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JINÝ POHLED -
Je po uzávěrce a mně stále chybí úvodník. 
Přemýšlím nad nějakým důležitým tématem, napadá mě jich několik, ale mám pocit, že mi chybí ta správná 
míra optimismu. Asi je to počasím. Zmínka o počasí k našim úvodníkům tradičně patří…. A pak se to stane.
Ten e-mail přišel ráno. Podzimní skepsi střídá přirozená radost z úspěchu a obdiv k člověku, který něco do-
kázal. A co víc, občan Spojila. 
Těší mne to a odpovídám, že gratulaci zveřejníme a rádi bychom se k ní přidali. 
Odpověď dorazí k večeru. Skepse je rázem zpátky. A je z toho úvodník. Konečně téma k zamyšlení. 
Zpravodaj může na korekturu. Formálně je text v pořádku.  Můžeme tisknout, ale…
u korektury je osobní poznámka:
„Myslím si, že Vy umíte mít nadhled a máte super černý humor. Zkuste se nad to povznést, napište něco 
pěkného o Sametu a Havlovi, je na Vás vidět na první pohled, když o VH mluvíte, že je tam úcta a láska. Vím, 
že je to těžké, sama kolikrát neumím hodit některé poznámky za hlavu, ale myslím si, že když to necháte 
plavat víc získáte.“
Díky paní korektorko, velké téma k zamyšlení zůstalo, jen se posunulo dál.
                                                                                       
Milý Honzo Křivko mladší, 
gratulujeme a přejeme, ať Vám sport přináší kromě síly především radost a přátelské vztahy, 
ať se Vám daří i v osobním životě.  

                                                                         obec Spojil
                                                                          Radka Ministrová, starostka 

BLAHOPŘÁNÍ KE SPORTOVNÍMU VÝKONU
Sousedský spolek blahopřeje Janu Křivkovi mladšímu k získání stříbrné medaile na mistrovství světa 
v Bench-pressu v Brazílii, kterou přidal k letošnímu zlatu z Chorvatska, kde se stal mistrem Evropy.

když „pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí“



SPORTOVNÍ AREÁL - ZIMNÍ PROVOZ

RUBRIKYKALENDÁŘ AKCÍ
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CO NÁS ČEKÁ:  1. ÚVODNÍK
 2. KALENDÁŘ AKCÍ 
 3. SPORTOVNÍ AREÁL - PROVOZ
 4. ZPRÁVY Z OÚ
 5. KULTURNÍ RUBRIKA
 6. POZVÁNKA NA BESEDU S OBČANY
 7. SDH
 8. SOUSEDSKÝ SPOLEK
 9. JAK SE MÁTE?
10. POZVÁNKY

16.11.   Oslava 30. výročí Sametové revoluce 
  Sousedský spolek a hasiči 14:00 náves
16.11.   Beseda s občany - připomínka 30. výročí   
  Sametové revoluce 
  Starostka obce - 19:00 sportovní areál
20.11.   Zasedání Zastupitelstva obce
24.11.   Vítání občánků
30.11.   Kurz vánoční floristiky                             
  1.12.   Spojilský advent - rozsvěcení vánočního   
  stromku 
  zapálení 1. adventní svíčky 
  5.12.   Mikulášská nadílka 
  6.12.  Mikulášský country večer
  7.12.   Vánoční turnaj ve stolním tenisu
  8.12.   Spojilský advent - zapálení 2. adventní   
  svíčky 

Informace k provozu klubovny ve Sportovním areálu
Vážení občané, 
oznamujeme Vám, že s účinností od 5.11.2019 se dočasně mění otevírací doba klubovny sportovního areálu 
na tzv. „zimní provoz“, který bude ukončen v průběhu dubna a o opětovném rozšíření otevírací doby budete 
včas informováni.

Otevírací doba klubovny  
Sportovního areálu 
Pondělí:        zavřeno
Úterý:            zavřeno
Středa:          zavřeno
Čtvrtek:        16:30-22:00 hodin
Pátek:          17:00-23:00 hodin
Sobota:         zavřeno
Neděle:        17:00-22:00 hodin

 
Otevírací doba tělocvičny Sportovního areálu 
Pondělí:         15:00-21:00 hodin otevřeno v režimu „čip“
Úterý:             15:00-21:00 hodin otevřeno v režimu „čip“
Středa:           15:00-21:00 hodin otevřeno v režimu „čip“
Čtvrtek:          15:00-22:00 hodin otevřeno v režimu „čip“
Pátek:            15:00-23:00 hodin otevřeno v režimu „čip“
Sobota:          dle telefonické dohody den předem na číslo 605 251 840
Neděle:          od 10 do 17 hod dle telefonické dohody den předem na číslo 605 251 840
                       17:00-22:00 hodin

Stálé rezervace tělocvičny: 
Pondělí:  19:00 - 20:00 - cvičení ženy 
Úterý:  18:00 - 21:00 - cvičení ženy a ping pong 
Středa:  17:00 - 21:00 - jóga ženy
Čtvrtek: 17:00 - 21:00 - cvičení ženy a ping pong
Pátek:  18:00 - 21:00 - cvičení ženy
Sobota: -
Neděle: 18:00 - 21:00 - ping pong



...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHZPRÁVY Z OÚ
ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
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Od minulého jednání zastupitelstva, tedy v období říjen a listopad se obecní úřad věnoval realizaci akcí pod-
pořených dotacemi z POV PK na rok 2019, realizací závlahového systému ve Sportovním areálu, výsadbě 
stromů a keřů na dětském hřišti a v prostoru parcely čp.157/50 za budovou altánu. 

Součástí jedné z těchto akcí byla i rekonstrukce trávníku na části tohoto pozemku. Vzhledem k tomu, že poze-
mek byl ve svrchní částí půdního profilu vyhodnocen jako nevyhovující pro zatravnění, nechala obec zpracovat 
pedologický průzkum a na základě jeho výsledků připravila pro rekonstrukci trávníku pouze tu část pozemku, 
na kterém nebyla navezena zemina smísená s odpadem stavebního a komunálního charakteru.  Výstupy 
z pedologického průzkumu bude obec řešit s příslušným orgánem ochrany Zemědělského půdního fondu. 

