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Tak co, milí sousedé,
již máte všechny dárky pořízené, vánočně zabalené a poschovávané tak, abyste je letošního 24. prosince 
bezpečně našli a položili pod stromeček? Nebo prokrastinujete a dva dny před Vánocemi jak zpěněný oř pro-
bíháte nákupními centry i malými obchůdky a sháníte něco pro své blízké? Já osobně to mám tak půl na půl 
a většinou ta divočejší varianta vítězí. Když však z úst vašeho vnuka pod rozsvíceným vánočním stromkem 
po rozbalení dárku s autíčkem na dálkové ovládání zazní: „Tak tohle jsem si vždycky přál“, byť o tom dřív ani 
jednou nemluvil, je to pocit k nezaplacení. A to jsem ho skutečně koupil až toho 23.12..
Jaký biblický příběh nás vede k oslavám Vánoc je asi každému dost dobře známé, ale víte, že první zmínky 
o oslavách narození Ježíše Krista pocházejí již z 2. století? Díval jsem se do našich historických zpravodajů, 
které naštěstí nejsou tak věkovité, a také do internetu, kde se snad v tomto duchu nacházejí pouze relevantní 
údaje, a tak jsem si osvěžil své znalosti o tom, jak se slavilo ve „středověku“, jak docházelo ke vzájemnému 
obdarovávání a almužnám pro chudé, jaké byly zvyky ve městě i na venkově. Trochu mne překvapily údaje, 
že se slavení Vánoc přesouvalo do rodin až v 17. století. V současné době jsou Vánoce chápány hlavně jako 
svátky pokoje, rodiny a lásky. Uštvané hospodyňky se mnou budou možná polemizovat, ale věřím, že i ony 
se v tom svátečním čase „najdou“. 
Hledání pokoje, klidu a míru nám v tomto období bohatě komplikují obchodníci, marketink a reklama. A jsme 
zase na začátku. Co za dárky a pro koho je máte uložené ve skříních? Ono se toho za ta staletí velmi mnoho 
změnilo a mění se to neustále. Od drobných dárků, panenek, autíček a/nebo knížek jsme postoupili k ipho-
nům, tabletům, počítačům i dalším drahým dárkům. Postoupili jsme však také k naplnění symbolu Vánoc, což 
je klid, pohoda, dobrá vůle, setkávání se a rozjímání? Pojďme si všichni sáhnout do svědomí, samozřejmě 
toho vlastního. Z tohoto pohledu velmi fandím těm, kteří se na Vánoce „přestěhují“ do teplých exotických 
krajů a tam v rodinné pospolitosti stráví příjemné dny. Je to sice také drahá záležitost, ale rodina či blízcí si 
lidé jsou zde spolu a mohou se věnovat jen a jen sobě.
Milí sousedé, já osobně i celá naše redakce Vám všem přejeme pohodové prožití svátků vánočních, hlavně 
bohatě klidu, přátel a dobré vůle. A budou-li nějaké dárky, také dobře, alespoň víme, že na nás ti druzí také 
myslí. Užijte si krásné Vánoce.
                Za celou redakci Karel Mencl  
                                            šéfredaktor 

SLOVO ÚVODEM
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V listopadu slavili:
pan Jan Meloun st. 
paní Bronislava Březinová
paní Vladimíra Rozsypalová 
         

JUBILANTI

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
pomalu končí rok 2018, rok, ve kterém jste svými volebními hlasy radikálně změnili složení zastupitelstva 
obce a jeho rozhodnutím i její vedení. Přeji Vám, abyste se svou volbou byli spokojení. Já osobně závěr le-
tošního roku hodnotím jako úspěšný a velmi motivující.
Aby byl takový i rok příští, je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na fungování obce podílejí, ať už jde 
o vedení obce, zastupitele, členy výborů a komisí a v neposlední řadě také pracovníky obecního úřadu. 
Všem děkuji za zatím krátkou, leč konstruktivní a přátelskou spolupráci. Do nového roku jim přeji pevné zdra-
ví a hodně společné vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v našich možnostech.

Vám, milí spoluobčané, přeji v první řadě poklidný advent a čas pro vaše blízké.
Přeji Vám, spolu se svými kolegy, abyste vánoční svátky prožili v pohodě a radosti, přeji Vám mnoho štěstí, 
zdraví a úspěchů v roce 2019. 
                                                              Radka Ministrová, vaše starostka

16.12.  Vánoční nadílka pro zvířátka v Apolence, 
 zapálení 3. adventní svíčky 
23.12.  Betlémské světlo, zapálení 4. adventní svíčky 
24.12.  Štědrovečerní zpívání koled v kapličce
31.12.  Silvestr  
 
 2019
  1.1.   Novoroční spojilské bruslení 
  1.1.   Sousedské novoroční posezení ve SA
  6.1.   Tříkrálová sbírka       
13.1.   Turnaj ve stolních hrách
  9.2.   Turnaj ve stolním tenisu dvojic  
16.2.   Karneval pro děti a dospělé
 2. 3.   XI. Ples obce Spojil
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Od padesátých let byl společenský akt ví-
tání občánků jistou náhradou za církevní 
obřad křtu. Během sedmdesátých let 20. 
století se vítání občánků stalo přirozenou 
součástí normalizace v Československu. 
Po roce 1989 pokračovaly obecní úřady 
v organizování tohoto aktu bez ideologic-
kých úmyslů, malé děti jsou tak obecním 
úřadem slavnostně uváděny do života 
obce. 

V neděli 14. října proběhlo vítání nových 
občánků obce Spojil ve slavnostně upra-
vené restauraci sportovního areálu. V od-
poledních hodinách bylo postupně přivítáno 8 dětí:
Josefína K., Alex N., David N., Kristián V., Vít S., Lucie P., Eliáš K. a Ellen K.
                         
Rodiče s dětmi zasedli vždy do prvních řad a zaposlouchali se do roztomile dojemného recitování tří děvčá-
tek, která se vzájemně doplňovala v přednesu a podpořila se i v překonávání nervozity. „Vítám tě na svět, 
děťátko malé, tátova pýcho a mámino štěstí, děťátko sladké, živote nový, kytičko rozkvetlá na rozcestí.“

Pan starosta Křivka se ve svém projevu pozastavil nad prožíváním chvil radosti a štěstí, ale i nad nelehkou 
dobou spojenou s výchovou a dospíváním dětí. Upozornil rodiče na nutnost budování společného vztahu, 
na důležitost jejich blízkosti, láskyplné otevřené náruče, na společně trávené chvíle, které nenahradí televize 
ani drahé hračky a oblečení. „Jak své děti vychováme, tak se budou jednoho dne chovat oni k nám,“ řekl pan 
starosta.
Po skončení obřadu dostaly maminky kytici, rodiče a patroni dětí podepsali pamětní listy. Rodičům byl pře-
dán zlatý přívěsek s příslušným znamením horoskopu jejich potomka a všichni si připili skleničkou sektu na 
zdraví.

Někteří rodiče uvažovali nahlas, jak to teď po volbách bude s projektem školky, kterou by v obci rodiče čty-
řiceti dětí jistě uvítali. Padaly návrhy na další možnosti využití objektu po úpravě na školku v případě, že by 
se školka v pozdějších letech nenaplnila. Jednoznačně jsme se všichni shodli, že možností je celá řada, přes 
celoročně fungující jídelnu, využití sálů pro aktivity seniorů a mládeže, jako jsou diskuse na nejrůznější té-
mata od cestování po vaření, v kuchyni kurzy vaření pro kulináře, tvořivé dílničky, kroužky pro děti, umělecká 
škola, promítání filmů. 

