni. Jako hosté bylo jednání 
p�ítomno 22 obyvatel obce. Po úvodních ceremoniích pak v rámci schvalování programu p�edložila paní starostka 
návrh na jeho rozší�ení o bod týkající se rozši�ování projektu Starzone, a.s. a to na základ� velmi d�ležitého 
jednání k projektu Starzone a.s., které se ukázalo jako závažné s dopady na naší obec Spojil, a kterého se 
v pond�lí 23. listopadu zú�astnil místostarosta obce Jan K�ivka. Toto rozší�ení programu bylo akceptováno všemi 
p�ítomnými zastupiteli.  
 
     Informace o kontrole pln�ní minulých usnesení byla rovn�ž jednomysln� p�ijata, s termínem do konce roku 2015 
z�stává p�edložení konkrétního zp�sobu �ešení ve�ejného osv�tlení v �ásti ulice Okružní. 
 
     K problematice Starzone a.s. v �erné za Bory paní 
starostka sd�lila, že prob�hlého jednání se mimo jiné 
ú�astnili také místop�edsedkyn� Senátu Parlamentu 
�eské republiky Mgr. Miluše Horská, poslanec PS 
Parlamentu �R PharmDr. Ji�í Skalický a starosta MO 
Pardubice IV Pardubi�ky Ing. Petr He�manský. 
Starostka následn� p�edala slovo místostarostovi obce 
Janu K�ivkovi, který seznámil p�ítomné s hlavními body 
projektu. 
Ze strany spole�nosti Starzone a.s. je zám�r vybudovat 
v území �erné za Bory a Staro�ernska v sousedství 
stávajícího komplexu logistického centra další haly na 
ploše o rozloze cca 40.000 m2. Vybudováním t�chto 
staveb a dalších zpevn�ných ploch by došlo k 
extrémnímu nár�stu pot�eby likvidace akumulovaných 
deš�ových vod, které budou tvo�it enormní riziko záplav 
a povodní v p�ípad� vydatných deš��. Je t�eba si 
uv�domit, že všichni, kte�í žijeme na území 
Staro�ernska a Spojila, se nacházíme na vysušených 
rybnících a tudíž vsakovací schopnost tohoto území je 
prakticky nulová. Pan místostarosta dále sd�lil, že 
s d�razem na dostupné materiály jako Studie 
odtokových pom�r� deš�ových vod na Spojilském 
odpadu, Studie záplavových území Spojilského 
p�ivad��e p�i Q(100), která tvo�í nedílnou sou�ást 
Povod�ového plánu obce Spojil, jehož aktualizace byla 
provedena v zá�í roku 2015 a z dalších dokument�, 
nelze po obci Spojil oprávn�n� požadovat souhlas 
s uvedenými rozvojovými aktivitami. Dále upozornil, že 
nelze opomenout ani ty skute�nosti, jako nap�íklad 
uzav�enou trojdohodu, jejímž partnerem je i spole�nost 
Starzone a.s. a jejímž smyslem je pé�e o Spojilský 
odpad s d�razem na riziková místa této 