Na části pozemku připraveného k zatravnění jsme nechali vysadit pět ovocných stromků pro naše nejmenší 
občánky a budeme s výsadbou pokračovat tak, jak nám budou noví občánci přibývat.

 
V altánu budovy ve sportovním areálu proběhlo vyčištění stropních prostor, rekonstrukce elektroroz-
vodů a rekonstrukce osvětlení a doplnění audiovizuální techniky tak, aby se altán stal plnohodnot-
ným prostorem pro pořádání obecních a spolkových akcí i soukromých akcí našich občanů a v ne-
využitých časech i pro pronájem mimospojilským občanům. Finanční prostředky z pronájmů, které 
obec vybrala v letním období, byly v rámci těchto změn investovány zpět do sportovního areálu. 
Stejně jako v loňském roce byly upraveny otevírací hodiny klubovny na zimní provoz a nastaven otevírací 
režim tělocvičny. Podrobnější informace se dočtete v tomto zpravodaji na straně 2.

Na záhony v centru obce byly dle plánu vysázeny cibuloviny, průběžně probíhá úklid venkovních prostor ve 
sportovním areálu, u budovy čp. 35, odvoz dřevní hmoty a bioodpadu ze skládky. 
Pro občany jsme zajistili přistavení velkoobjemového kontejneru.

Během října probíhaly schůzky a sběr informací od stálých poskytovatelů služeb (SmP, DPmP apod.) pro 
přípravu rozpočtu obce na rok 2020. Dále byla aktualizována pojistná smlouva obce Spojil, do pojištění bylo 
zahrnuto i dětské hřiště a další majetek obce. 
Aktuální informace ke kruhové křižovatce z jednání s ředitelem ŘSD p. Vebrem byla zveřejněna na webu 
obce. Obec urgovala na MmP zpracování vyhodnocení ÚP obce Spojil. Vzhledem k tomu, že poslední 
Zpráva o uplatňování ÚP je z roku 2013 a MmP nemá vyhodnocení zpracované, rozhodla starostka obce 
o zadání vypracování této Zprávy firmě Regio HK.

 
Schůzky s vedením obce a jednání finančního výboru byla svolána tak, aby byl včas připraven a vyvěšen 
na úřední desku obce Spojil rozpočtový výhled do roku 2023 a návrh rozpočtu obce Spojil pro rok 2020. 
Finanční výbor obce Spojil spolu se starostkou a místostarostou obce projednali i plnění rozpočtu za období 
leden – září 19. Finanční výbor shledal, že příjmy i výdaje jsou plněny dle schváleného rozpočtu. Návrh roz-
počtu pro rok 2020 je zveřejněn i v tomto zpravodaji na str. 4.

 
Do konce příštího týdne by měla proběhnout realizace doplnění dopravního značení v obci a podle počasí 
i rekonstrustrukce stávajícího vodorovného značení.  
Starostka se zúčastnila Dne malých obcí, odborné konference určené starostům a ostatním zástupcům ne-
jen malých obcí. Místostarosta se zúčastnil Republikového shromáždění SMS ČR, a navazující tematickou 
konferenci v Havlíčkově Brodě. 
Kompletujeme žádosti o dotace z POV pro rok 2020 v součinnosti se Svazkem obcí Loučná a MAS Regio-
nem Kunětické hory II a samozřejmě i za obec Spojil. 
Poslední týden jsme věnovali přípravě jednání Zastupitelstva obce Spojil, které bude 20.11.2019.

 V nejbližší době pro Vás připravujeme besedu s občany, adventní setkávání, Mikulášskou nadílku i zábavu, 
kurz floristiky. A s předstihem samozřejmě Silvestra, Novoroční bruslení a Obecní ples.

Všichni jste srdečně zváni.

Radka Ministrová 
starostka obce
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE SPOJIL PRO ROK 2020

Návrh rozpočtu obce Spojil pro rok 2020 - příjmy
Příjmy v závazných ukazatelích

Paragraf Položka Specifikace 2018 2019 2020
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 860 000 1 500 000 1 600 000
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob SVČ ( podnikatelé) 70 000 35 000 30 000
0000 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 90 000 120 000 130 000
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000 1 200 000 1 300 000

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 80 000 50 000 30 000
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000 2 900 000 3 200 000
0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 230 000 230 000 240 000
0000 1341 Poplatek za psy 10 000 10 000 12 000
0000 1361 Správní poplatky (ověřování atd.) 3 000 10 000 10 000

1381 Odvod z loterií a podob. Her 15 000 25 000 30 000
0000 1511 Daň z nemovitostí 230 000 240 000 240 000
0000 4112 Neinvestiční dotace pro výkon státní správy 93 000 90 000 90 000
3412 2132 Příjmy z pronájmu (sportovní areál) 100 000 20 000 50 000
3722 2111 Smlouvy TKO - podnikatelé 50 000 30 000 35 000
3725 2324 Využívání a zneškod. komunál. odpadu (Ekokom) 50 000 50 000 60 000
6171 2111 Činnost místní správy - služby, čipy, kopírování 10 000 10 000 10 000
6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 1 000 1 000
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 000 10 000 0
Celkový příjem na rok 4 612 000 6 531 000 7 068 000

8115 financování obce 5 000 000 3 800 000 5 000 000
8123 financování obce - úvěr 0
8124 splátka úvěru -401 000 -401 000 -401 000

celkem financování 4 599 000 3 399 000 4 599 000
Součet příjmů a financování 9 211 000 9 930 000 11 667 000