Tak se necháme překvapit s čím noví 
a staronoví zastupitelé obce přijdou
a s čím nás překvapí.

Velký dík patří dívenkám Tereze Kolářo-
vé, Alžbětě a Šárce Kuhnovým za recita-
ci. Poděkování patří i kreslířce Romaně 
Kořínkové, která vyzdobila květinovými 
vzory pamětní listy dětí.

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHKULTURNÍ RUBRIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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MVC

PSCB

MVC - Dne 16. listopadu 2018 se v altánu sportovního areálu uskutečnil koncert hudebního uskupení Mini-
str Vintage Company – komorní Zkouška orchestru.  Altánem se linuly pohodové písně od skupin Beatles, 
Rolling Stones, Nazareth, Deep Purple, Boba Dylana aj… Oblíbené melodie si přišlo poslechnout cca 40 
návštěvníků. 

D.Š.

31. listopadu 2018 se konal také již tradiční koncert country kapely Pub Session Country Band. Příznivců 
country hudby se sešlo cca 40. Někteří, ti otužilejší poslouchali a tleskali kapele přímo v altánu. Ostatní a těch 
byla většina, seděli pěkně v teplíčku v restauraci a vše sledovali zpovzdálí, aby se do toho mohli v pravou 
chvíli vložit.Všichni si koncert a páteční sousedskou užili a těšíme se na příště. 

D.Š.

Tak a je to tady, opět jsou před námi svátky 
a bláznivé ženské chtějí stihnout všechno 
a hlavně co nejlíp, jak to jde. Kdyby mohly, ukli-
dí i v pekle a dárky pořídí pro všechny na světě, 
hlavně aby byla „pohoda“, že? 

Těsto musí být na perníčky uleželé alespoň 
den a také dráty na tloušťku těsta leštila Mirka 
od Čápů určitě ještě večer před pečením. Když 
se pak sešly všechny mudrlantky v jedné míst-
nosti, hučelo to tam jako v úle, unavená paní 
hospodská odpočívala po předchozí akci za 
výčepním pultem hospody a na nějaké ženské 

laškování neměla náladu. Zbývá už jen měsíc do Vánoc a v neděli 25. listopadu odpoledne byl akorát tak čas 
dát si na zahřátí trochu červeného vína a pustit se rychle do práce, aby byl na 1. adventní neděli 
dostatek perníčků pro naše nejmenší mlsné jazýčky.

Jenže Hančině vyhřáté troubě na 60 °C se víc rozpálit nechtělo, i když se ji některé z dam snažily přemlouvat 
chozením tam a zpět a s rukama do boku lamentovaly, že loni už bylo touhle dobu co zdobit, nebylo to nic 
platné.  No, a tak se nám v restauraci plnila místnost plechy s perníčky, které sušil jenom hustý vzduch.
Po dvou deci se napětí lehce uklidnilo a Mirka odnesla pár plechů do své méně umanuté trouby, takže se 
kolem páté večer mohla naše smečka pochlubit ruční výzdobou perníkových sobů, šneků, medvědů, myšek 
a stromečků, jejichž osobitý design má na svědomí nejedna lehce ovíněná ručka. No a co, kdyby nebylo toho 
vína, čert ví, jak by to dopadlo. Takže, která chce perníček doma míti, nechť si chytrou „troubu“ pořídí :o),
 ne všechny ženy ovšem mají to štěstí.
Nu tedy, pěkné Vánoce a hlavně hodně štěstí v novém roce i na ty „trouby“, které nemusí být vždy jen
 v ženském rodě :o)

Autor: AVE

PEČENÍ PERNÍČKŮ - ANEB PŘÍBĚH TROUBY, KTERÁ STÁVKOVALA
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Napadl bílý sníh a doba adventu klepe na 
dveře, vůně čerstvě pořezaného chvojí při-
pomíná čas letních dní a životní sílu. Teplo 
u krbu a srdce v poklidném rozjímání dá-
vají čas k pomalému uzavírání celého roku 
s nadějí na nový začátek. V sobotu 1. pro-
since byl zasněženým ránem přivítán po-
slední měsíc v roce a ve sportovním areálu 
se opět po roce sešlo k přípravě vánoční-
ho zdobení stolů, dveří i vrátek asi patnáct 
žen a jeden mladík. Tentokrát se dala děv-
čata hned do práce, chodba do tělocvičny 
byla zaplněná neuvěřitelným množstvím 
větviček různých druhů. Tis, smrček, bo-
rovice, túje, jejichž silice se v teple lahod-
ně rozlévaly vzduchem a něžně štípaly do 
nosu, připomínaly blížící se Vánoce. Stálá návštěvnice a specialistka nejen na vánoční floristiku zahájila 
„kurz zdobení“ krátkým vyprávěním o adventních úpravách věnců a jejich symbolech. Kruhový věnec ozdo-
bený chvojím je symbolem života, věčnosti a jednoty. Není nic krásnějšího, než když se na Vánoce sejde 
celá rodina, v poklidu zasedne ke štědrovečerní večeři a někde v dálce zazvoní zvoneček. Takže, ať se všem 
povede nazdobit nejen vánoční tabuli dle svých možností krásně a požehnané svátky všem bez rozdílu.

Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_věnec
Autor: AVE

Redakčně zkráceno. Článek v plném rozsahu najdete na http://spojil.com/kultura-a-sport/

V neděli 2. 12. se konal na návsi u kapličky „Spojilský advent“. Bohužel celý den  pršelo, ale i přesto na ná-
ves přišlo hodně lidí, které neodradil „uplakaný“  večer. Sváteční náladu nám to nesebralo, zahřáli jsme se 
u svařáčku, poslechli si pohodové písně od Jarka Nohavici, které navodily tu správnou předvánoční náladu. 
Zahřálo nás také přívětivé slovo a přání krásného adventu naší starostky. Místostarosta si připravil krátké 
pojednání o tom, co to vlastně advent je, proč vyrábíme a zapalujeme adventní svíčky a také jsme trošku 
dostali kázání,  jak bychom se, nejen k sobě navzájem, měli o adventu chovat. Adventní věnec pro nás vyro-
bila Charita Pardubice a krásně ho ozdobila děvčata z floristiky Jitka s Mirkou. Na závěr programu byl věnec 
posvěcen a starostka slavnostně zapálila 1. adventní svíčku. Zazvonil zvon, rozsvítila se vánoční výzdoba 
a pohádka začíná… ) 
Přijměte naše pozvání v každou neděli od 18:00 hodin k adventnímu věnci u kapličky na zapalování  dalších 
svíček. Přijďte se podívat, odreagovat se od předvánočního shonu, na chvíli se zastavit a odpočinout. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

D. Š. 

KURZ VÁNOČNÍ FLORISTIKY

SPOJILSKÝ ADVENT



Na Mikuláše do altánu ve sportovním areálu přišlo 25 „hříšníků“. Ovšem Mikuláš měl letos v  knize hříchů u 
spojilských dětí zapsány pouze dobré skutky.  Že by vůbec nezlobily? Aby si děti ukrátily čekání, namalovaly 
obrázek, který měly potom dát Mikulášovi.  Maminky dostaly za úkol vyplnit dopis Ježíškovi, který bude sa-
mozřejmě doručen Ježíškům tatínkům… Zábava byla v plném proudu, když se najednou setmělo, zahřměl 
hrom, lítaly blesky a zvenku se začaly ozývat tajemné hlasy a bouchání. Už jsou tady!!! Všechno dobře do-
padlo, děti nosily namalované obrázky ne Mikulášovi, ale Čertovi, asi věděly proč… všechny děti zazpívaly 
nebo zarecitovaly a s nadílkou od Mikuláše se běžely pochlubit svým rodičům. Obrázky dětí nám Čert s 
Mikulášem nechali na nástěnce ve sportovním areálu, kde si je můžete prohlédnout. 