vodohospodá�ské stavby, která i p�es výzvy obce Spojil 
není ze strany spole�nosti Starzone a.s. pln�na. Dalším 
faktem je to, že ze strany politické reprezentace m�sta 
Pardubice p�es n�kolikerá jednání dosud nezazn�la 
odpov�� na konkrétní spole�né �ešení 
protipovod�ových opat�ení na povodí Spojilského 
odpadu. Na odpov�� "m�sta" �ekáme již od kv�tna 
letošního roku. 
Místostarosta doporu�il, aby Obec Spojil využila všech 
dostupných zákonných prost�edk� a to jak na úrovni 
samosprávy, státní správy a v p�enesené p�sobnosti 
výkonu státní správy k tomu, aby se naši ob�ané a ani 
obec jako taková v�etn� našich soused� ze 
Staro�ernska nestali ob�tmi vít�zství byznysu nad 
lidskými hodnotami.    
Na téma Starzone pak prob�hla diskuze. Zde byl 
vznesen dotaz na p�ítomného zástupce Osadního 
výboru ze sousedního Staro�ernska, pana Jana 
Procházku, který sd�lil, že Staro�ernsko je siln� proti 
rozši�ování výstavby v této oblasti a budou rádi, když je 
Obec Spojil podpo�í. Do diskuze se dále zapojili MVDr. 
Svatopluk Rozsypal, pan Jan Mat�j, Ing. Jaroslav Jandl, 
Miluše Telecká a Jan K�ivka. Všech sedm p�ítomných 
zastupitel� hlasováním schválilo usnesení ve zn�ní: 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pov��uje 
starostku obce a místostarostu obce Spojil vést jednání 
a u�init veškeré kroky, které povedou k zamezení 
plánovaných staveb spole�nosti Starzone a.s. a to 
minimáln� do doby výstavby a dání do užívání 
protipovod�ových opat�ení na celém toku Spojilského 
odpadu a vy�ešení všech dalších souvislostí, které by 
mohly mít negativní vliv na životní prost�edí. 

 
     Jako další bod jednání bylo za�azeno projednání a schválení Rozpo�tu obce Spojil na rok 2016. P�edsedkyn� 
finan�ního výboru paní Božena Melounová konstatovala, že návrh rozpo�tu obce Spojil byl projednán ve 
Finan�ním výboru obce Spojil dne 4.11.2015 a ten ho svým usnesením doporu�il zastupitelstvu obce ke schválení. 
Následn� seznámila p�ítomné se základními parametry navrhovaného rozpo�tu. Rozpo�et obce Spojil na rok 2016 
je navrhován jako schodkový s p�íjmy ve výši 3.926.900,- korun, financováním ve výši 1.000.000,- korun a výdaji 
ve výši 4.926.900,- korun, z toho kapitálové výdaje ve výši 750.000,- korun. Starostka obce následn� podrobn�ji 
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rozebrala výdajovou �ást návrhu rozpo�tu obce na rok 2016. Do diskuze se nikdo nep�ihlásil a rozpo�et byl 
schválen všemi zastupiteli..  
 
      Dalším bodem jednání zastupitelstva m�lo být 
projednání zám�ru na z�ízení obecní knihovny v�etn� 
organiza�ního, personálního a ekonomického zajišt�ní, 
kde m�l být p�edkladatelem pan Libor Kment, �len 

zastupitelstva obce. Vzhledem k jeho nep�ítomnosti 
paní starostka doporu�ila, aby zastupitelstvo obce tento 
bod neprojednávalo a odložilo ho na další jednání 
zastupitelstva obce. Ta se také stalo. 

 
     V programu jednání následovalo projednání a schválení Sm�rnice �. 1/2015 o zp�sobu zadávání ve�ejných 
zakázek malého rozsahu v obci Spojil. V diskuzi se p�ihlásil pan Jan Mat�j s pozm��ovacími návrhy za volební 
stranu  Sdružení  politického hnutí Ano 2011+ Spojil sob� (SOS) . Po obsáhlejší diskuzi dala starostka hlasovat o 
protinávrhu pana Mat�je ve zn�ní: Zastupitelstvo obce Spojil na základ� požadavk� Sdružení Spojil sob� a ANO 
2011 ve Sm�rnici �. 1/2015 o zp�sobu zadávání ve�ejných zakázek malého rozsahu v obci Spojil, m�ní: V kapitole 
I. v bod� 1 a 3 a v kapitole V. �ástky: Stavební práce : od 200.000 do 6.000.000 K� bez DPH, dodávky a služby: od 
100.000,- do 2.000.000,- K� bez DPH. Tantokrát bylo hlasování pestré - 2 pro (Jan Mat�j, Ing. Jaroslav Jandl), 1 se 
zdržel (MUDr. Karel Mencl), 4 proti (Miluše Telecká, Jan K�ivka, Božena Melounová, MVDr. Svatopluk Rozsypal) = 
návrh nebyl p�ijat.  
Na základ� dalších p�ipomínek a pozm��ovacích návrh� ze strany volení strany  Sdružení  politického hnutí Ano 
2011 + Spojil sob�(SOS) a  následné diskuze na toto téma byl jako výstup p�edložen návrh na usnesení v tomto 
zn�ní: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením odkládá projednání Sm�rnice �. 1/2015 o zp�sobu zadávání 
ve�ejných zakázek malého rozsahu v obci Spojil a ukládá její dopracování o p�ipomínky vznesené v diskuzi 
k tomuto bodu programu.  Zodpovídá starostka obce Spojil a pan Jan Mat�j s termínem do konce roku 2015. Tento 
návrh byl schválen pom�rem 6 pro, 1 se zdržel (Jan Mat�j). 