Návrh bude schvalovat Zastupitelstvo obce Spojil na svém jednání dne 20.11.2019

1Návrh rozpočtu obce Spojil pro rok 2020 - výdaje
Výdaje v závazných ukazatelích

Paragraf Položka Specifikace 2018 2019 2020
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000 22 000 22 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 96 000 180 000 150 000
3113 Základní školy 170 000 110 000 110 000
3399 Ostatní záležitosti kultury 34 000 40 000 40 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 345 000 467 000 474 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 207 000 260 000 260 000
3511 Ambulantní péče - pečovatelská služba 25 000 25 000 60 000
3631 Veřejné osvětlení 90 000 105 000 160 000
3635 Územní plánování 0 10 000 50 000
3639 Komunální služby a rozvoj obce 4 333 000 4 107 000 5 316 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - TKO 520 000 600 000 785 000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 345 000 300 000 300 000
5212 Účelová rezerva - krizový zákon č. 118/2011 1 000 1 000 1 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000 80 000 120 000
5512 Požární ochrana obce 65 000 65 000 65 000
6112 Zastupitelstva obcí 912 000 1 045 000 1 212 000
6171 Činnost místní správy 1 843 000 2 223 000 2 334 000
6310 Poplatky peněžních ústavů 25 000 180 000 97 000
6320 Pojištění majetku obce 50 000 60 000 60 000
6399 Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků 50 000 50 000 50 000
6402 Vypořádání minulých let 1 000
Celkové výdaje na rok 9 211 000 9 930 000 11 667 000

Návrh bude schvalovat Zastupitelstvo obce Spojil na svém jednání dne 20.11.2019

1
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SPOJILSKÉ POSVÍCENÍ

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHKULTURNÍ RUBRIKA

  Sobotní zářijové odpoledne se ohlásilo příjemným a teplým po-
časím jako stvořeným pro posvícenskou zábavu. Hned u vchodu 
do restaurace sportovního areálu nás vítal stánek Sousedského 
spolku, kde prodávali nadýchané a voňavé koláče různých druhů 
a velikostí. Od rána zaskočila Spojil odstávka vody z důvodu ha-
várie, a tak bylo samotné pečení koláčů v ohrožení, ale silní chlapi 
ze Sboru dobrovolných hasičů se ničeho nezaleknou a nosili vodu 
ze studně tak dlouho, jak bylo třeba. Koláče se nakonec podařily 
vynikající, všech 400 kusů bylo během hodinky vyprodáno.

Děti skákaly na nafukovacím hradě, 
rodiče se bavili mezi sebou a kdo 
měl ratolesti odrostlejší, posedával 
na zahrádce u burčáku, piva i ji-
ných laskomin, pečenou kachničku 
a švestkové knedlíky nevyjímaje. Do 

soutěže v pojídání švestkových knedlíků se nikdo nepřihlásil, ale proč taky, 
když už měli všichni plná bříška a netrpělivě čekali na večerní jazz.

Chlapíky z Jazziky učil sám Ondřej Havelka a Tony Monaco. Stylově oblečení 
muzikanti to nakonec roztočili v rytmu nejen jazzu. Hráli swing, pop a nejrůzněj-
ší evergreeny tak divoce, že se mnohému nechtělo domů.

autor: AVE

Letos 28. září svátek Svatého Václava připadlo na sobo-
tu. Počasí se vydařilo, doslova lákalo k výletu do přírody, 
užít si čistého vzduchu, posílit fyzičku, nebo jen odpoči-
nout, vidět něco nového či navštívit známé či chalupu. 
Někdo vyrazil na pouť do Staré Boleslavi, někteří poutní-
ci dorazili na Mši do naší Spojilské kapličky.
Bohoslužba slova začala jako obvykle ve čtvrt na čtyři, 
po utichnutí tónů fontány v centru obce.
Po čtení z knihy Moudrosti, které bylo zakončeno slovy: 
„Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte 
moudrost, abyste kralovali navěky. ˮ, jsme se zaposlou-
chali do srdečných slov otce Filipa.
Po bohoslužbě slova následovala bohoslužba oběti, na 
jejimž konci jsme si společně za doprovodu elektrických 
varhan zazpívali slavnostní chorál „Svatý Václaveˮ. Opět 

jsem si uvědomil, jak je tato píseň neuvěřitelně nadčasová, píseň, která mně vždy dodá spoustu energie, je 
pro mě inspirací a vždy mě zaujme něčím novým, stále živým.

Dá-li Pán Bůh, tak za rok zase na viděnou.

autor: TK

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ
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STARÝ AVIATIK VYPRÁVÍ

POUŤ KE SPOJILSKÝM RYBNÍKŮM

“Létám!! Protože na fotbal, košíkovou, tenis a golf je za-
potřebí jen jedné koule.“ 

  Zářijové setkání u Pařezu tentokráte začínalo v duchu 
vzpomínek na založení 310. československé stíhací pe-
rutě. Stíhací 310. peruť byla založena dne 12. července 
1940. Během 2. světové války byla jednou ze čtyř česko-
slovenských perutí v Royal Air Force, která v ní sloužila 
nejdéle a měla na svém kontě nejvíce střetů s nepřátel-
skými letouny. V RAF sloužilo na 2500 mužů a žen, z toho 
víc jak 1000 pilotů.  
Po návratu do vlasti se však nedočkali zaslouženého při-
vítání, jako většina hrdinů z řad spojenců, jejich životy 
ovládl strach z pronásledování a věznění.