MIKULÁŠ

SILVESTR 2018 A NOVÝ ROK

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHCO NÁS ČEKÁ? INFORMACE KULTURNÍ KOMISE

Silvestra jsme letos pojali trochu jinak. Vstup bude za symbolických 100,-Kč s max. kapacitou 50 Spojiláků 
a každý účastník si může přinést vlastní studené občerstvení, nebo si u paní Hartmanové objednat chlebíčky, 
jednohubky, silvestrovské ragů, nebo tradiční novoroční koleno. Od 23:30 jste zváni všichni občané i oby-
vatelé Spojila na společný přípitek do sportovního areálu. I Vy, kteří trávíte silvestrovskou oslavu doma, si 
můžete přijít popřát se svými sousedy a po půlnoci shlédnout menší ohňostroj na oslavu nového roku.

A ještě pár informací ke konání akce Vítání nového roku a ohňostroj. Proč letos ohňostroj na Nový rok ne-
bude? Tato změna byla částečně vynucena i okolnostmi. Přípravy na kulturní akce jsme zahájili co nejdříve 
to šlo ve druhém listopadovém týdnu. Většina z Vás asi ví, že v tomto předvánočním čase je velký problém 
cokoli objednat. Je už naprosto nemožné sehnat kvalitní kapelu na ples, který by se měl konat 
v půlce ledna, objednat dobrou restauraci na večírek, nebo sehnat ohňostrůjce na nový rok apod. 
Proto jsme zvolili kompromis a menší ohňostroj, který jsme zakoupili, bude součástí silvestrovského veselí, 
na které jste všichni srdečně zváni.  
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NOVOROČNÍ SPOJILSKÉ BRUSLENÍ

OBECNÍ PLES

CO NÁS ČEKÁ? INFORMACE KULTURNÍ KOMISE

Místo ohňostroje na Nový rok pro Vás máme překvapení. 1. ledna 2019 si nenechte ujít historicky první akci, 
a tou je novoroční bruslení Spojiláků ve velké hale zimního stadionu v Pardubicích. Zváni jsou všichni … 
dětičky i jejich kamarádi, rodiče, babičky i dědečkové. Bruslit budeme v osvětlené hale při hudbě.  
Od úterý 18. 12. si můžete na obecním úřadu vyzvednout vstupenky, nebo o ně požádat již teď na e-mail: 
info@spojil.com., budou Vám doručeny. 
Akce je pro Vás samozřejmě zdarma, vstupenky jsou připraveny jen pro účely organizační, protože v případě 
velkého zájmu objednáme autobus, který nás doveze tam i zpět. 

Na Nový rok večer od 18:30 si přijďte odpočinout po náročném slavení. Přijďte si posedět a připít si se svými 
sousedy do sportovního areálu. Připraveno bude pár dobrot, které nám spraví chuť po silvestrovském veselí.

21. 11. 2018 se uskutečnila schůzka starostky a zástupce kulturní komise s některými členy výboru spolku 
SDH Spojil. SDH obdržel veškeré informace o představě obce, jak by měl ples organizačně a programově 
vypadat, řešilo se také financování celé akce.
Na základě inormací SDH o spolupráci s obcí v minulých letech bylo dohodnuto, že pokud Valná hromada 
SDH neschválí spolupořadatelství plesu s obcí, dostane SDH příspěvek od obce ve výši 5000,- Kč na  kapelu 
pro svůj vlastní hasičský bál s vlastní tombolou. Tato nabídka byla zástupci výboru SDH přijata kladně.
 30. 11. 2018 obec obdržela jménem starosty SDH vyjádření, že SDH se nebude účastnit plesu jako spolu-
pořadatel. SDH podpoří obecní ples formou ceny do tomboly.

XI. Ples obce Spojil se bude konat 2. března 2019 v Sezemicích od 20:00 hodin. K tanci a poslechu bude 
hrát kapela TopBand, připravujeme plesový program pro zpestření plesu a také tradiční tombolu. 
Občerstvení bude zajištěno ve spolupráci s restaurací Bazalka za přijatelné ceny. 
Vstupenky budou jako každoročně stát 150,-Kč a prodávat se začnou již v průběhu ledna 2019 na obecním 
úřadě a u paní Hartmanové ve sportovním areálu. Doprava na ples i z plesu bude zajištěna autobusem od 
obecního úřadu, se zastávkou Na Okrajích. 
Přijďte si zatančit a pobavit se, velice se těšíme na Vaši účast. 

7
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Předání úřadu probíhá již měsíc, a to bez jakékoliv součinnosti s bývalým starostou p. Janem Křivkou, který 
předáním úřadu a agendy obce pověřil paní Čápovou. 
Paní Čápová předala klíče od obecního úřadu a razítka, stav hotovosti v pokladně,  sdělila nám základní 
informace o probíhajících správních řízeních.
Předání účetní agendy p. účetní Lacušovou probíhá průběžně a bez problémů.
Předání agendy Finančního výboru p. Melounovou bylo připraveno s profesionální pečlivostí a velmi nám 
usnadnilo kompletaci materiálů pro tvorbu rozpočtu 2019.
Obecní úřad v záležitostech přenesené působnosti (tj. Czech Point, ověřování, evidence obyvatel přestupko-
vá komise i pokladna) funguje dál pod vedením zaměstnankyně OÚ p. Mirky Čápové. 
Předání agendy obce bez součinnosti p. Křivky a p. Rozsypala je velice zdlouhavé. 
S dokumenty, které jsou uložené na OÚ se seznamujeme postupně, přednostně řešíme záležitosti, které je 
třeba řešit rychle, protože v některých případech jsou v prodlení již od září. Vzhledem k tomu, že paní Čápo-
vá není a ani nemůže být plně kompetentní k předání především rozpracovaných a zpracovaných projektů, 
předání veškeré dokumentace k dotačním řízením v době udržitelnosti projektu a podaným žádostem, 
k územním a stavebním řízením a dalším agendám obce, nejsou tyto materiály předané, ale seznamujeme 
se s nimi tak, jak je průběžně nacházíme.
Inventura majetku obce proběhne do konce roku 2018.

Kromě průběžného přebírání úřadu se věnujeme běžné agendě. Jednáme se smluvními partnery obce o 
smlouvách a cenách plnění pro příští rok, probíhají jednání s úřady, dozorem Ministerstva vnitra, s Městskou 
policií, poskytovateli a zpracovateli dotací, zúčastnili jsme se valné hromady Svazku obcí Loučná apod. 

Běžné pracovní záležitosti jsme omezili během požáru v Apolence, kdy jsme byli v neustálém kontaktu 
s jejími zástupci a spolu s jednotkou spojilských hasičů poskytovali potřebnou součinnost.

Starostka se zúčastnila školení „veřejné zakázky elektronicky“ a spolu s předsedkyní finančního výboru ško-
lení „Rozpočet 2019“. V návaznosti na toto školení se konala dvě jednání nově zvoleného finančního výboru, 
která se za aktivní účasti správce rozpočtu obce a účetní, zabývala především tvorbou rozpočtu obce na rok 
2019, jehož návrh je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce a Zastupitelstvu obce Spojil 
bude předložen ke schválení na zasedání 19.12.2018. 