 
     V dalším jednání se stav�l plán zasedání 
Zastupitelstva obce Spojil na I. pololetí roku podle 
p�edložených návrh� jednotlivých politických subjekt� v 
obci, vyjma volební strany Zm�na, která žádné návrhy 
nep�edložila. Po seznámení p�ítomných s návrhem 
plánu zasedání zastupitelstva otev�ela starostka 
k p�edloženému návrhu diskuzi,   ve které vystoupili 

MUDr. Karel Mencl, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. 
Jaroslav Jandl a Jan K�ivka, a z jejich vystoupení vzešly 
n�které další návrhy na dopln�ní �i úpravy, které budou 
do plánu zasedání zapracovány. V nové podob� pak 
byl plán zasedání na p�íští pololetí jednomysln� 
schválen. 

 
     Jako každoro�ní nutnost se vždy jeví projednání a schválení Obecn� závazné vyhlášky �. 3/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních 
odpad�. Letos se však nejednalo pouze o bod, kterým se m�ní výpo�et sazby poplatku, ale bylo nutno doplnit a 
zm�nit n�které pasáže vyhlášky ve smyslu zákona, hlavn� taxativn� vymezit stanovený okruh osob, které jsou od 
poplatku osvobozeny a zm�na v �lánku 8 - Odpov�dnost za zaplacení poplatku. 
V diskuzi se s p�ipomínkami a návrhy o slovo p�ihlásili pan Jan Mat�j, paní Božena Melounová, MUDr. Karel Mencl 
a Jan K�ivka. Zastupitelstvo obce Spojil pak svým usnesením schválilo novelizaci Obecn� závazné "odpadové" 
vyhlášky pom�rem 5 pro, 2 se zdrželi (Jan Mat�j, Ing. Jaroslav Jandl). 
 
     Projednávaným bodem, kde vládlo vzrušení, a 
emoce tekly proudem, se op�t stalo projednávání 
sou�asného stavu ve�ejného osv�tlení v �ásti ulice 
Okružní. Ne všechno však lze zjistit z po�izovaných 
nahrávek. V obecné rovin� lze konstatovat, že 
zpravodajové informovali zastupitelstvo obce a 
p�ítomnou ve�ejnost o tom, že jsou vedena intenzivní 
jednání, na základ� nichž se poda�ilo zprovoznit 
alespo� �ást ve�ejného osv�tlení, které není zasaženo 
dot�enou poruchou. Sou�asn� bylo vysloveno, že Obec 
Spojil bude požadovat po vlastníkovi ve�ejného 
osv�tlení uvést stavbu do souladu s projektovou 
dokumentací a ctít napojovací bod,  který je pro lokalitu 

Mor�ák ur�en. Dále bude Obec Spojil požadovat 
dokon�ení a uvedení do provozu stavby ve�ejného 
rozhlasu, který je sou�ástí schválené projektové 
dokumentace a to vzhledem ke skute�nosti, že se daná 
lokalita postupn� zabydluje a v p�ípad� mimo�ádné 
události je nutné zajistit informovanost ob�an� i v této 
�ásti obce. Bylo rovn�ž poukázáno na to, že na úseku 
státní správy vykonává v p�ípad� povodn� Obecní ú�ad 
Spojil pro Obec Spojil hlásnou a povod�ovou službu. 
Bez funk�ního ve�ejného rozhlasu nelze tuto povinnost 
danou mimo jiné povod�ovým plánem pro Obec Spojil 
zajistit. K tomuto tématu prob�hla bohatá a vzrušená 
diskuze, bohužel bez konkrétního záv�ru. 

 
     P�edposledním bodem jednání byla zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé období, kterou všichni 
p�ítomní zastupitelé schválili bez výhrad. 
 
     V bod� r�zné pak pozvala paní starostka všechny 
p�ítomné a všechny ob�any obce na kurz Váno�ní 
floristiky a na Spojilský advent – rozsvícení váno�ního 
stromu a váno�ní výzdoby v obci. Rodi�e s d�tmi 

pozvala starostka na Mikulášskou besídku a v ne-
poslední �ad� pozvala všechny spojilské sportovce na 
Váno�ní turnaj ve stolním tenise. 

 
���������������������������������������������������� 
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ROZPO�ET OBCE SPOJIL NA ROK 2016 
 

P�íjmy 
Paragraf Položka Specifikace �ástka v K� 

0000 1111 Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti 650 000 

0000 1112 Da� z p�íjm� fyzických osob SV� ( podnikatelé) 120 000 

0000 1113 Da� z p�íjm� FO z kapitálových výnos� 110 000 

0000 1121 Da� z p�íjm� právnických osob 780 000 

 1122 Da� z p�íjm� právnických osob za obce 50 000 

0000 1211 Da� z p�idané 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 (ov��ování atd.) 5 000 

0000 1511 Da� z nemovitostí 220 000 

0000 4112 Neinvesti�ní dotace pro výkon státní správy 86 900 

3412 2132 P�íjmy z pronájmu (sportovní areál) 100 000 

3722 2111 Smlouvy TKO - podnikatelé 10 000 

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

6171 2111 �innost místní správy - služby, �ipy, kopírování 3 000 

6310 2141 P�íjmy z úrok� 2 000 

6310 2142 P�íjmy z podíl� na zisku a dividend 10 000 

Celkový p�íjem na rok 2016 3 926 900 

 8115 financování obce 1 000 000 

Sou�et p�íjm� a financování 4 926 900 

 
Výdaje 

Paragraf Položka Specifikace �ástka v K� 

2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 000 

2221  Provoz ve�ejné silni�ní dopravy 100 000 

3399  Ostatní záležitosti kultury 35 000 

3412  Sportovní za�ízení v majetku obce 420 000 

3429  Ostatní zájmová �innost a rekreace 193 000 

3511  Ambulantní pé�e - pe�ovatelská služba 20 000 

3631  Ve�ejné osv�tlení 90 000 

3635  Územní plánování 20 000 

3639  Komunální služby a rozvoj obce 991 600 

 5xxx B�žné výdaje 241600 

 6901 Kapitálové výdaje 750000 

3722  Sb�r a svoz komunálních odpad� - TKO 420 000 

3745  Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele�  130 000 

5212  Ú�elová rezerva - krizový zákon �. 118/2011 1 000 

5311  Bezpe�nost a ve�ejný po�ádek 80 000 

5512  Požární ochrana obce 70 000 

6112  Zastupitelstva obcí 840 000 

6171  �innost místní správy 1 376 300 

6310  Poplatky pen�žních ústav�  10 000 

6320  Pojišt�ní majetku obce 40 000 

6399  Ostatní finan�ní operace - platby daní a poplatk� 50 000 

Celkové výdaje na rok 2016  4 926 900 
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INFORMACE  OBECNÍHO  Ú�ADU 
 

Vážení spoluob�ané,  
     obecní ú�ad oznamuje, že dne  23.12. 2015, 29.12. 2015. 30.12. 2015 a 31.12. 2015 jsou 
z d�vodu �erpání dovolené zrušeny ú�ední hodiny obecního ú�adu. Ostatní pracovní dny do 
konce roku 2015 jsou dny, které jsou v obci Spojil neú�edními. Prvním ú�edním dnem po Novém 
roce je úterý 5.1. 2016, kdy jsou jako obvykle ú�ední hodiny od 8,00 do 14,00 hodin. 
D�kujeme za pochopení a p�ejeme krásné prožití svátk� váno�ních, bohatého Ježíška a hlavn� 
hodn� zdraví, št�stí a spokojenosti v novém roce 2016. 

Obecní ú�ad Spojil 
 

Poplatky TKO 
• Poplatky TKO m�žete hradit bu� osobn�   na obecním ú�ad� po�ínaje dnem úterý 5.1. 2016  

vždy v úterý od 8,30 do 14,00 hodin a ve st�edu od 14,30 do 18,00 hodin. Poplatky 
m�žete také uhradit p�evodem na ú�et obce Spojil �. 1205464399/0800. Do zprávy pro 
p�íjemce uvád�jte jméno a p�íjmení poplatníka s ozna�ením – poplatek TKO, nebo 
TKO. Jako variabilní symbol uvád�jte �íslo popisné. 

• Splatnost poplatku je od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2016, v tomto termínu je nutné si 
vyzvednout známky na popelnice a igelitové pytle na plasty. 

• Výše poplatku z�stává beze zm�ny, tedy 500,- K� na osobu. Výjimky jsou uvedeny 
v obecn� závazné vyhlášce �.3/2015. 

 

Poplatky za psy 
• Poplatky za psy m�žete hradit stejným zp�sobem, jako poplatky za TKO. Pouze v p�ípad� 

úhrady na ú�et obce uvedete do zprávy pro p�íjemce ozna�ení PES.  
• Výše poplatku z�stává beze zm�n a �ídí se obecn� závaznou vyhláškou �.2/2010, kde jsou 

stanoveny i výjimky pro úhradu poplatku.  
• Termín splatnosti poplatku je 31. 3. 2016. 

 

Seniorpasy 
Obec Spojil bude i v roce 2016 p�ispívat senior�m starším 70-ti , let 50% z ceny seniorpasu  
na základ� p�edloženého potvrzení o jeho zakoupení. 

 
���������������������������������������������������� 

 

Vážení obyvatelé naší obce Spojil. 
 

Snahou všech samospráv obcí by m�la být co nejv�tší hospodárnost a maximální zhodnocení jim 
sv��ených finan�ních prost�edk� státem. 
Jako zastupitelstvo naší obce bychom m�li vytvo�it takové legislativní podmínky, aby veškeré výstupy 
naší práce a �innosti byly v maximální mí�e transparentní a kontrolovatelné kterýmkoliv ob�anem naší 
obce. 
V m�síci lednu budeme pokra�ovat v projednávání sm�rnice o zadávání podlimitních ve�ejných zakázek, 
kde stát nechává na benevolenci vedení obcí a obecních zastupitelstev, jak naloží se zakázkami do 6 
mil. K�.  
Pro politické sdružení Spojil Sob� a ANO 2011 je zcela zásadní, aby se tyto zakázky sout�žily ve 
stavebních pracích od 100 tis. K� (vedení obce navrhuje 1 mil K�), dodávky a služby od 100 tis. K� 
(vedení obce navrhuje 600 tis. K�), tím chceme dosáhnout úspor v �ádech statisíc�, tak jako po 
zavedení v sousedních Pardubicích ccau 1/3 nákladových prost�edk�. Nechceme nic mimo�ádného, 
limity dle našeho návrhu jsou nastaveny v �ad� obcí a m�st, kde zastupitelé cht�jí ušet�it sv��ené 
prost�edky a postupovat transparentn�. Zvedl by se tedy po�et sout�ží z pr�m�rných 0 ro�n� na 2-3. 
Když bereme toto a  2 poslední volební období, administrativn� bychom to zcela zvládli. 
Dále požadujeme, aby bylo každé výb�rové �ízení zve�ejn�no na ú�ední desce a webu obce a ob�ané, 
kte�í svoji e-mailovou adresu na OÚ nahlásilie-mailem, aby se za sv�j da�ový p�ísp�vek do obecního 
rozpo�tu m�li možnost t�chto �ízení ú�astnit. Taktéž usilujeme o zve�ejn�ní pr�b�hu výb�rového �ízení a 
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následné smlouvy o dílo s vít�znou firmou. Tak se dozvíme vše o pr�b�hu realizace zakázky, rozsahu 
odpov�dnosti a záruk. Tím chceme vyt�snit podmínky pro p�ípadné spekulace. 
�ím více pen�z ušet�íme, tím více toho v obci m�žeme zrealizovat, nap�íklad dobudovat chodníky, 
posílit spoje MHD a rozsvítit ve�ejné osv�tlení, které dnes nahrazuje svítící váno�ní výzdoba. 
Zástupci koaliceSpojil Sob� (SOS) a ANO 2011. 
 
����������������������������������������������������   

        T�íkrálová sbírka 2016 – zapojte se i Vy 
Od 2. do 10. ledna 2016 se bude konat T�íkrálová sbírka – nejv�tší dobrovolnická akce 
v naší zemi. Po�ádá ji Charita �R a ve Spojile se do ní m�žete zapojit i Vy. 
Skupinky t�í král� každoro�n� navšt�vují domácnosti s p�áním zdraví a pokoje v novém 
roce. Vedoucí skupinek jsou vybaveni pr�kazkou, ob�anským pr�kazem, pokladni�kou 
s charitním logem a pe�etí s podpisem pracovníka obecního ú�adu. P�edem Vám d�kujeme 
za d�v�ru, pomoc a št�drost. 
Jako každým rokem z�stane v�tšina vybrané �ástky v regionu, kde se sbírka koná. Získané 

prost�edky budou použity zejména na podporu charitní domácí hospicové pé�e, odleh�ovacích služeb pro seniory 
a na pomoc rodinám s d�tmi. 
Chcete-li pomoci s koledováním nebo materiálním darem (nap�. ob�erstvením pro koledníky), kontaktujte prosím 
koordinátora dobrovolník� Oblastní charity Pardubice (tel.: 775 296 842, e-mail: dobrovolnik@charitapardubice.cz). 
M�žete p�ijít spole�n� se svými kamarády nebo rodinnými p�íslušníky. 
Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjad�uje lásku, která se projevuje službou �lov�ka 
�lov�ku, p�edevším tomu, který trpí. Touto myšlenkou se Charita �ídí p�i své každodenní práci, když poskytuje 
služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi. 
Oblastní charita Pardubiceje jedním z nejv�tších poskytovatel� sociálních služeb na Pardubicku. Charitní pomoc je 
ur�ena p�edevším lidem se sníženou sob�sta�ností (senio�i, lidé s chronickým onemocn�ním �i zdravotním 
postižením).T�m Charita nabízí domácí zdravotní a hospicovou pé�i, pe�ovatelskou službu a odleh�ovací služby. 
Dále pomáhá rodinám s d�tmi, které se ocitly ve složité životní situaci. 
Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl z�stat ve svém 
domácím prost�edí mezi svými blízkými a byla maximáln� podporována jeho sob�sta�nost.Více informací najdete 
na webu www.pardubice.charita.cz. 
Oblastní charita Pardubice Vám p�eje požehnané váno�ní svátky a pokojný rok 2016. 
                     Za Oblastní charitu Pardubice     Vojt�ch Homolka 
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