Československá lidová armáda se pro mnohé z nich nestala novým útočištěm, ale naopak institucí, z níž je 
třeba rychle frnknout pryč.
 Hosty našeho vyprávění o dávné i novodobé historii létání byli Jiří Verner, zástupce náčelníka Generálního 
štábu Armády ČR - tzv. špión, Ing. Josef Horňák, mimo jiné i bývalý prezident Job Air Ostrava a Leoš Liška, 
který začínal jako vojenský pilot proudových letadel, nyní je pilotem s licencí a instruktor létání. Pánové po-
vyprávěli o svých začátcích, zážitcích i o tom, jak opouštěli po revoluci svá zaběhlá letiště a začínali sami 
v letectví podnikat.
Přišla řada i na perličky, Jiří Verner zavzpomínal na létání po Spojených státech amerických bez rádia za 8 
korun na litr paliva. Josef Horňák na létání v Hondurasu v dopravním letadle B52 bez WC, Leoš Liška zase 
o nákupu ruského nářadí (chlastu).
To že se nakonec zapíjel život ve vzduchu je jasné, a jak nám vysvětlil kapitán Pavel Roztočil, na většinu 
sportů potřebujete jen jednu kouli, ale létání vyžaduje koule dvě.
A když dorazil největší bavič František (TABÁK) TABAČKO bývalý pilot bitevního letounu Su-25 a člen akro-
batického display teamu AČR, který předváděl Su-25 Frogfoot na mnoha leteckých dnech po celé Evropě, 
„popojelo“ se trochu dál, takže pánové „rozvíjej se poupátko….,“ na Vaše zdraví a u dalšího vyprávění na 
viděnou.
Použité zdroje:
Výlety do minulosti, Aleš Ulm: https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/zalozeni-310-cesko-
slovenske-stihaci-perute-raf-12-cervence-1940-317137
A foto z:
https://www.stoplusjednicka.cz/nevdecna-vlast-komunisticka-perzekuce-ceskoslovenskych-letcu-z-brita-
nie-1

autor: AVE -  odborný  poradce  Pavel Roztočil

 Na místě naší obce byly kdysi dva rybníky, později se nechaly rybní-
ky vysušit a zbytek vody byl odveden do tzv. Spojilského odpadu. Ale 
nepředbíhejme a zaposlouchejme se do vyprávění Adolfa Vondrky 
z Rybničního hospodářství v Bohdanči, který nám v neděli 29. září 
vyprávěl pod pergolou restaurace sportovního areálu o tom, jak to 
všechno začalo před 900 lety nejen ve Spojile, ale na celém Pardu-
bicku.

Benediktíni založili roku 1086 Opatovický klášter. Ryba byla tehdy 
brána jako postní jídlo, tudíž nejen pro mnichy se stala velmi důleži-
tou součástí jídelníčku. Benediktýni tak položili základy rybníkářství 
na Pardubicku, mezi prvními založili i rybník v Čeperce, který byl za 
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POUŤ KE SPOJILSKÝM RYBNÍKŮM

Zkouška orchestru - po kolikáté? A hádejte co... opět nezklamala
Když se v obecním mailu v říjnu objevila pozvánka na 9.11.2019 na koncert hudebního uskupení MVC 
– MINISTR VINTAGE COMPANY, měli jsme jasno, kam budou tentokrát mířit naše kroky. V půl osmé se 
altánem sportovního areálu rozezněly tóny BEATLES, ROLLING STONES, PINK FLOYD, ZZ TOP, LED 
ZEPPELIN, JETHRO TULL,…, ale třeba i 4 NON BLONDES a dalších známých i neznámých skupin. 
S MVC ale každou skladbu, sebevíc vám důvěrně známou, nečekejte v podání takovém, jak jste zvyklí ji 
slyšet z různých nosičů a z rádia. Tady mají punc originality, uslyšíte ji v trošku jiném pojetí – a je to teda 
fakt „PECKA“! ¨
Po uchu a duši vás pohladí nezaměnitelný hlas zpěváka Tondy Roda, Zuzka Zemanová vás skoro zvedne 
ze židle - při jejím zpěvu vás místy mrazí, chvílemi ji hltáte skoro s pusou dokořán a za chvíli zjišťujete, že 
si s ní zpíváte úplně nahlas třeba Let it be nebo What´s up. Foukačka Pepy Vrány, kytarové hrátky Míry 
Pulicara a Ládi Ministra, klávesy Martina Bažanta i bicí „příchozího dobrovolníka“Františka Jančury – vy-
zdvihnout je prostě nutné naprosto všechny, kteří se o naši zábavu a opuštění všednodenních starostí 
v sobotní večer postarali. Osobitý komentář Ládi Ministra neopomínaje. 
Pokaždé se na MVC těšíme. Pokaždé také dostaneme malý dárek v podobě nově nastudovaného pojetí 
známých i méně známých skladeb, které tihle pohodáři pozdvihnou na jiný level. Tentokrát to byli např. 
R.E.M. Vždycky čekáme, co „nového“ vymyslí a už dávno víme, že je zaručeno, že nešlápnou vedle. Ve-
čer trávený v jejich společnosti je prostě vždycky trefou do černého a je prima vidět, jak i oni si to užívají. 
A s nimi zaplněný altán. Zajímavé je i to, že dokáží udržet pozornost publika celé tři hodiny koncertní for-
mou a s decentním  zvukem, který nepřekypuje zbytečnými decibely.
Prostě Zkouška orchestru opět nezklamala. Ať si ,,zkouší,, cokoliv, je 
to vždycky fajn. Už se těšíme na další. Mít takovýhle koncert za hum-
ny je pokaždé zážitek. A vám všem, kdo jste nemohli, nebo neznáte 
- vřele doporučujeme účast!! Tedy ovšem doufáme, že na nás zbyde 
místo … ☺
Za zážitek děkují                                                                      
                            Ševečkovi, Odvodyovi, Kosinovi a Perní

Vepřové hody 
Srdečně Vás zveme na vepřové hody, které se budou konat v hospůdce „U Pařezu“ .
Od  20.11. se bude kouřit z kotlů a začneme vše připravovat,  21. a 22.11.  se  můžete přijít podívat, 
jak se vše vyrábí a zažít atmosféru takovéto tradiční vesnické akce. 
Prodej zabijačkových výrobků bude v pátek 22.11. od 18:00 a v sobotu 23.11. od 14:00 do vyprodání. 
V nabídce ke koupi s sebou budou jitrnice, kroupová jelita, světlá tlačenka, prdelačka, zabijačkový 
guláš. Prdelačku a guláš budeme také podávat ke stolu na zahřátí.
Dveře hospůdky budou otevřené všem, kdo budou chtít třeba jen nakouknout, občerstvit se a nebo si 
nakoupit, či přiložit třeba ruku k dílu..a to 20. – 23.11. od rána do večera☺. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. Honza Palov od pípy a Karel Ševeček od kotlů s partou nadšenců, bez 
kterých by to nešlo.