Spolu s finančním výborem jsme se zabývali i potřebou tvorby rozpočtových opatření v kompetenci starostky 
tak, aby bylo možné realizovat adventní výzdobu a tradiční spojilské akce plánované v obecním kalendáři do 
konce roku, protože v příslušném paragrafu byly i po předchozích rozpočtových opatřeních bývalého starosty 
finanční prostředky zcela vyčerpány.
Vzhledem k tomu, že na dlouho plánované akce jako je advent a novoroční ohňostroj nebyly včas vystaveny 
objednávky a zajištěny finance, museli jsme hledat náhradní řešení. Kdyby tyto akce byly bývalým panem 
starostou komplexně zajištěny včas, museli bychom je realizovat dle platných objednávek a programové 
změny, ke kterým jsme se rozhodli, bychom provedli až příští rok. 
 
Do práce se pustil i kontrolní výbor, který se zabývá nejasnou situací ohledně smluvních závazků obce 
a dodavatele lokálního výstražného systému v rámci protipovodňových opatření.

Na základě požadavku starostky provedla komise pro strategický rozvoj a investiční plánování předběžnou 
analýzu vypsaných dotačních titulů pro rok 2019.
Informace obdržela i komise stavební a územně plánovací, která bude mimo běžnou stavební agendu úzce 
spolupracovat na kompletaci materiálů pro přípravu aktualizace Programu rozvoje obce Spojil.
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHINFORMACE O POPLATCÍCH

PSI

TKO

Poplatek za psa bude vybírán ve stejné výši jako v minulých letech za psy starší 3 měsíce.
první pes                           100,-Kč/rok
druhý pes                          150,-Kč/rok
třetí a každý další pes       200,- Kč/rok

Poplatek můžete posílat na účet č,. 120 546 43 99/0800, v.s. č.p. a do zprávy uvádějte jméno majitele psa 
– NE jméno psa, nebo platit osobně do pokladny OÚ v úředních dnech, a to v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 
14:00 hod. a ve středu od 15:00 do 18:00 hod. 
V případě nároku na osvobození od poplatku ze psa, je potřeba též doložit na OÚ žádost.

Znění vyhlášky 2/2018: http://spojil.com/obecni-vyhlasky/
Vzor žádosti:  http://spojil.com/formuláře/

Informujeme Vás, že poplatky za TKO pro rok 2019 budou ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 500,- Kč 
na poplatníka a rok. Poplatky posílejte na účet č. 120 546 43 99/0800, v.s. číslo popisné. Do zprávy pro 
příjemce uveďte jména všech poplatníků. 
Obecní úřad bude vybírat poplatky také přímo do pokladny, a to vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod., 
ve středu od 15:00 do 18:00 hod. 
K žádosti o slevu, či osvobození od poplatku doložte např. nájemní smlouvu, potvrzení o ubytování na koleji, 
nebo čestné prohlášení o místu bydliště. Bez tohoto Vám nebude sleva poskytnuta. 

Znění vyhlášky č.1/2018:  http://spojil.com/obecni-vyhlasky/. 
Vzor žádosti:  http://spojil.com/formuláře/. 

Poplatky začínáme vybírat od úterý 8. ledna 2019, splatnost 31. 3. 2019.

Obecní úřad za pomoci komise pro sport, kulturu a občanské záležitosti připravil pro občany vánoční floristi-
ku, Spojilský advent a pro děti Mikulášskou besídku s nadílkou. Poděkování patří všem, kteří se spolu s námi 
na přípravách podíleli.
Také nový stolní kalendář obce Spojil jste obdrželi tak, jak jste zvyklí, tedy včetně svozového kalendáře 
a všech plánovaných akcí. 

Dále pro vás připravujeme společné obecní akce jako oslavy Silvestra, Novoroční spojilské bruslení na velké 
hale Areny Pardubice, Novoroční sousedské posezení a v neposlední řadě i Ples obce Spojil, který se usku-
teční 2. března 2019 ve společenském sále Sezemického domu v Sezemicích.

V těchto dnech se věnujeme především přípravě zasedání Zastupitelstva obce Spojil, které proběhne 
19.12.2018 od 18.30 hod v restauraci sportovního areálu a kompletaci dokladů pro audit z Krajského úřadu.
                                                                                                             Radka Ministrová
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHODPADY
BIOODPAD

KONTEJNERY NA PAPÍR

Vážení občané, chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat, že jste se zapojili do projektu třídění bioodpadu. 
Rádi bychom vám připomněli, že každý účastník projektu má každoročně nárok na 50 kg kvalitního kompostu 
zdarma. Toto množství si může vyzvednout v areálu překládací stanice, separačního dvora a městské kom-
postárny v Dražkovicích. Provozní doba tohoto zařízení je každý všední den v době od 6.30 hod do 14.30 
hod.
Kompost je volně ložený na ploše, proto doporučujeme všem zájemcům, aby si s sebou na kompostárnu vza-
li vhodné nádoby či pytle, aby si sami mohli kompost nabrat. K dispozici jsou v areálu kompostárny k prodeji 
pevné plastové pytle, lze je zakoupit za částku 15,- Kč/ks. Cena je uvedena vč. DPH.
Při vyzvedávání kompostu je třeba nahlásit jméno a bydliště pro možnost kontroly skutečnosti, že si kompost 
vyzvedává účastník projektu svozu nádob, při pohybu v areálu kompostárny prosíme o respektování veške-
rých pokynů od vedoucího překladiště.
Nárok na kompost zdarma (pro občany zapojené do projektu) pro daný kalendářní rok se do dalšího roku 
nepřevádí a kompost je tedy nutné vyzvednout do 31.12. příslušného roku.

Zdroj informace: http://www.smp-pce.cz/96/Prodej_a_vydej_kompostu/

Obecní úřad se zabýval neutěšenou situací v místě, kde 
jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad. Pro tříděný 
plast budeme nadále využívat pouze žluté pytle, které jsou 
vyváženy přímo od Vašich nemovitostí. Současné kontejne-
ry na plast byly nahrazeny kontejnery na papír, jejichž počet 
byl absolutně nedostačující. Přestože je kapacita na papír 
navýšena, prosíme Vás, sešlapávejte papírové krabice, kte-
ré vhazujete do kontejnerů, abychom neplatili zbytečně za 
odvoz vzduchu.  Šetřte naše společné peníze. Velice Vám 
za to děkujeme. :)

Zároveň s touto změnou bude prostor monitorován kamerovým systémem. Velice neradi bychom přistupovali 
k nepopulárním opatřením jako jsou pokuty, ale pokud někdo vhazuje do kontejnerů co nemá, dopouští se, 
kromě jiného, přestupku. Ještě jednou děkujeme za pochopení a vaši ohleduplnost ke svým sousedům. 

POZOR  ZMĚNA !!!
KONTEJNERY NA PLAST BYLY NAHRAZENY KONTEJNERY NA PAPÍR

PRO TŘÍDĚNÝ PLAST POUŽÍVEJTE POUZE ŽLUTÉ PYTLE, KTERÉ JSOU VYVÁŽENY OD 
VAŠICH NEMOVITOSTÍ

 PROSÍME VÁS:  
PAPÍROVÉ KRABICE VHAZUJTE DO KONTEJNERŮ SEŠLAPANÉ. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A OHLEDUPLNOST KE SVÝM SOUSEDŮM.

PROSTOR BUDE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM. 
NEVHAZUJETE DO KONTEJNERŮ, CO SEM NEPATŘÍ,  

DOPOUŠTÍTE SE TÍM PŘESTUPKU

DĚKUJEME!
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POTŘEBUJETE POVOLENÍ KE KÁCENÍ STROMU?
Povolení ke kácení vyhláška 222/2014 Sb.

Zdroj: http://www.peceostromy.net/sluzby/povoleni-ke-kaceni-a-novelizovana-vyhlaska-222-2014-sb/

!!SENIORPASY!!
Dobrá zpráva pro seniory nad 70 let!!!

Tak jako v Pardubicích, tak i u nás dostanou senioři od 70 ti let SENIORPAS zdarma. Systém 
bude stejný jako v minulých letech. Tak, jak jste zvyklí, přineste si na obecní úřad doklad o koupi 

seniorpasu a v pokladně Vám bude proplacen v plné výši. 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

SENIORPASY SI PROSÍM KUPUJTE U DPMP S ÚČINNOSTÍ AŽ OD 1.1.2019!
Seniorpasy zakoupené a účinné před tímto datem nemohou být proplaceny v plné výši,

ale pouze ve výši platné pro rok 2018.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
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NOČNÍ KLID

NÁVRH
Obec Spojil, Zastupitelstvo obce Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Pardubicky kraj

Obecně závazná vyhláška obce Spojil  č. …/20.., o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Spojil se na svém zasedání dne ... usnesením č. ... usneslo vydat na základě ustanovení 
§ 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 

tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

Předmět 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Čl. 2

Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při 

nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:

a) druhou sobotu v únoru z důvodu konání tradiční akce „Karneval“ konanou vždy jednu noc ze soboty na 
neděli v měsíci únoru

b) dne 8. března z důvodu konání tradiční akce „Rockotéka – oslava MDŽ“ na den následující konané jednu 
noc v měsíci březnu

c) první sobotu v měsíci dubnu z důvodu konání „rockového koncertu“ na den následující konaný jednu noc 
v noci ze soboty na neděli v měsíci dubnu

d) v noci ze dne 30.dubna z důvodu konání tradiční akce „Čarodějnický slet“ na den následující konaný jednu 
noc v měsíci dubnu

e) v noci ze dne 31. května z důvodu konání tradiční letní akce „Májová veselice“ na den následující konané 
jednu noc v měsíci květnu

f) předposlední víkend v červnu z důvodu konání tradiční akce „Vítání léta“ na den následující konané jednu 
noc ze soboty na neděli v měsíci červnu

g)  pátek následující vždy po 15.8. z důvodu konání tradiční akce „Spojilská pouť“ na den následující konané 
jednu noc z pátku na sobotu v měsíci srpnu

h) vždy sobota před 28.9. z důvodu konání tradiční akce „Spojilské posvícení“ na den následují konaného 
jednu noc ze soboty na neděli v měsíci září

2) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl 3, odst. 1 a 2 této obecně závazné vyhlášky 
bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů 

před datem konání.                                                    
   Čl. 4

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. února 2019

 
/Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 je za výjimečný případ nutno považovat takovou událost, 
kdy je zájem na dodržení obecně závazné doby nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic 

a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity/
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHZE ZASTUPITELSTVA
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 5.11.2018

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 21.11.2018

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů volí starostou obce paní Radku Ministrovou.

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Ing. Tomáše Kučeru.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů: Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předložený Statut a jednací řád výborů ZoS. Schválený 
Statut a jednací řád výborů ZoS bude v plném znění přílohou zápisu z dnešního zasedání ZoS.
Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů svým usnesením volí předsedkyni finančního výboru paní Ing. Dianu Houdovou.
Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů svým usnesením volí předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Daniela Přibyla.
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2018 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil 
ve výši 1.988.365 Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Zastupitelstvo obce Spojil bere svým usnesením na vědomí bez výhrad záměr starostky obce zřídit v souladu 
s § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako své iniciativní 
a poradní orgány tyto komise: 
Komisi pro občanské záležitosti, kulturu a sport, Komisi stavební a územně plánovací, Komisi pro dopravu, 
bezpečnost a životní prostředí, Komisi pro rozvoj obce a dlouhodobé investiční plánování.

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předložený Jednací řád Zastupitelstva obce Spojil bez 
výhrad.  
Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví: 
• odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.800,- 
Kč měsíčně, ¨
• odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva ve 
výši 1.600,- Kč měsíčně, 
• odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 
700,- Kč měsíčně, 
• odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč měsíčně, odměnu 
za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako nečlena zastupitelstva ve výši 250,- Kč měsíčně. 
Odměny budou poskytovány od 1.12.2018. Zastupitelstvo obce Spojil dále v souladu s § 74 odst. 3 zákona 
o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna,
 a odměny se nebudou sčítat.
Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o záměru změny účelu dotace z POV 2019 na vědomí bez výhrad 
a pověřuje starostku obce k dalšímu jednání s poskytovatelem dotace v této věci.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje kontrolní výbor o prověření podmínek předepsaných 
servisů LVS a následné předložení postupu, jak ve věci dále pokračovat. Termín předložení zprávy do 
10.12.2018.
Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o předání úřadu a zprávu o činnosti OÚ na vědomí bez 
výhrad.
Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí předložená rozpočtová opatření č. 205, 206, 207, 208. 
Zastupitelstvo obce Spojil bere informaci o přípravě rozpočtu na vědomí.
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSPORTOVNÍ RUBRIKA
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 8.12.2018
Zkraje vánočního období se v naší vesnici tradičně 
odehrává již po mnoho let také jedna sportovní udá-
lost, kterou  je Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Náš 
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal již jeho 
13. ročník - letos nově ve spolupráci se Sportovním 
klubem Spojil z.s. a jako obvykle také s podporou 
obce Spojil. V sobotu 8. prosince kolem 14,00 hod 
se sešlo k prezenci v klubovně spojilského sportov-
ního areálu 10 hráčů v mužské kategorii, 3 v ženské 
kategorii a 2 v kategorii starších dětí (do kategorie 
mladších dětí se letos nikdo nepřihlásil). Celkem 
jsme tedy přivítali 15 sportovců.
Po přivítání starostou hasičů Honzou Melounem, 
sportovním vedoucím Tomášem Záleským za hasiče 
a Pavlem Roztočilem za spojilský Sportovní klub ná-
sledovalo vysvětlení hracího systému a pravidel 
a poté rozlosování mužské kategorie.

Jako obvykle bylo z důvodu velkého množství hra-
ných zápasů nutné přidat ještě druhý pingpongový 
stůl do prostoru restaurace, aby se mohlo hrát sou-
časně na dvou frontách – v tělocvičně pánové a v klu-
bovně pak dámy a spojilská dítka. Zápasy byly hrány 
na 2 vítězné sety a tzv. malé skóre – tj. každý set 
měl 11 míčků a podání se střídalo po dvou míčcích. 
Ženy a děti hrály systémem každý s každým. Herní 
systém v mužské kategorii byl takový, že byly rozlo-
sovány dvě základní skupiny A a B po pěti hráčích, v 
nichž hrál každý s každým a celkem tak bojovali ve 
20 zápasech. 
Dále se pak ve finále utkali první a druzí z obou sku-
pin opět systémem každý s každým a odehráli tak cel-
kem 6 zápasů. Po celé odpoledne i večer zde vládla 
příjemná sportovní atmosféra a diváci především z 

řad odpočívajících hráčů občas přecházeli mezi tě-
locvičnou a restaurací, aby mohli shlédnout zápasy 
všech tří kategorií. Především mužské finálové zápa-
sy pak byly skutečně nevšední podívanou, protože 
někteří hráči byli opravdu velmi vyrovnaní. Aby byli 
naši sportovci při namáhavých výkonech dostatečně 
občerstveni, byl pro ně zdarma zajištěn stálý přísun 
nealkoholických nápojů. Zájemci si mohli dopřát i piv-
ko (dokonce i speciální nefiltrované plzeňské) či něco 
dobrého na zub jako například debrecínské párky, 
chalupářskou polévku či škvarkovou pomazánku.

Slavnostní vyhlášení vítězů starší dětské kategorie 
proběhlo na jejich žádost již ve čtyři hodiny. V šest 
hodin večer proběhlo pak slavnostní vyhlášení vítězů 
v kategoriích dospělých - ti získali všichni od obce 
Spojil poukazy na občerstvení v klubovně a dále byla 
mužská kategorie obcí obdarována věcnými cenami 
sportovního charakteru. Od hasičského sboru obdr-
žely ženy krásné trofejní poháry a to samé děti -  ty 
navíc i sladkosti. Od hasičů dostali všichni na medai-
lových pozicích samozřejmě i tradiční diplomy a mezi 
cenami byly i lahve či lahvičky vína od starosty hasi-
čů a hasičské focené kalendáře od Tomáše Záleské-
ho. Vítězové prvního místa všech tří kategorií dostali 
tradičně ještě velké putovní poháry, na kterých bude 
zapsáno jejich jméno. Ne příliš překvapující zajíma-
vostí letošního ročníku byla opětovná obhajoba zlata 
Petrem Dvořákem, který tak dosáhl  již šestého ví-
ťezství v řadě. V ženské kategorii se podařilo získat 
zlato podruhé po pěti letech Janě Netušilové, která 
má za sebou navíc již také čtyři stříbrná umístění. 
Pořadí vítězů je tedy toto:

      Mužská kategorie                        Ženská kategorie          Starší dětská kategorie (od 10 do 15 let)

     1. místo – Petr Dvořák           1. místo – Jana Netušilová                1. místo – Jakub Kučera
     2. místo – Jiří Netušil             2. místo – Hana Hartmanová             2. místo – Michala Kučerová
     3. místo – Tomáš Záleský      3. místo – Alena Kostelecká

Závěrem starosta hasičů poděkoval všem hráčům, organizátorům turnaje a sponzorům. Nakonec jsme si 
připili šampaňským, které všem hráčům věnovala a osobně přinesla starostka obce Radka Ministrová.
Věříme že se všem účastníkům turnaje i divákům letošní ročník líbil a užili si při něm krásné sportovní odpo-
ledne, na které pak navázalo velmi příjemné sousedské posezení až večerních hodin. 

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



INFORMACE SPORTOVNÍHO SPOLKU OBCE SPOJIL
Připravované akce:

Únor 2019          Turnaj ve stolním tenisu dvojic 
Květen 2019       IX. Ročník Memoriálu MUDr. Petra Starého v nohejbalu 
Září 2019            Turnaj v nohejbalu trojic 
Prosinec 2019    Vánoční turnaj ve stolním tenisu + spolupořadatel SDH Spojil
 
Dále se můžete hlásit 
 „Spojilská liga ve stolním tenisu“ (viz letáček)
 
Chtěli  bychom zapojit do sportu všechny věkové kategorie, od dětí až po důchodce, ba i celé rodiny. 
Spolek by byl rád partnerem obce při dobudování sportovního areálu tj. stavby víceúčelového hřiště.

 
Ing. Pavel Roztočil
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Za SKSp z.s. 

Jiří Netušil 
Pavel Roztočil 



Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) má za sebou v uplynulém období dvě výcvi-
kové záležitosti a především jeden velký zásah.
V sobotu 3. listopadu se konal praktický výcvik pro-
školených členů jednotky pro zásah s motorovou pi-
lou – jednalo se o kácení stromu (metodou odřezá-
vání z plošiny), jehož větve zasahovaly do vozovky 
v ulici Pod Hrází a s tím spojené řízení dopravy 
z důvodu bezpečnosti projíždějících vozidel. Cílem 
výcviku bylo zvýšení praxe hasičů při činnosti s moto-
rovou pilou a prověření hasičské zásahové techniky 
a vybavení. Této akce se zúčastnili Jiří Novák, Milan 
Kušička, Luboš Prokůpek, Bohuslav Kment ml., Mi-
loš Záleský a Jan Křivka st., kterým tímto ještě jed-
nou moc děkujeme.
V sobotu 24. listopadu se velitel jednotky Jan Meloun 
a velitel družstva Jiří Novák zúčastnili celodenního 
semináře Velitel 2018, který se konal v Multikulturním 
centrum Fabrika ve Svitavách a pořádali jej Krajské 
sdružení hasičů Pardubického kraje ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem Pardubického kra-
je.
Prezentován byl rozbor taktického cvičení složek IZS 
s námětem nehody autobusu v tunelu Hřebeč z 16.  
října a dále rozbor skutečné dopravní nehody auto-
busu s mnoha cestujícími na silnici I/36 mezi obcemi 
Časy a Holice, která se stala o dva dny později - veli-
tel zásahu podrobně popsal a zdokumentoval činnost 
jednotek, spolupráci se záchrannou službou 
a použití metody START pro třídění zraněných osob. 
Dalšími tématy byly například prostorové řešení po-
žární zbrojnice (požadavky normy a dotačních titulů), 
zkušenosti s výcvikem jednotek SDH obcí v ohňo-
vém simulátoru Fire Dragon, údržba komínových tě-
les z pohledu zásahu hasičů, využití „D“ vedení 
v hasičské praxi a některé další informace. V průbě-
hu tohoto období se také členové JSDH seznámili 
s novým digitálním povodňovým plánem obce Spojil 
a fungování nového systému Jednotného systému 
výstrahy a varování před povodněmi.
V pondělí 26. listopadu a v úterý 27. listopadu jsme 
zasahovali při požáru na farmě Apolenka ve Spojile 
– tento zásah je podrobně popsán v samostatném 
článku tohoto zpravodaje.

Z činnosti celého Sboru dobrovolných hasičů obce 
Spojil coby spolku je třeba za toto období z akcí spo-
lečenských samozřejmě nutné uvést Spojilské slav-

nosti spojené s posvícením, oslavou 100. výročí vzni-
ku československého státu a 10. výročím návsi. Tato 
událost se konala v sobotu 22. září a můžete si o ní 
přečíst například na webových stránkách obce Spojil. 
Náš sbor zde prezentoval veškerou svou hasičskou 
techniku a vybavení, podílel se na technické přípravě 
této akce a jako jeden z organizátorů zajišťoval ko-
ordinaci příjezdu, parkování a odjezdu veškeré his-
torické i současné techniky (hasičské, záchranářské, 
zemědělské i auto-moto). Dále při odhalení pamět-
ní desky spojilskému rodáku a významnému cykli-
stickému závodníku Josefu „Emanovi“ Křivkovi stál 
čestnou stráž náš nejstarší člen SDH a jeho kamarád 
Bohuslav Kment starší a další uniformovaní hasiči 
provedli při pietním aktu položení kytic ke Spojilské 
Lípě života a k pomníku obětem první světové války.
V sobotu 21. října jsme jeli na exkurzi do Hasičského 
muzea v Kočí u Chrudimi, které se zúčastnilo celkem 
6 hasičů a 3 děti a která byla nesmírně zajímavá jak 
rozmanitou historickou hasičskou technikou, vybave-
ním a různými artefakty, tak i velmi odborným a pou-
tavým výkladem provozovatele tohoto muzea, který 
je skutečný nadšenec a zaslouží si velký obdiv. 
Ve středu 14. listopadu jsme byli na exkurzi v pivova-
ru Pernštejn v Pardubicích, které se zúčastnilo 6 ha-
sičů a další 2 občané Spojila a byla skutečně ohrom-
ně zajímavá především z toho důvodu, že se podařilo 
domluvit termín a čas, kdy se skutečně vařilo pivo 
a mohli jsme tak vše vidět skutečně tzv. 
„v reálu“ včetně všech surovin, ingrediencí a běžících 
technologií obsluhovaných pracovníky pivovaru. Zá-
věrečnou třešničkou na dortu byla návštěva přidruže-
ného minipivovaru Arnošt, který kde se zrovna vařil 
jeden ze speciálů pivovaru.
Ve středu 28. listopadu se konala schůze Valné hro-
mady SDH obce Spojil, na které se probíraly pláno-
vané akce na rok 2019 a jako jeden z hlavních bodů 
bylo schváleno rozhodnutí, že náš sbor nebude kvůli 
plánovaným změnám spolupořadatelem plesu spo-
lečně s obcí Spojil v roce 2019. Posledními událostmi 
letošního roku je Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
v sobotu 8. prosince, o němž se píše v samostatném 
článku tohoto zpravodaje a také prosincová porada 
Jednotky SDH Spojil pro naplánování výcviku na pří-
ští rok.

Starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky
 Ing. Jan Meloun
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17

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHMIMOŘÁDNÁ UDÁLOST V APOLENCE
V pondělí 26.11.2018 časně ráno začalo hořet v neziskové farmě Apolenka. Shořel celý seník, kde měla 
Apolenka seno pro zvířata. Podle vyjádření hasičů se pravděpodobně bude muset strhnout i vedlejší budova, 
kde má Apolenka zázemí pro sociální rehabilitaci, hiporehabilitaci a zaměstnance se zdravotním postižením, 
kteří se starají o zvířata. Je to velká tragédie pro celou farmu. Škody se odhadují na 2,5 milionu korun, ale 
v tuto chvíli je největší ránou ztráta sena na celou zimu pro koně.
Jako první si požáru všiml člen JSDH obce Spojil Láďa Čáp. Zalarmoval ostatní hasiče, pospíchal na Apolen-
ku a do několika málo minut už začaly chodit výstražné SMS starostce, místostarostovi obce a veliteli JSDH 
Spojil. 
Začala přijíždět hasičská auta. Koně byli v ohrožení a požár se rychle šířil. Takhle časně v Apolence ještě ne-
byli pracovníci ve stájích, nešel proud a byla tma, proto starostka Radka Ministrová, která se ve stájích dobře 
orientuje, začala po svém příchodu společně s hasiči urychleně otvírat boxy a vyhánět koně ze stáje, odtud 
je majitelka stáje pouštěla do bezpečí na pastviny. Z výběhu utekla pouze jedna kobylka, která je v Apolence 
nováčkem a patrně byla nejvíc vystrašená. V pořádku se našla týž den. Kromě starostky byl přítomen 
a pomáhal i místostarosta obce Tomáš Kučera a paní Hanka Hartmanová, která vařila hasičům čaj a kávu na 
posilněnou. Naši spojilští hasiči pomáhali také. Více si přečtete v článku JDSH Spojil. 

Vedení obce připravilo návrh na nejbližší zasedání zastupitelstva na uvolnění finančních prostředků z roz-
počtu obce na pomoc Apolence v tíživé situaci, a to 50.000,- Kč. Věříme, že zastupitelé tento dar za nás, 
spojilské občany schválí a pomůžeme tak Apolence společně.  

Uvádíme zde i číslo účtu pro ty z Vás, kteří byste rádi pomohli a nevíte jak. Na toto číslo můžete  posílat pří-
spěvky a telefonní číslo v případě, kdyby jste rádi osobně provozovatelům pomohli. 

Pomůže jakýkoliv finanční příspěvek na sbírkový účet: 30015-1205131359/0800 
(povoleno pod č. jed. KrÚ 81080/2013 OOPKŽÚ OVV) nebo na darovací smlouvu. 



V pondělí 26. listopadu člen JSDH Spojil Ladislav 
Čáp bydlící poblíž farmy Apolenka zpozoroval požár 
v jejích prostorách a jako první telefonicky nahlásil 
tuto mimořádnou událost na linku 150 a oznámil to 
následně i veliteli JSDH Spojil a dalším osobám. 
Jednalo se o požár skladu sena v pravé části hlav-
ního objektu farmy v blízkosti stájí s koňmi. Ihned po 
tomto nahlášení byl Krajským operačním střediskem 
HZS vyhlášen ve 4,50 hod naší JSDH Spojil poplach 
(vyrozumění na mobilní telefon), první členové naší 
jednotky se na místo dostavili v 5,01 hod. Technika 
přítomná u zásahu byl automobil Nisan Primastar 
a byli jsme nakonec na místě zásahu v celkovém 
počtu 6 členů. Zásahu se zúčastnila profesionální 
hasičská jednotka ze stanice Pardubice a ze stani-
ce Chrudim a dobrovolné jednotky SDH ze Sezemic, 
Pardubic – Hostovic a Dašic. Při příjezdu hasičů byla 
již celá stodola se senem zasažena plameny 
a následně došlo i ke zřícení střechy. Po dohodě se 
zástupci Apolenky nechali hasiči obsah stodoly kont-
rolovaně dohořet. Požár se naštěstí mimo objekt ne-
dostal a hasiči ochlazovali dvěma proudy zdi skladu 
i okolní objekty a to i z výškové techniky. 
Naše jednotka JSDH Spojil především na základě 
pokynů velitele zásahu z jednotky JPO HZS Pardubi-
ce prováděla v pondělí ráno a dopoledne tyto činnosti 
– evakuace koní ze stáje prvními členy jednotky na 
místě, příprava hydrantu v obci a doplnění požární 
vody jednotce SDH Hostovice, pátrání za tmy
 a v mlze po zaběhlých koních z našeho vozidla po-
dél silnice I/36 a kolem Spojila (bohužel bez nálezu), 
evakuace nábytku a předmětů (jezdecká výstroj) 
z dřevěné pergoly přiléhajícímu zvnějšku k hořícími 
skladu a po uhašení střechy skladu především eva-
kuace nábytku, spousty dalších předmětů a zásob 
potravin z několika místností kanceláří a zázemí pro 
pracovníky farmy a aktivity hiporehabilitace (některé 
byly zasaženy vodou ze zdolávání požáru). V pra-
vé poledne provedla naše jednotka doplnění požární 
vody z hydrantu jednotce JPO HZS Pardubice před 
jejím návratem na základnu. Někteří členové naší 
JSDH postupně ukončili svou činnost a vzdálili se 
do svých zaměstnání. V průběhu provádění zásahu 
ostatními jednotkami prováděli v rámci součinnosti 
a podpory někteří členové spojilské jednotky tyto dal-
ší potřebné činnosti - manipulace s hadicemi během 
hašení a jejich úklid, dohašování trámů a ochlazová-

ní zdí, výpomoc s kyvadlovým řízením dopravy na 
silnici ve Spojile, informování příchozích pracovníků 
Apolenky a majitelů koní, odstranění podestýlky ve 
stáji dále od místa požáru atd.  Velitel JSDH Spojil 
ukončil činnost jako poslední v odpoledních hodinách 
a vzdálil se do zaměstnání, po návratu na místo zá-
sahu v 19,30 hod pak ještě nějaký čas poskytoval 
podporu JSDH Sezemice provádějící hasební práce 
a požární dozor – činnosti jako manipulace s hadice-
mi během hašení, fixace žebříků při zásahu hasičů 
na střeše s trhacími háky atd. 
V úterý 27. listopadu byla prostřednictvím naší jed-
notky do Apolenky zapůjčena obecní elektrocentrála 
určená pro krizové řízení pro zajištění dodávky elek-
třiny na večerní krmení zvířat. Na základě výzvy ope-
račního střediska HZS pak také znovu vyjela JSDH 
Spojil a na místo zásahu jsme se dostavili v 19,00 
hod za účelem asistence u převzetí místa požáru 
majitelkou od profesionálních hasičů z Pardubic. 
Jednotka byla na místě zásahu v počtu 4 členů. Čle-
nové jednotky poskytli podporu jednotkám JPO HZS 
Pardubice a JPO SDH Dašice během hasebních, li-
kvidačních a úklidových prací i po jejich ukončení – 
prováděli jsme manipulaci s hadicemi během hašení 
a jejich úklid a dále jsme spolu s těmito jednotkami 
provedli společný finální průzkum místa požáru. 
Při předání místa zásahu majitelce Dianě Houdové 
po deváté večer ze strany velitele JPO HZS Pardu-
bice byl majitelkou dohodnut s naší JSDH Spojil po-
žární dozor večer a v noci. Naše jednotka Spojil pak 
provedla celkem třikrát kontrolu místa požáru a to 
za poměrně mrazivého počasí. Po poslední kontrole 
jsme finálně opustili místo zásahu v 0,20 hod. Poté 
si již kontrolu ještě cca ve 3,00 hod v noci zajistila 
majitelka sama.
V rámci naší jednotky jsme zasahovali ve složení - 
velitel Jan Meloun, strojník Miloslav Kušička, hasiči 
Ladislav Čáp, Jan Křivka (bývalý starosta obce Spo-
jil), Miloš Záleský, Tomáš Záleský a Jiří Novák. Všem 
zasahujícím bratrům hasičům z jednotky ještě jednou 
VELMI DĚKUJI za jejich úsilí a zvláště pak Láďovi 
Čápovi za jeho pohotovou a rychlou reakci na začát-
ku celé této velké a smutné mimořádné události.

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

18

KDYŽ HOŘELO V APOLENCE A JEŠTĚ DEN POTÉ

Vážení občané,
jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil Vám přeji krásné a pří-

jemně strávené vánoční svátky plné radosti a rodinné pohody. 
Do nového roku 2019 Vám od srdce přejeme vše nejlepší, stálé pevné zdraví, hodně 

štěstí, lásky i přátelství a především spoustu dobré nálady.
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Vážená paní starostko, vážení občané obce Spojil,
píši Vám nyní, několik dní po požáru v Apolence, abych poděkovala za úžasnou pomoc, které se nám dostalo 
od vedení obce, hasičského sboru a mnoha občanů.
V pondělí 26.11. 2018 nás v brzkých ranních hodinách probudil požár. Abychom byli přesní, neprobudil nás 
oheň samotný, ale bouchání na okna. Byl to pan Ladislav Čáp, který byl k našemu štěstí na cestě do práce, 
a který je pro nás jedním z velkých hrdinů toho rána. Kdyby nás totiž neprobudil, vše by mohlo dopadnout 
daleko hůř, a to si nechceme ani představovat. Pane Čápe, jsme Vám zavázáni a mockrát děkujeme.

Následující sled událostí byl velice rychlý a hektický. Na místo okamžitě dorazili hasiči, kteří nám pomohli 
vyvést koně do bezpečí a dostali oheň pod kontrolu. Během následujících hodin a dní se v Apolence vystří-
daly profesionální jednotky HZS Pardubice a Chrudim, dobrovolné jednotky SDH Spojil, Sezemice, Dašice 
a Pardubice – Hostovice. Víme, že od prvních okamžiků až po dlouhé hodiny kontrolování požáru šlo 
o velice namáhavou práci, za kterou není možné nikdy dostatečně poděkovat. Všem členům sboru patří náš 
obrovský obdiv a uznání. O horký čaj pro hasiče se skvěle postarala paní Hana Hartmanová, moc děkujeme!

Po tom, co jsme si oddechli, že jsou všechna zvířata i lidé v pořádku, na nás ale dopadla jiná tíha.
Existenční. Zjistili jsme, že nám z celé zásoby sena zbyl jeden jediný balík, který byl ve stáji připravený na 
večerní krmení.
Pak se ale začali ozývat lidé s nabídkou pomoci a tíha se změnila v úžas a dojetí. Jednou z bleskových reakcí 
byla i nabídka finanční podpory od mnohých z Vás. Díky ní se nám hned první den podařilo zajistit krmení na
týden dopředu. Vaše morální i materiální podpora nejen, že zajistila potřebné pro zvířata, ale pomohla nám
i jako psychická berlička v těžkých chvílích. Díky neuvěřitelné solidaritě a ochotě lidí pomoci, jsme se doká-
zali udržet na nohou a našli sílu do dalších náročných dní. 
A za to Vám moc děkujeme!

Ředitelka Apolenky
Jolana Štěpánková

PODĚKOVÁNÍ APOLENKY

SOUSEDSKÝ SPOLEK

Pamětníci si pamatují, což bývá jejich výhoda i prokletí, že Sousedský spolek Spojil byl v roce 1991 založen 
více-méně účelově a to pro jednání s městem Pardubice v otázkách osamocení obce Spojil. V roce 1992 
se tomu tak stalo a dění kolem spolku postupně utichlo. Když jsme v letošním roce objevili zakládací listinu 
a původní stanovy sousedského spolku, přišlo nám jako dobrý nápad jeho opětovné uvedení v život. Tak se 
stalo, že se dne 14. listopadu letošního roku podařila jeho resuscitace. Rozumějte, Sousedský spolek Spojil 
je registrovaným spolkem, stále tady po celou dobu těch 27 let byl, jen posléze trochu v komatózním stavu. 
Je velmi potěšující, že z devíti zakládacích členů je mezi námi stále pět z nich, čtyři se na znovuoživení Spol-
ku dostavili i na prvotní schůzku do Sportovního areálu obce Spojil. Nechci říkat schůzi a zatím ani termín 
valná hromada. Spolu s nimi se zde sešli i další spoluobčané, kteří o činnost tohoto sdružení občanů projevili 
zájem. Přítomní byli seznámeni s jeho historií a původními stanovami. V nich asi hlavním momentem 
a úkolem bylo a osobně doufám, že i nadále bude, dobrovolné členství, které bude sdružovat občany obce ke 
kulturním, společenským a sportovním akcím, jako i k organizování vzájemné sousedské výpomoci, zvláště 
nemohoucím občanům. A samozřejmě, udržet obec Spojil jako samostatný subjekt. 
K pěti stávajícím členům přibylo na uvedeném setkání dalších dvanáct občanů, takže v tuto chvíli nás je 
sedmnáct, což určitě není, alespoň doufám, konečný počet. V současné chvíli připravujeme nové stanovy
a parametry vedení spolku, jakož i okolnosti pro přijímání dalších zájemců o členství. O výsledku těchto pří-
prav a svolání první pracovní valné hromady Vás všechny budeme včas informovat. 
Za Sousedský spolek Spojil Vám všem přeji prožití krásných Vánoc.
                   Karel Mencl

SOUSEDSKÝ SPOLEK OPĚT ŽIJE
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