KONCERT MVC

Husitských válek zničen. Opat Hroznata jako jeden z další generace mnichů, kteří se zasloužili o rozvoj ryb-
níkářství v Čechách vybudoval na Pardubicku další rybníky. Za časů Karla IV. došlo k velkým změnám, už od 
roku 1320 se rybníkářství dařilo i z hlediska přírodních vlivů. Roku 1348 se opat Neplach stává rádcem Karla 
IV. v rámci rybníkářství a ostrohů. Roku 1355 Karel IV. vydává dokument o potřebách rybníkářství v zemích 
koruny České.  Na to byl v roce 1421 Opatovický klášter vypálen. Roku 1490 přichází na Pardubicko až z Mo-
ravy Vilém z Pernštejna, sám má o rybníkářství povědomost a chce rybniční hospodářství rozšířit, viděl v tom 
velký zisk. Bylo složité udržovat a znovuobnovit rybníky zarostlé dřevinami, a tak přišel se zlepšováčkem, 
levnějším a účinným, navyšoval hráze nad původní terén.
Což byl i případ Spojilu i Staročernského rybníka. Jan z Pernštejna přebírá časem po zemřelém bratru Vojtě-
chovi celé panství a dokončuje do poloviny 16. století systém 20 rybníků o rozloze 3.450 ha, včetně rybníků 
Čeperka, Oplatil, Rozkoš a Bohdaneč. Jaroslav z Pernštejna musel nakonec prodat tuto pardubickou sousta-
vu císařské komoře, celých 260 rybníků.
Za třicetileté války začíná rybníkářství upadat a vývoz ryb už se nevyplatí. A jak to bylo dál,… to si můžete 
poslechnout na webu v prezentaci.
https://share.icloud.com/photos/0SYHbSVwT3yXrOLaHiBOxv-qQ#Spojil,_Pardubice

autor: AVE
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSAMETOVÁ BESEDA S OBČANY

Vážení spoluobčané,
 dovoluji si Vás pozvat na veřejnou debatu,

která se uskuteční jako součást 
připomínkové akce k 30. výročí Sametové revoluce,

 v sobotu 16. listopadu 2019 od 19hod
ve Sportovním Areálu ve Spojile.

18:00 otevření Altánu klubovny – prohlídka expozice
Přijďte si prohlédnout dobové tiskoviny, dokumenty a fotografie.

Prodejní výstavu zvonků z dílny Leticie Tomáškové - Dytrychové, která vyro-
bila mimo jiné nový zvon pro Katedrálu Sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
V rámci expozice si budete moci prohlédnout a případně i zakoupit knihu 

Pardubický samet – 30let od Sametové revoluce

19:00 první část: připomínka výročí 17. listopadu 89
  moderovaná část do které se budete moci formou vzpomínek a příběhů 

zapojit 
Máte-li fotografie z listopadu 1989, vezměte je sebou.

V této části vystoupí se svými osobními vzpomínkami i paní Andrea Vávrová, 
která pracovala na Pražském hradě s Václavem Havlem.

ochutnávka burgundského guláše dle vlastního receptu Václava Havla
Jako poctu Václavu Havlovi pro Vás uvaří Radka Ministrová

20:00 druhá část: veřejná debata s občany
V moderované debatě můžete vyjádřit své názory a připomínky, klást otázky 
vedení obce a zastupitelům, vyjádřit se k tomu, co se nám za uplynulých 12 

měsíců povedlo či nepovedlo splnit z našich volebních programů nebo 
Vašich očekávání. 

Na debatu s Vámi byli pozváni všichni členové Zastupitelstva obce Spojil, 
 předsedové místních sdružení a občanských uskupení.  

Přijďte v předvečer svátku Dne vítězství svobody a demokracie 
jste srdečně zváni!

Radka Ministrová, starostka obce



11

 

Obec Spojil 
Obecní úřad Spojil 

Ve Spojile dne 12.11. 2019 

 

INFORMACE 
o konání zasedání  Zastupitelstva obce Spojil 

 
Obecní úřad Spojil v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání zasedání  Zastupitelstva 
obce Spojil, svolaného starostkou obce Radkou Ministrovou  
 
Místo konání:  Obec Spojil – ve společenském zázemí sportovního areálu obce,            

Okružní 200, Spojil.  
Doba konání:  20.11.2019 od 18:30 hodin  
 

PROGRAM :  

1) Úvod, schválení programu-předkladatel starostka 
2) Kontrola plnění usnesení minulých zasedání-předkladatel místostarosta 
3) Informace k programu Participativního rozpočtu obce Spojil – zpravodaj 

starostka 
4) Projednání a schválení Darovací smlouvy pro Apolenka z.s. 50 000,- na sociální 

služby – předkladatel místostarosta 
5) Projednání Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil a vyhlášení 

dotačního řízení „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v 
obci Spojil pro rok 2020“ – předkladatel starostka 

6) Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2020 a Střednědobého 
výhledu obce Spojil do roku 2023 – předkladatel starostka a předsedkyně FV 

7) Projednání Směrnice obce Spojil o zadávání veřejných zakázek – předkladatel 
starostka 

8) Projednání a schválení OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů – předkladatel místostarosta 

9) Projednání a schválení OZV č.4/2019 o nočním klidu  – předkladatel 
místostarosta 

10) Projednání a schválení Smlouvy o upsání akcií Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. – předkladatel místostarosta 

11) Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka 
12) Informace o vybraných záměrech žádostí o dataci z POV PK obec Spojil – 

zpravodaj starostka 
13) Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na 

křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starostka  
14) Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj místostarosta 
15) Různé 
16) Závěr 
 

Radka Ministrová  
starostka obce 
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Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulém období dvě nezásahové  
záležitosti.

V úterý 2.července proběhla v hasičské zbrojnici ve sportovním areálu kontrola a údržba zásahové techniky 
a vybavení JSDH, především elektrocentrály, kalového čerpadla, motorové pily s příslušenstvím, rozbrušo-
vačky, osvětlovací soupravy atd.  Krátký praktický výcvik poté proběhl na osvětlení místa zásahu, kdy jsme 
pomocí elektrocentrály zajistili napájení speciálních svítidel umístěných na stativech a také napájení kalové-
ho čerpadla. Celkem se zúčastnilo 6 členů hasičské jednotky.
V sobotu 12. října se konal praktický výcvik proškolených členů jednotky pro zásah s motorovou pilou – jed-
nalo se o kácení smrků u rybníka a vyřezání všech náletových křovin. Dále jsme pokáceli a  prořezali strom-
ky a větve podél Spojilského odpadu, které zasahovaly do cesty a překážely. Cílem výcviku bylo zvýšení 
praxe hasičů při činnosti s motorovou pilou a prověření hasičské zásahové techniky a vybavení. Této akce 
se zúčastnili členové jednotky Jan Meloun, Miloš Záleský, Jiří Novák, Bohuslav Kment ml., Luboš Prokůpek 
a pomáhala nám za obec i Jana Kušičková s obecní technikou. Všem tímto ještě jednou moc děkujeme za 
odvedenou práci.
Ještě ten den po výcviku jsme měli také krátkou poradu jednotky, kdy jsme v 8 členech probrali plány na ob-
dobí do konce roku. Dle plánu bude ještě v letošním roce pořízeno celkem 6 ks zásahových oděvů, na které 
obec získala dotaci od Pardubického kraje.
Z činnosti celého Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil coby spolku je třeba za toto období důležité  uvést 
spolupořádání spolu se spojilským Sousedským spolkem přednášky záchranářů pro veřejnost o neodkladné 
péči v úterý 25. června a rovněž s tímto spolkem spolupořádaní akce pro seniory Posezení s českou písnič-
kou v neděli 6. října, na kterou jsme naše seniory za hasiče osobně pozvali již v úterý 24. září. Tato akce byla 
velmi úspěšná, protože se jí zúčastnilo kolem 50 seniorů a byli hudební produkcí, bavičem i občerstvením 
zcela nadšeni. Na žádost starosty hasičů zajistila starostka obce na tuto akci s velkou koncentrací starších 
lidí jako preventivní opatření přítomnost AED defibrilátoru, za což patří velký dík jak jí, tak i strážnici Městské 
policie Sezemice.
Velmi smutnou událostí bylo pro náš sbor, že nás bohužel ve středu 25. září navždy opustil náš bývalý 
a zakládající člen Jiří Novák starší, s nímž jsme se rozloučili nejen kondolencí a smuteční květinou, ale naši 
členové mu stáli uniformovanou čestnou stráž u rakve při posledním rozloučení ve čtvrtek 3. října.
Jelikož Ing. Jan Meloun oznámil počátkem léta svou budoucí plánovanou rezignaci na funkci starosty a po-
kladníka spolku SDH Spojil v příštím roce 2020 a to v únoru k termínu 20. výročí znovuzaložení sboru (velite-
lem hasičské jednotky však nadále zůstane), tak se dalším postupem zabýval výbor SDH na několika pora-
dách a celá valná hromada sboru na své schůzi ve středu 11. září. Protože je tato záležitost nadále v řešení, 
tak se jí bude zabývat následující valná hromada, která určí další postup.

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

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSDH
ZPRÁVY SDH OBCE SPOJIL - ČERVENEC AŽ ŘÍJEN 2019
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Den dříve narozených je v kalendáři označován jako 
Mezinárodní den seniorů a byl mu vyhrazen termín 
1. října. No budiž, detaily slova senior nebudeme 
rozebírat. V každém případě se Sousedský spolek 
Spojil spolu s Hasiči obce Spojil domluvili na společ-
né akci, která by z tohoto dne udělala možnou tra-
dici. Je pravda, že jsme každý trochu jiný, že každý 
posloucháme různé hudební žánry, ale jako české 
patrioty nás všechny spojují hezké české lidové pís-
ničky. Proto jsme se rozhodli pro hudební produkci, 
kterou jsme nazvali „Posezení s českou písničkou“, 
pozvat Pardubickou šestku, a aby to nebylo jenom 
o písničkách, tak i baviče a imitátora Pavla Kopec-
kého. Ten nám však na poslední chvíli onemocněl 
a jen díky pohotové reakci kapely, která s sebou při-
vezla rovnocennou náhradu, nebyly ztraceny vtípky 
a historky všeho druhu. A aby se lépe poslouchalo 
a relaxovalo, připravily naše drahé polovičky ze Sou-
sedského spolku sladké i slané zákusky a místopřed-
seda spolku uvařil pro účastníky vymazlený guláš. 
Všem, kdo se o zdárný průběh odpoledne nezištně 
starali, patří náš veliký dík a úcta. To také našim ha-
sičům, kteří se účastnili osobního pozvání účastníků. 
Dík patří také Obci Spojil, která hudební produkci 
podpořila finančně a paní starostce, která na základě 
žádosti šéfa hasičů pro akci zajistila přítomnost defib-
rilátoru. Naštěstí jsme ho nepotřebovali a mohli vrátit 
„nerozbalený“.
A pak přišel den D, kterým byla neděle 6. října 2019. 
I když členové Spolku a Hasičů osobně zvali všechny 
dříve narozené a to od 65 let výše, tak nás překvapila 
a troufám si říci, že velmi mile překvapila vysoká účast 
spojilských sousedů, kterých se sešlo kolem padesá-
ti a bylo tak nutné v altánu poněkud přeorganizovat 
místa k sezení. Ti mladší návštěvníci, kteří také přišli 
na oslavu, a doplnili stav hostů na 60, pak byli nuceni 

vzít za vděk trochu improvizované sezení v klubovně 
areálu. Vše se snad podařilo k obecné spokojenos-
ti a úderem čtrnácté hodiny zazněly první písničky. 
Předsedové obou spolků pak přivítali návštěvníky 
a sdělili potřebné informace k průběhu nedělního od-
poledne. Ještě než se však zábava rozproudila na-
plno, uctili přítomní památku zesnulého Karla Gotta 
silným potleskem. A pak přišly téměř dvě hodiny čes-
kých písniček a vtipkování. Když jsem sledoval tváře 
návštěvníků, nikde jsem neviděl zachmuřenou líc, ale 
jen jasné oči a rty, které zpívaly právě hranou písnič-
ku. A když bylo dohráno, řada odcházejících „dříve 
narozených“ hostů si akci velmi pochvalovala. Tak 
sousedi a přátelé, příští rok si to zopakujeme? Co 
Vy na to? Bude Vám vyhovovat neděle 4. října 2020 
od 14 hodin? Jako připomínka je to zapracováno do 
Spojilského kalendáře. Bude dobré si u tohoto data 
udělat veliký puntík, nebo rovnou vykřičník. Už teď se 
na Vás těšíme.
      

za Spolek i Hasiče zapsal MUDr. Karel Mencl

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSOUSEDSKÝ SPOLEK
DEN DŘÍVE NAROZENÝCH



„Jak se máte? Strašně!” 
Češi slaví výročí návratu svobody v obvyklém rozpoložení

Před třiceti lety volali Češi na náměstích po návratu svobody.
 Naději však brzy vystřídala katastrofa: Čechům se vrátila svoboda.

☺
Ačkoliv Češi už třicet let prožívají nejsvobodnější, nejbezpečnější a nejbohatší období svých dě-

jin, pohled do dobového tisku napovídá, že se s tím rozhodně nehodlají smířit a že jsou každý rok 
u příležitosti 17. listopadu připraveni vyjádřit veškeré své momentální pocity, v nichž se na prvních 

příčkách střídá nespokojenost, absolutní nespokojenost a naprosté znechucení.

1990: Všeobecná frustrace z „ukradené revoluce“ a nedostatečného naplnění ideálů listopadu 1989, pociťo-
vaná především protagonisty listopadu 1989.

1991: Všeobecná frustrace z neschopnosti politických reprezentací domluvit se na osudu společného státu 
Čechů a Slováků a učinit jasné rozhodnutí.

1992: Všeobecný smutek po jasném rozhodnutí politických reprezentací domluvit se na rozpadu společného 
státu Čechů a Slováků.

1993: Vzrůstající frustrace, že se ještě nemáme jako v Rakousku.

1994: Vzrůstající frustrace, že už máme některé problémy a ceny jako v Rakousku.

1995: Stoupající frustrace z faktu, že Češi už dva roky za sebou nepřivezli medaili z mistrovství světa v ho-
keji.

1996: Panující frustrace ze skutečnosti, že jsme si sami zvolili menšinovou vládu, i když Češi vyhráli hokej 
a málem i fotbal.

1997: Všeobecná frustrace z absolutně nepřehledné politické nestability.

1998: Stoupající frustrace z absolutně přehledné politické stability.

1999: Velká oslava desátého výročí pádu totalitního režimu a příchodu svobody, provázená masovými de-
monstracemi požadujícími odstoupení všech politiků zvolených ve svobodných volbách a podporovanými 
politiky zvolenými ve stejných volbách.

2000: Všeobecná frustrace vyplývající ze všeobecné frustrace.

2001: Vzrůstající únava z období politické stability a sílící volání po návratu politické soutěže pravice a levice.

2002: Počínající frustrace z období slabé vlády levice soupeřící s neschopnou pravicí.

2003: Všeobecná frustrace ze slabé vlády levice a volání po změně vyjádřené zvolením nového prezidenta 
republiky spoluzodpovědného za veškerou předchozí frustraci.

2004: Rostoucí frustrace ze změny vlády ze slabé na superslabou a stále silnější volání po silném premiérovi.

2005: Vzrůstající odpor k novému silnému premiérovi.

2006: Všeobecné znechucení nad faktem, že ani téměř půl roku po volbách nemáme vůbec žádnou vládu.

2007: Vzrůstající znechucení z faktu, že už zase nějakou vládu máme.

2008: Všeobecná nejistota, jak dlouho ještě budeme mít nějakou vládu
.



2009: Velká oslava dvacátého výročí pádu totalitního režimu a příchodu svobody. Rekordní důvěra obyvatel-
stva v premiéra, který byl v roce 1989 členem KSČ a v jeho vládu, která nevzešla z žádných voleb.

2010: Vzrůstající frustrace z faktu, že silná vláda vzešlá ze svobodných voleb dodržuje své programové 
prohlášení.

2011: Všeobecná frustrace ze skutečnosti, že silná vláda nedodržuje své programové prohlášení, všude se 
krade, nikdo není zatčen ani odsouzen.

2012: Absolutní frustrace, že slabá vláda dodržuje své programové prohlášení, všude se krade, a ještě ke 
všemu jsou za to politici zatýkáni a souzeni.

2013: Všeobecná frustrace z pádu rekordně nepopulární vlády a z předchozích 24 let, v nichž zbohatli jen 
bezskrupulózní podvodníci, na níž voliči reagují nečekanou podporou druhému nejbohatšímu Čechovi a do 
funkce prezidenta vybírají jednu z hlavních postav uplynulých 24 let.

2014: Oslava čtvrtstoletí svobody provázená házením vajec na svobodně zvoleného prezidenta vzešlého 
z přímé volby, kterou si v uplynulých pětadvaceti letech přála většina obyvatelstva.

2015: Všeobecné obavy z migrační vlny, která k nám navíc vůbec nepřišla, za což plně odpovídají „vítačská” 
média.
Lehká nervozita fanoušků Sparty.

2016: Rostoucí obavy z ohlášeného příchodu čínských investic, v jejichž důsledku se může zásadně změnit 
zahraničně politická orientace země.
Vzrůstající nervozita fanoušků Sparty.

2017: Hluboká nespokojenost s faktem, že žádné čínské investice nepřišly, v čehož důsledku se přesto zá-
sadně mění zahraničně politická orientace země.
Zoufalství fanoušků Sparty.

2018: Rostoucí nespokojenost z faktu, že se sice lidé mají nejlépe v historii země, ale jak dlouho to asi tak 
může trvat?!
Hysterie fanoušků Sparty.

2019: Listopad byl podvod a plánoval ho Soros.
Havel se domluvil s komunisty.
Klaus rozdělil Československo.
Všechno se rozkradlo, jen Agrofert spadl z nebe.
Nemáme pořádné dálnice a železnice, protože je zablokovali ekoteroristi, což je nejlépe poznat na tempu 
rekonstrukce dálnice D1.
Dotace jsou zlo: Evropská unie nám v nich dává tolik peněz, že se nemůžete divit, že se rozkradou, ale Čapí 
hnízdo bylo v pořádku, protože to jsou stejně naše peníze.
Demonstranti na náměstích volají po odstoupení vlády a vypsání nových voleb, které by vyhráli znovu politici, 
proti nimž lidé na náměstích protestují.
Česká televize lže.
Všechno řídí Soros.
Fanouškům Sparty je už všechno jedno a patří tak k nejspokojenějším obyvatelům země.

zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-se-mate-strasne-cesi-slavi-vyroci-navratu-svobody-v-obvyklem-
-rozpolozeni-82643?dop-ab-variant=1&seq-no=1&source=hp
První verze tohoto textu vyšla v listopadu 2012 v Hospodářských novinách
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XII. Ples obce Spojil, se bude konat  v sobotu 1. února 2020 ve velkém sále Sezemického domu v Sezemicích od 20.00 
hodin.
Obec Spojil pro Vás připravila plesový program v klasickém stylu, na kterém se budete bavit, tančit a užívat si všeho, 
co k tradičnímu plesu patří.
K tanci a poslechu vám bude hrát kapela JK Band z Pardubic.
Vstupenky na ples si můžete od 1. prosince 2019 rezervovat na obecním úřadě, kde si také můžete na připraveném 
plánku vybrat místo k sezení.  Cena vstupenky je 150,- Kč.  Vstupenky si můžete rezervovat také prostřednictvím e-mailu: 
info@spojil.com, zaplatit na účet 120 546 43 99/0800, v.s. 11, do zprávy pro příjemce uveďte PLES – Vaše jméno a č.p., 
poté Vám budou vstupenky doručeny domů do Vaší schránky.

Přijďte se spolu s námi pobavit. Těšíme se na Vás !!!

Podrobné informace ke všem akcím se dočtete na letáčcích, které budou zveřejněné obvyklým způsobem.

Srdečně zveme naše malé „hříšníky“ na Mikulášskou nadílku, která se bude konat ve sportovním areálu
 5. prosince 2019 od 16 hodin 
„Mikuláš“ bude pro všechny děti. V altánu nadílka, venku peklo ☺

Přijďte se podívat a vezměte s sebou i své rodiče :).

Protože minulé novoroční bruslení mělo až neočekávaný úspěch, nezbývá, než-li ho zopakovat:).
Obec pro Vás opět připravuje „Novoroční spojilské bruslení“ ve velké hale zimního stadionu v Pardubicích, 1.1.2020 od 
16.00 do 17:30hodin. Zveme celé rodiny, přijďte společně strávit Nový rok, užít si trochu toho sportu, legrace a soused-
ské pospolitosti. Vejde se nás do haly hodně, na minulé bruslení Vás dorazilo 180 :). Hokejky s sebou.
Vstupenky si budete moci vyzvedout na obecním úřadu od 1. prosince 2019. Při rezervaci uvádějte, zda-li žádáte o au-
tobusovou dopravu.

Srdečně  také zveme všechny spoluobčany na sousedské Novoroční posezení do klubovny sportovního areálu. S kým 
jste si nepopřáli při Betlémském světle a rozsvěcení 4.adventní svíčky, koho jste nepotkali při Štědrovečerním zpívání 
u kapličky, kdo budete trávit svátky na horách, přijďte na Nový rok do sportovního areálu potkat se a popřát si se svými 
sousedy, přáteli, známými

Na setkání s Vámi při všech zimních akcích se těší Vaše starostka Radka Ministrová, místostarosta Tomáš Kučera 
a komise pro občanské záležitosti, kulturu a sport.

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na „Rozsvěcení vánočního stromku“, které proběhne 1. prosince 2019 na 
spojilské návsi od 17:00 hodin. Začátek adventu si společně zpříjemníme  poslechem vánočních písniček a koled, které 
nám zazpívají děti  ze základní školy Studánka. Požehnáme adventní věnec a zapálíme společně 1. adventní svíčku. 
Vyvrcholením celé akce bude slavnostní rozsvícení vánočního stromku a vánoční výzdoby. 
Přijměte rovněž naše pozvání každou neděli k adventnímu věnci a k zapalování dalších adventních svíček. 23. pro-
since, o čtvrté adventní neděli si jako každoročně budete moci přinést domů z kapličky Betlémské světlo, vezměte si 
s sebou vlastní lucerničky. 

Těšíme se na setkání  s Vámi v adventním čase :).

XII. PLES OBCE SPOJIL

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

NOVÝ ROK A NOVOROČNÍ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ


