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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I
Mezi jubilanty se do p říštího vydání objeví :

27.12.2004 paní Marie JIRKOVÁ, čp. 1
6.1.2005 paní  Ludmila MORÁVKOVÁ  , čp. 61

30. 1. 2005  pan Jan ZEMAN, čp. 13

Přejeme  Vám  hodn ě  zdraví  ! �

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, mládeži,

vážení budoucí obyvatelé naší obce,

dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál spoustu krásných, šťastných a veselých chvil

naplněných atmosférou a kouzlem nejkrásnějších dní v roce – svátků vánočních. Přeji Vám

i sobě aby přicházející čas Vánoc, čas naplněný čarovnou mocí, velebnými tóny zvonů, nás

všechny uvítal vstříc splněným přáním. Žijme, prosím, nejenom v tento adventní a vánoční čas

v touze po vzájemném porozumění a v potřebách blízkosti druhých. Přejme si, ale současně se

i snažme, ať nás tyto ušlechtilé hodnoty provázejí na každém kroku ve dnech příštích a po celý

nový rok.

Drazí přátelé, přeji Vám z celého srdce do nového roku štěstí, pohodu, lásku a pevné

zdraví. Mír a pokoj všem lidem dobré vůle.

Jan Křivka, starosta obce

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  !

Dne 24. 11. 2004  se  v  č.p. 58 narodil Spojilák

VOJTĚCH  PLECHÁČEK



3

ANEB …………………….. DESET OTÁZEK PRO JEŽÍŠKA
(přetištěno z časopisu Pestrý svět)

Proč vlastn ě strojíme strome ček?
     Protože ve slavnostní náladě Vánoc chceme mít kolem sebe vše krásné a bohaté. Zvyk zdobení jehličnatého
stromu k nám přišel až v 19. století z Německa. A protože jsou jehličnany, které neshazují listy, věčně zelené,
uchytily se jako symbol věčného života velmi rychle. Před tím zdobili naši hospodáři jakýkoli strom na zahradě, na
který na Štědrý den pověsili jablíčka, oříšky nebo cukrátka.

Jaký význam mají váno ční koule?
     Barevnost, odraz světla a lesk vánočních koulí vyvolá slavnostní pocit už od pohledu. Skleněné koule jsou jako
vánoční ozdoba záležitostí poměrně novou. Jejich  výroba byla zahájena na přelomu 19. a 20. století. Dříve se
vánoční stromeček zdobil lidovými výtvory ze slámy a dřeva, jablíčky a oříšky, dnes vybíráme z velkého množství
třpytivých ozdob z foukaného skla. Právě čeští skláři vynikali uměním vytvářet nádherné vánoční koule, známé
doslova po celém světě.

Co znamená čty řtýdenní advent?   
     Slovo advent znamená příchod. Je to tedy signál: už se Vánoce nezadržitelně blíží. Protože se advent začíná
slavit čtyři týdny před Vánoci je jeho symbolem věnec se čtyřmi svícemi. Čtyři neděle zapalujeme jednu svíci,
každý další týden o jednu víc a na Štědrý večer se rozzáří všechny čtyři. V dnešní době spíš ovšem advent
připomíná hospodyňkám, že by si měly pospíšit.

Proč slavíme Vánoce?
     Navazujeme na starou křesťanskou tradici, která k tomuto času přiřadila narození malého Jezulátka.Původně
křesťanský svátek dnes slaví i ti, kdo s náboženstvím nemají nic společného. Jen se radují, že jsou opět další rok
všichni pospolu a mohou si užívat zimní čas společných procházek i televizních pohádek. Zmatky příprav nakonec
vystřídá slavnostní pohoda nejmilejšího svátku roku.

Proč má „Ježíšek“ tak velké vousy?
     Ať už je to americký Santa Claus, německý Nicolaus, ruský děda Mráz, nebo náš český Mikuláš, všichni mají
bohaté dobrotivé plnovousy. Ty už prostě patří k bytostem, které mají na starosti radost v dětských očích.
Z velkých košů nebo pytlů rozdávají dárky a přidají také moudré rady do života. Možná i proto, že je plnovous
příznakem rozšafnosti, vlídnosti a laskavosti, si ho mnohé děti u nás spojují s Ježíškem, který jim nadělí.

Proč se obdarováváme?
     Podle biblického příběhu přinesli dary právě narozenému Ježíškovi tři mudrci od Východu, aby uctili dítě, které
mělo spasit lidstvo. Křesťanský svět si proto připomíná tuto událost tím, že obdarovává své blízké. V dřívějších
dobách bylo také krásným zvykem obdarovávat chudé lidi, kteří by jinak neměli možnost Vánoce oslavovat
a radovat se s ostatními. Tato tradice se v řadě zemí zachovala dodnes.

Proč teď zapalujeme tolik sví ček?
     Jsou to svátky radosti a pohody, ale jsou i časem slunovratu, kdy je nejkratší den a nejdelší noc. A protože je
světlo symbolem naděje, zapalovaly se už od pradávna o těchto svátcích svíce. A protože dnes máme spoustu
možností, jak si krásně rozsvítit domek nebo okna v bytě, ozdobíme je světýlky různých tvarů a barev. Také dnes
tím dáváme najevo radost, kterou o svátcích vánočních prožíváme.

Jak souvisí Mikuláš s Vánocemi?
     Svatého Mikuláše stejně jako Vánoce milují děti, které v obou případech dostávají dárky. Malí zlobičové mívají
v případě Mikuláše trošku strach, protože ho vždy doprovází nejen anděl, ale také čert. Ten umí pořádně zachrastitřetězem, nebo zatřepat velkým pytlem a je připravený malá zlobidla odnést. To o Vánocích už nic podobného ani
neposluchám nehrozí.

Jsou lepší malé nebo velké dárky?
     Jeden má rád vdolky, jiný holky – říká staré české přísloví. A tak jsou někteří radši, když je pod stromečkem
úctyhodná hromádka balíčků, i když nejde o supervelké dary. Jiní zase dávají přednost hodnotnějším darům,
třebaže v menším počtu. Ale ať jsou dárky velké či malé, krásné jsou vždycky, protože nás jimi obdarovávají ti,
kteří nás mají rádi a chtějí nám zejména o Vánocích udělat radost.
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Proč jíme o Vánocích rybu?   
     Staří křesťané mívali rybu ve znaku. Připomínali si tím, jak Ježíš pouhými dvanácti koši ryb nakrmil davy lidí,
kteří si ho přišli poslechnout. Navíc je ryba lehké postní jídlo. A protože je advent časem přísného půstu, vypadá to,
že se už ve starověku dbalo na stravovací zákonitosti. Zkuste si představit po tvrdé měsíční dietě,jak se ládujete
vepřovou, knedlíkem a zelím. Pocity by to byly jistě nezapomenutelné, ovšem o duchovní rozjímání by nejspíš
nešlo.����������������������������������������������������
Kapr pe čený se šunkou

Suroviny:
40 g másla, 1 cibule, 100 g celeru, sůl, 600 g kapra, 100 g šunky, 60 g sýru (eidam), 1/2 dl smetany,  1 žloutek.
Postup:
Na másle zpěníme nadrobno pokrájenou cibuli, přidáme jemně nastrouhaný celer a opražíme. Přidáme osolené
porce kapra a pod pokličkou dusíme skoro doměkka. Potom porce kapra rozložíme i se zeleninou do ohnivzdorné
mísy a na vrch dáme plátky šunky. Postrouhaný sýr, smetanu a žloutek  smícháme a s touto směsí polijeme šunku.
Zapečeme v horké troubě. Podáváme s vařenými bramborami a zeleninovým salátem.

Anýzky podle prababi ček

Suroviny:
200g moučkového cukru, 4 žloutky, 140g polohrubé mouky, 1 lžička kypřicího prášku, tuk na vymazání,  mouka na
vysypání plechu, anýz do těsta i na posypání.
Postup:
Cukr třeme krátce se žloutky, přidáme mouku s kypřicím práškem a třeme znovu dohladka. Pomocí dvou lžiček
tvoříme na vymazaném a moukou vysypaném plechu malé hromádky, které posypeme anýzem.Pečeme ve
středně vyhřáté troubě.

Tvarohové t ěsto na šáte čky, chrupinky, kolá čky apod.
Suroviny:
250 g hladké mouky, 250 g měkkého tučného nebo polotučného tvarohu,  250 g tuku (máslo, Hera, ….), 1/3 lžičky
soli, citrónová kůra, hladká mouka na vál, tuk na vymazání plechu.
Postup:
Na válu zpracujeme prosetou mouku s tvarohem, změklým tukem a se solí. Přidáme kůru z omytého citrónu.
Vypracujeme hladké těsto a necháme je odpočinout. Těsto vyvalujeme na sílu 3-5 mm, podle toho, jaký tvar
připravujeme. Po vytvoření tvarů, ať plněných nebo „nasucho“, pečeme ve vyhřáté troubě na 250°C.

Náplně:
     Jablečná:  4 nahrubo nastrouhaná jablka, 1 lžička sypkého umělého sladidla, pomerančová kůra, 1-2 lžíce
nahrubo nasekaných ořechů.
     Kokosová:  100 g strouhaného kokosu, ½ lžičky umělého sypkého sladidla, citrónová kůra, 1 bílek. (Chuť
můžeme obměňovat přidáním dia džemu nebo kakaa, místo bílku lze přidat celé vejce.
     Ořechová:  100 g umletých ořechů, 1 lžička umělého sypkého sladidla, citrónová kůra, 2 lžíce sladké smetany
nebo dvě malé smetany do kávy.

Linecké t ěsto se sorbitem
Suroviny:
250 g hladké mouky, 140 g másla nebo rostlinného tuku, 1 žloutek, 50 g sorbitu, citrónová kůra, mouka na vál, tuk
na vymazání plechu, ořechová náplň nebo dia džem.
Postup:
Ze surovin vypracujeme na vále hladké těsto, z něhož vykrajujeme na pomoučeném válu různé tvary a ty dáváme
na vymazaný plech. Vložíme do dobře zahřáté trouby. Dia pečivo nebude tak výrazně upečené jako pečivo
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s cukrem, který na povrchu lépe karamelizuje. Upečené a vychladlé linecké pečivo skládáme do krabi a za několik
dnů potíráme pikantní dia zavařeninou nebo ořechovou náplní.

Ořechová nápl ň:
Suroviny:
100 g nastrouhaných ořechů, pomerančová kůra, 1-2 pecičky umělého sladidla, 0,25 l mléka nebo sladké smetany,
1 lžička kakaa, 1 lžíce diabetické marmelády nebo džemu.
Postup:
Do kastrůlku dáme ořechy, přidáme kůru ostrouhanou z dobže omytého pomeranče a sladidlo. Zalijeme mlékem
nebo smetanou a jen necháme přejít var. Dáme vychladnout.
(hodí se jak na slepování, tak na potírání nebo do košíčků, kdy můžeme povrch dohlídka rozetřené ořechové
náplně polít čokoládovou polevou.Čokoládová poleva:  100 g hořké nebo dia čokolády a 50 g ztuženého tuku rozpustíme v menší nádobě postavené
v vroucí vodní lázni.����������������������������������������������������
  Vážení občané,
     nastal čas, kdy každý z nás hodnotí uplynulý rok. Dovolte mi, abych i já několika větami shrnul rok 2004 v jeho
dění ve Spojile.
      Hned v úvodu vyslovuji přesvědčení, že lze považovat letošní rok v rámci rozvoje obce za úspěšný. Výsledky
hospodaření a rozvojové aktivity naší obce jsou tohoto jasným důkazem. I v rámci sousedských a mezilidských
vztahů jsem rád tomu, že došlo k velkému posunu v diskusi o věcech veřejných. Poslední beseda s občany nám
všem řekla, že věci v obecním zájmu je nutno brát jako věci vážné, z tohoto pohledu k nim přistupovat a zároveň
volit způsob, jakým je projednávat a řešit. Slušná a vyrovnaná diskuse byla silným a pomocným nástrojem pro nás
všechny členy zastupitelstva obce, kteří neseme za naši obec politickou odpovědnost.
     Zastupitelstvo obce se k dnešnímu dni sešlo na svém jednání celkem sedmkrát a na konci roku se sejde ještě
jednou na svém posledním řádném jednání. Ve svých usneseních přijalo mnoho zásadních dokumentů a
rozhodnutí, která ovlivní a nebo již ovlivnila naši obec. Dovolte mi citovat alespoň ty nejstěžejnější. V rámci rozvoje
bydlení přijalo jasné a pevné podmínky tzv. regulativy pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Morčák. Dále
schválilo názvy ulic. V průběhu roku bylo přijato několik dokumentů týkajících se hospodaření obce. Dalším
zásadním rozhodnutím byla realizace sportovního areálu. Zastupitelstvo obce schválilo jako nedílnou součást
Územního plánu studii Centrum obce Spojil, kdy následně rozhodlo na základě předložených nabídek uzavřít
smlouvu o dílo s architektonickou kanceláří Ing. arch. Maléře. Byla přijata Obecně závazná vyhláška obce Spojil o
místním poplatku ve vztahu na likvidaci odpadů v obci. Dalším, velice zásadním rozhodnutím zastupitelstva obce,
bylo vyřešení majetkoprávních vztahů mezi obcí Spojil a majiteli nemovitostí č.p. 23 Karlem a Jiřinou
Weinhauerových. Po podpisu příslušných smluv bude obec Spojil majitelem dalších parcel nacházejících se
v centru obce a tím bude umožněn další rozvoj  tohoto významného území. Při prosincovém jednání zastupitelstva
rozhodli jeho volení členové o vytvoření systému  výkonu služby obecní policie, který bude řešen na základě
veřejnoprávní smlouvy s obcí Opatovice nad Labem.
     Velmi významnou roli sehrává při naplňování vůle zastupitelstva obce obecní úřad, jehož zaměstnancům si
dovoluji touto cestou poděkovat. Jistě každý z nás vidí, a to i při běžném každodenním životě, že i přes rozsáhlé
stavební aktivity je snahou pana Hladíka udržovat obec v řádném a čistém stavu. Dosažitelnost obecního úřadu
pro veřejnost je dána rozsahem úředních hodin a individuálním přístupem k občanovi. Silnou oporu v rámci
informovanosti obyvatel má obecní úřad a obec Spojil v interních sdělovacích prostředcích, což je obecní rozhlas,
Spojilská drbna, zastoupená šéfredaktorem MUDr. Karlem Menclem a úřední desky obecního úřadu. Svoji roli
v tuto chvíli sehrávají lidé, kteří se těmto věcem věnují a všichni vidíme že kvalifikovaně. Chci touto cestou Vám
zaměstnancům obecního úřadu, členům redakční rady Spojilské Drbny a paní Telecké upřímně poděkovat.
Evidence obyvatel a občanské záležitosti včetně kulturních akcí nese na svých bedrech komise, jejíž předsedkyní
je paní Čápová. Myslím si, že o jejich činnosti není nutno dále hovořit, protože se s ní setkáváte dnes a denně.
Společně se sborem dobrovolných hasičů, pěveckým sborem Zvoneček, se zástupci domu dětí a mládeže Delta a
mnoha dalšími vytváří v naší obci prostředí, které má s kulturou a společenským životem mnoho společného.
V koutku své duše cítím, že pouhé vyslovení díků je skutečně málo.
     Každodenní činností stavební a územně plánovací komise je kontrola a příprava stanovisek k projektovým
dokumentacím a ke stavebním záměrům  v naší obci. Tato komise pod vedením předsedy pana Bohuslava
Kmenta st. a odborného poradce Ing. Ivana Vrabce má v současné době velkou odpovědnost za výstavbu
rodinných domků v naší obci. Nutno konstatovat, že i dohled nad vlastní realizací staveb, až do podoby kolaudace
je jejich častou rutinní prací. Jejich neodmyslitelnou činností je i účast na projednávání Územních plánů
sousedních obcí, města Pardubic a zároveň dohlížejí na to, aby nebyla narušena ani jinak omezena  stavební
práva naší obce. Práce  této komise si nesmírně vážím a v současnosti si již nedokáži představit, jak bez nich vést
samosprávu obce.
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     V rámci činnosti obecního úřadu a obce Spojil nelze opomenout také Finanční a Kontrolní výbor obce Spojil,
který se svojí prací významně podílí jednak na přípravě rozpočtu obce, ale i na  kontrole jeho čerpání. Objektivní,
pečlivá a zodpovědná hra  s čísly se stává neodmyslitelnou ekonomickou součástí hospodaření obce. I této komisi
za dlouhé hodiny strávené nad provozem naší obce patří můj dík.
     Nejednoduché problémy, které se vyskytují i v naší obci, jsou na úseku bezpečnosti a životního prostředí.
Bezesporu je Vám každému známa historie bývalého areálu ZD. V tomto případě jakožto pomocný orgán starosty
obce byla právě komise pro bezpečnost a životní prostředí. V současné době lze konstatovat, že díky novodobému
stavu uvedeného areálu se mnoho věcí eliminovalo, nicméně je mnoho důvodů proč o bývalém areálu ZD je nutno
dále hovořit. Na konci tohoto řetězce stojí ještě jedna komise, která v naší obci funguje od počátku volebního
období a je jí komise přestupková. I tato, z pohledu její náplně bohužel, musela v naší obci pracovat a celkem řešit
osm přestupků. Také těmto uvedeným komisím věnuji pozornost a za jejich práci jim děkuji.
     Všichni společně jsme zaznamenali, že naše obec nabídla zázemí sdružení Apolenka, která v průběhu
letošního roku zahájila práce na adaptaci zemědělských budov v bývalém areálu ZD. Obdivuhodným způsobem
dokázali, že jejich plány jsou pravdivé, smysluplné a že svým nasazením i elánem již dospěli k určitému cíli. Bývalý
kravín K 166 je dnes zázemím pro kvalitní ustájení koní a z ocelokolny se stala krytá jízdárna. Přeji sdružení
Apolenka mnoho úspěchů. Věřím, že do naší obce patří a zároveň je mi líto, že se tak nestalo již dříve. Vedle slov
uznání a díků jim touto cestou také sděluji, že právě oni patří mezi ty, kteří budou mít vždy u nás dveře otevřené.
     Nedílnou součástí našeho kulturně společenského života se stal Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil, který
svojí činností a zároveň svojí existencí dokazuje nám všem, že do obce patří. Jejich podíl na společenských
akcích, např. pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, rybářské závody, sportovní aktivity a v letošním roce
zorganizované dva zájezdy na Moravu, je skutečně pro naši obec významný. Dovolte, abych i jim vyjádřil
poděkování a zároveň vyslovil moji maximální přízeň k jejich zájmovému sdružení občanů.
     Historie a dějiny, byť i novodobé, jsou a vždy budou učitelem moudrosti všech generací. To, aby tyto hodnoty
byly uchovány v písemnostech a v mysli nás všech  s maximální odpovědností a pílí zajišťuje naše paní kronikářka,
paní Božena Melounová. Její práce je naplněna citem, přesvědčením a vírou v hodnoty, které vytváří.
V závěru této bilance si dovoluji vyslovit upřímné poděkování všem příznivcům obce, sponzorům, společnostem,
firmám, umělcům a každému, kdo se svým přičiněním podílel na zvelebování, rozvoji a poklidném životě naší obce.

Jan Křivka, starosta obce����������������������������������������������������
Naši drazí a milí čtenáři,
     a zase je tu ten čas, kdy se doma budeme setkávat u svátečně prostřeného stolu, sami též naladěni svátečně
a velmi vnímaví k zázračným kouzlům Vánoc. S radostí jim podlehneme i v současné době internetu a mobilů          
a pojednou nám dávné zvyky a vánoční obyčeje nepřijdou ani trošku směšné.
     Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme kdysi slavívali Vánoce, ta
v člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád. Naše sváteční dny jsou vrcholem    a plodem našich
všedních dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů není posvícení právě tak, jako není posvícení každý den.
Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě
našich dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to den klidu,
kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a radovat se z toho, co nám přináší.
     Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času.
To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou činnost.
Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka
být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to
je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu…  Vždyť Vánoce jsou svátky smíření a to nejen
lidí a Bohem, ale i mezi lidmi. V této době přece utichá i každá válečná vřava a i zatvrzelci jsou poněkud naměkko.

     Velké svátky v závěru každého roku nás také nepřímo vyzývají k bilanci za alespoň poslední rok našeho života,
naší činnosti. Řada z nás si také v samém závěru, v posledních minutách roku, dává nové předsevzetí do časů
budoucích.
     Také naše redakce „Spojilské Drbny“ hodnotí minulé a připravuje následující. Víte, že jste to  s námi vydrželi již
pět let ? Ještě jeden rok a Drbna může jít „do školy“.
     Při našem ohlédnutí za těch pět let však nejsme spokojeni na 100%. Ta procenta, která nám ke spokojenosti
chybí, představují Vaše zapojování do tvorby našeho společného zpravodaje. Příspěvků od občanů jsme měli
možnost uveřejnit jen poskrovnu a ty, které jsme uveřejnili, nám v řadě případů příliš mnoho radosti neučinily.
A proto se opět se závěrem roku vemlouváme do Vaší přízně a vyzýváme Vás ke spolupráci.
     Prosíme, abyste se zamysleli nad tím, zda nezměnit grafickou úpravu titulní stránky, zda nezměnit vlastní obsah
například určitým tématickým zaměřením článků, zavedením pravidelných rubrik a podobně. Zda Vám stačí pouze
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podoba informativního zpravodaje a nebo byste se rádi jeho prostřednictvím dozvídali i jiné informace. Je pravda,
že v době možností internetu poněkud ztrácí na aktuálnosti tištěné aktuality, ale …….“Spojilská Drbna“ je naše
komunikační linie a rádi bychom ji využili  i pro jiné, než hašteřivé akce. Co takhle někoho pochválit ……? Zdá se
Vám to přežitkem ? Ba ne ! Je to stále ještě velmi ceněno a má to motivující charakter ! Stejně jako upozornit na
nějaké obecné nebezpečí, nebo poznatek, který by mohl vyřešit řadu možných budoucích problémů. Nebo myslíte,
že je to nejlepší tak jak se říkalo na vojně : - držeh hubu, krok a zákryt ?
     Proto, až budete s příchodem Vánoc otvírat svá srdce, učiňte si v nich i malinkatý kousek pro naši redakčníčinnost a pro pomoc s tvorbou stránek naší pětileté „Drbny“. Rádi se s Vašimi názory a náměty seznámíme          
a bude-li to v našich silách, pak je i uskutečníme.

      Současně nám dovolte, abychom Vám jménem celé redakce popřáli klidné a pohodové prožití Vánoc a do
přicházejícího roku 2005 pak hodně zdraví, osobního štěstí i pracovních úspěchů.

Vaše redakce Spojilské Drbny����������������������������������������������������
     Chtěli bychom Vám přiblížit činnosti Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „APOLENKA“ –
hiporehabilitace, které v listopadu přemístilo své aktivity do areálu bývalého ZD ve Vaší obci. Jsme nestátní,
neziskovou, nepolitickou a otevřenou organizací s právní subjektivitou, která vznikla za účelem praktického
provádění ambulantní hipoterapie, jako odborné léčebné rehabilitační metody a dalších terapií a činností v oblasti
sociálně zdravotní péče o oslabené a handicapované jedince se zaměřením na jejich integraci do společnosti.
     Hlavní činností našeho sdružení je provoz střediska hiporehabilitace  - odborné léčebné rehabilitace pomocí
koně, ke které je potřeba vždy doporučení odborného lékaře. Terapii provádí tým odborníků pro hipoterapii –
fyzioterapeut, hipolog a nejčastějšími diagnózami jsou DMO, LMD, vady páteře, RS mozkomíšní, neurologické
poruchy, logopedické vady, poúrazové stavy, mentální retardace, poruchy učení a chování a jiné. Metodika terapie
je měněna podle postupného zlepšování zdravotního stavu klienta (polohování, sed asistovaný, sed samostatný,
práce s pomůckami, práce samostatně i v kolektivu).
     Dalším střediskem jsou chráněné dílny. V chráněných dílnách zaměstnáváme 8 klientů, kteří k nám docházeli
na hiporehabilitaci jako pacienti a projevili o práci u nás zájem. Všichni mají ZPS a plný invalidní důchod, dva
z nich mají průkaz ZTP-P. Zaměstnáváme je jako pomocné ošetřovatele našich zvířat, čímž se lišíme od většiny
chráněných dílen s uzavřeným výrobním programem.
     Další střediskem jsou volnočasové aktivity s nabídkou na smysluplné využití volného času dětí a mládeže jako
prevence kriminality a sociálně-patologických jevů. Děti mají možnost poznat zvířata, jejich potřeby a zároveň
každodenní práci související s chovem a výcvikem koní. Odměnou je pro děti výuka jízdy na koni, pro pokročilejší
možnost získání jezdecké licence a účast na veřejných trénincích a závodech.
     Po zjištění velkého zájmu pedagogů jsme v loňském roce svoji činnost rozšířili o environmentální výchovu
v projektu „Farma hospodářských zvířat“. Jedná se o ekologický venkovní program pro děti z MŠ a nižších stupňů
ZŠ. V našem areálu se děti názorně seznámí s živými s živými domácími a hospodářskými zvířaty v jejich
přirozeném prostředí, s jejich životem, mláďaty, krmením a produkty, které nám poskytují.
     V areálu také nabízí své služby jezdecká škola pod vedením cvičitele. Pro děti i dospělé je možné využít
vyjížďky do přírody, výuku jízdy na koni pro začátečníky i mírně pokročilé. Do budoucna počítáme s rozšířením
naší činnosti o skoková soustředění a pořádání parkurových závodů. Tvrdý chléb nebo padaná jablka můžete
přinést do areálu, předem Vám za to děkujeme. Na oplátku Vám nabízíme možnost získání koňského hnoje
zdarma.  Pokud nás chcete poznat blíže nebo máte zájem o některou z našich služeb kontaktujte nás na tel. 775
614 618 nebo 775 114 618. Věříme, že přispějeme ke zpestření života ve Vaší obci a těšíme se na Vaši návštěvu.

Kolektiv O.S.Apolenka����������������������������������������������������
 Zájezd do vinného sklípku v Bo řeticích  – 27. - 28. 11. 2004

     Pro velký ohlas jarního výletu do sklípku v Rakvicích
jsme se rozhodli tento zájezd uspořádat letos ještě jednou na podzim, ve dnech 27. – 28. 11. 2004. Znovu

to byla příležitost pro všechny zájemce z našeho SDH i
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ostatní občany, abychom všichni pěkně pospolu
poseděli a pobesedovali u dobrého vínka. Kromě
návštěvy sklípku jsme opět zajistili taktéž dopravu
autobusem a ubytování. Tentokrát ale byl naším cílem
sklípek pana Surmana v Bořeticích ve Svobodné
spolkové republice Kraví hora, jejíž je pan Surman
premiérem a která vznikla v roce 2000. Obec Bořetice
se pod kopcem Kraví hora nachází a je zde na jednom
místě 260 vinných sklepů.
     Sešli jsme se v pátek 27. listopadu na otáčce
autobusu ve Spojile, kam pro nás ve 14 hod. přijel
zájezdový autobus. Bylo nás ještě více než minule-
celkem 50 osob. Do Bořetic jsme dorazili kolem 17 hod.
a nejprve jsme se ubytovali. Pak jsme vyrazili do
sklípku.
     Manželé Surmanovi nás všechny srdečně přivítali ve
svém nově rozšířeném sklípku a poté následoval
obsáhlý výklad o historii místního vinařství,
technologiích zpracování vína a především o Svobodné
spolkové republice Kraví hora – jejím smyslu a podpoře
místních vinařů. Poslechli jsme si dokonce i hymnu této
republiky. Následovalo koštování vína – pokaždé
s odborným výkladem. Poté bylo přineseno občerstvení,
do něhož se všichni s chutí pustili a začalo to pravé
popíjení vína. Abychom si mohli také pořádně zazpívat,
dovezli jsme si muzikanta, který nám po celý večer hrál
na kytaru a harmoniku. V průběhu večera nás pan
Surman vzal i do druhé části svého sklípku, kde jsme
okoštovali spoustu vín – jako zajímavost i některá

letošní mladá. Vzal nás také do sídla vlády jejich
republiky, vše nám ukázal a vyprávěl nám o různých
akcích, které pořádají a o co všechno svým konáním
usilují.

Pak jsme se vrátili a dál si všichni povídali a zpívali
a zábava byla v plném proudu. Proběhla i soutěž
v nasávání do koštýře – jak mužská, tak i ženská
disciplina. Popíjeli jsme dobré vínko a skvěle se bavili,
takže se nám to protáhlo až do pozdních nočních až
ranních hodin.
     Dopoledne, když jsme se probudili, nasnídali jsme se
a vyrazili znovu do sklípku, abychom také nějaké dobré
víno nakoupili a přivezli domů svým blízkým. Surmanovi
nás opět srdečně uvítali, obsloužili a popovídali si
s námi. Po nějaké době jsme se rozloučili a vyrazili na
cestu k domovu. V autobuse někteří ještě trochu popíjeli
vínko, někteří doháněli spánek a všichni si užívali jízdu
krásnou moravskou i českou krajinou. Po návratu do
Spojila v neděli odpoledne jsme ještě zašli na gulášek
hospůdky a pak jsme se už museli rozloučit. Všem se
tento zájezd opět moc líbil a byli vděční za příležitost
setkat se s přáteli a známými v příjemném prostředí
moravského sklípku. Už nyní se těšíme na další
podobnou akci.

Starosta SDH obce Spojil -  Ing. Jan Meloun

VÁŽENÍ OBČANÉ OBCE SPOJIL,

     DOVOLTE NÁM, ABYCHOM VÁM JMÉNEM SVÝM I JMÉNEM VŠECH ČLENŮ SDH OBCE

SPOJIL CO NEJSRDEČNĚJI POPŘÁLI PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC, SPOUSTU RODINNÉ

POHODY  A MNOHO ŠTĚSTÍ I ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU 2005.

Starosta SDH obce Spojil Velitel Hasičské jednotky
       Ing. Jan Meloun Miroslav Vlk

     ����������������������������������������������������
 Z řádného zasedání zastupitelstva ze dne  6. prosince  2004

      Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce
v souladu s jednacím řádem a předložil  zastupitelstvu
program  jednání ke schválení. Tentokráte byly na
programu pouze dva hlavní body.
     Prvním z nich bylo projednání a přijetí změn
rozpočtu pro rok 2004. Předkladatelem byla
předsedkyně finančního výboru, která detailně
seznámila přítomné s usnesením finančního výboru
obce Spojil č. IV ze dne 30. 11. 2004. K předloženému
tématu otevřel starosta diskusi.
     Do ní se přihlásil pan Hladík s dotazem ohledně
daně za prodej pozemků, proč byla výdajová položka
snížena ze 2 000 000,- Kč na 1. 000. 000,- Kč. Starosta
obce vysvětlil, že se toto snížení odráží ve  snížené
sazbě  daně z převodu nemovitostí z 5% na 3 %.
      Další dotaz vznesl pan Kareš, který si přál vysvětlit
jakou prací pro obec se zabývá pan ing.Vrabec.

Starosta obce odpověděl, že s ing. Vrabcem byla
uzavřena mandátní smlouva, která byla schválena
zastupitelstvem obce, a to mimo jiné také z toho
důvodu, že vznikly pochybnosti ze strany pana Kareše
o práci firmy VIS Hradec Králové. Ing. Ivan Vrabec se
aktivně podílí na poradenské činnosti pro obec v oboru
stavebním, např. spolupracoval  při práci na
regulativech obce Spojil pro výstavbu na Morčáku, ale
i pro další výstavbu v obci, dále se s předsedou
stavební a územně plánovací komise panem Kmentem
podílí na schvalování jednotlivých projektových
dokumentací pro stavby v naší obci apod. Starostu
doplnili také pan Hladík a paní Telecká s tím, že se Ing.
Vrabec také podílí na přípravě výstavby centra obce
a při výstavbě sportovního areálu.
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     V následujícím hlasování o uvedených druhých
změnách v rozpočtu na rok 2004 se všichni zastupitelé

vyjádřili pro jejich přijetí.

 
      Druhým bodem jednání zastupitelstva bylo
projednání záměru systému výkonu služby obecní
policie. Tento záměr předložil starosta obce. Podstatou
celé věci je to, že by obec Spojil na předmětnou službu
uzavřela veřejnoprávní smlouvu s obcí Opatovice nad
Labem.  Starosta o vyjádření členů zastupitelstva žádal
v této záležitosti, aby další nutné kroky, které je třeba
podniknout nevyzněly naprázdno, pokud  by
zastupitelstvo obce  věc považovalo za zbytečnou.
V případě předběžného schválení záměru by se dalo
vše připravit tak, aby zastupitelstvo obce Spojil již na
jednání zastupitelstva dne 30. 12. 2004 obce schválilo
uvedenou veřejnoprávní smlouvu.
     Do diskuse se přihlásil pan Kareš, který kromě
vyjádření podpory uvedenému záměru připomněl, že
jsou v obci rozbité lampy, které pokud nesvítí, přispívají
také ke kriminální činnosti. Starosta obce na tuto
připomínku reagoval vysvětlením, že lampa je

poškozená natolik , že se musí objednat celé nové
svítidlo, což nějakou dobu potrvá. Do budoucna bude
v zásobě několik náhradních svítidel, aby byly v případě
potřeby k dispozici okamžitě.
     Pan Mencl vznesl dotaz, zda uvedený model obecní
policie již v některých obcích takto funguje. Starosta mu
odpověděl, že toto funguje velmi dobře v různých
obcích např. v Rybitví a v Lázních Bohdaneč, dále
v Přelouči  apod.
     Po proběhlé diskusi bylo jednomyslně
zastupitestvem odsouhlaseno, aby starosta nadále vedl
jednání  na přípravě uzavření veřejnoprávní smlouvy
o obecní policii a dále aby se zahájily práce na přípravě
vyhlášky o výkonu služby obecní policie v k.ú. a obci
Spojil. Rovněž bylo schváleno, že veřejnoprávní
smlouva bude uzavřena s obcí Opatovice nad Labem,
která je zřizovatelem obecní policie.����������������������������������������������������

     Letošní v pořadí již druhé vítání občánků se odehrálo
opět v slavnostně vyzdobené místnosti hospůdky Na
Strejčku. A tak jsme v  neděli 21.11.2004 přivítali do řad
našich občanů Vojtíška Nováka  z č.p. 62 ve Spojile.
     Slavnostní atmosféru obřadu zpříjemnilo opět
vystoupení skupinky dětí ze souboru Zvoneček.
Program několika drobných písniček  byl zakončen
písničkou věnovanou přímo Vojtíškovi. Jako obvykle
zazněl projev starosty obce plný  dojemných slov,  ale
i připomínky o zodpovědném přístupu a povinnostech
rodičů vůči jejich synovi. Před několika lety jsme
v těchto prostorách přivítali stejně radostně i Vojtíškova staršího bratříčka .
     Tato malá slavnost byla zakončena podpisem do Pamětní knihy  rodáků obce, přípitkem na zdravý
a spokojený život a předáním dárku od obce  Spojil.����������������������������������������������������

     Ani v letošním roce nezapomněl Mikuláš navštívit děti
v naší vesničce. Letos si v nedělním odpoledni dne 5. 12.
2004 přišlo pro nadílku do obecní hospůdky Na Strejčku asi
27 dětí. Dětičky se svým doprovodem netrpělivě očekávaly
příchod „nebešťanů“ a aby jim nebyla dlouhá chvíle,
vymalovávaly si obrázky čertíka, anděla nebo Mikuláše.
     Po chvíli opravdu dorazil Mikuláš a nebyl sám. Doprovázel
ho něžný běloučký andílek a tříčlenná skupina čertů. Hlavníčert budil opravdu hrůzu, ale čertice a dovádivý čertík byli
k dětem o poznání  shovívavější.
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      Mikuláš znal nejen všechny prohřešky, ale i dobré skutky dětí, protože mu je anděl četl z „Knihy  hříchů“. Pokud
někdo v minulém roce zlobil více, musel se vykoupit básničkou        a pak dostal od Mikuláše malé autíčko plné
sladkostí a od čertů sáček s ovocem.
     Malý ohňostroj na návsi, který byl uspořádán na závěr, potěšil všechny přítomné a hlavně dětem pomohl zahnat

doznívající strach z čertů.

  P O D Ě K O V Á N Í
      Na tomto místě se sluší poděkovat „BAREVNÉ
MUZICE Z HOLICKA“ , která přijela potěšit naše
občany vánočními koledami pod Vánočním
stromem obce dne 12. prosince 2004. Děkujeme,
že jste se ve svém bezhonorářovém turné zastavili
i u nás.   ����������������������������������������������������

……… A TAK NÁM DOVOLTE MALÝ P ŘÍSPĚVEK PRO POTĚŠENÍ GURMÁNSKÉ I PSYCHICKÉ.

Nakládaný hermelín
Nejprve si zvolíme počet osob a naplánujeme dobu, po kterou budeme hermelín
konzumovat. Například pro čtyřčlennou rodinu budeme potřebovat:

  �    5 litrovou láhev od okurek;                  
  �    15 malých sedlčanských hermelínů bez příchuti  („Pepu“, co chodí na 
          rande s Nivou sníme zvlášť);              
  �    2 větší cibule a  2 paličky česneku;                
  �    dále sladkou červenou papriku z pytlíku, nakládané feferonky, černý 
          pepř celý,  nové koření celé, bobkový list;                               
  �    rostlinný olej (necelé dva litry);  párátka a nůž.

     Nejprve oloupeme cibuli a nakrájíme na kolečka. Česnek rovněž oloupeme,
polovinu stroužků nakrájíme též na kolečka, druhou polovinu necháme vcelku.
Hermelíny rozbalíme a rozkrojíme je napříč na polovinu. Obě poloviny jemně posypeme červenou sladkou
paprikou. Na jednu půlku dáme pár koleček cibule a tak tři plátky česneku. Můžeme přidat i pepř. Poté druhou
polovinu hermelínu překlopíme přes první a propíchneme jej na třech místech párátky. Takto připravené hermelíny
pravidelně rovnáme do lahve, vždy tři v jedné řadě. Hermelíny v lahvi prokládáme občas cibulí, stroužky česneku,
bobkovým listem, pepřem, novým kořením, feferonkami a průběžně proléváme olejem. Nakonec vše zalijeme
olejem až po vrch lah                Koření dáváme dle chuti a citu, aby výsledek nejen dobře chutnal, ale i hezky
v lahvi vypadal.               Hermelín necháme zrát při běžné pokojové teplotě. Doba zrání je podle chuti, dá
se poznat podle cibule - měla by být měkká. Ochutnávat se dá již po týdnu. Pokud jej chceme méně uzrálý, stačí
nechat jej naložený 14 dní, pokud více, tak alespoň tři týdny.  

                 PS1: Před vlastní konzumací vřele doporučujeme dostatečně se předzásobit
pivem . Podáváme s chlebem                a zeleninovou oblohou. 

             PS2: Po snědení všech hermelínů, lze olej použít ještě jednou. Hermelínu
to dodá ještě pikantnější chuť.���������������������������������������������������������
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"Mám si dát ještě jedno pivko nebo ne?
Břicho říká, že jo, hlava zase, že ne.
Hlava je moudřejší než žaludek.
Moudřejší tedy ustoupí."

To takhle jednou přijde sheriff do saloonu
a vidi na zemi mrtvého muže. Ptá se tedy
barmana:
„Hráč?“
„Jo.“
„Falešnej?“
„Jo.“
„Poker?“
„Ne, housle.“

Věštkyně předpovídá budoucnost:
„Vidím hrozné věci, váš manžel se brzy rozloučí
s tímto světem.“
„To vím. Ale osvobodí mě soud?“

Honzík ukazuje otci vysvědčení:
„Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl....
„Já taky ne, tati. To jsem včera našel ve tvých  věcech.“

Radí se bača s manželkou:
„Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho
podříznout?"
„No, když myslíš, že ho to rozveselí…...."

TAKOVÉ ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ …………………..
Moje žena a já chodíme dvakrát týdně na večeři do nějaké dobré restaurace. Nejdřív si dáme nějaký aperitiv

a potom obvykle místní specialitu. Přitom si užíváme příjemné společnosti. Ona chodí v úterý, já v pátek.
Máme oddělené ložnice. Její je v Brně, moje v Praze.
Když jsem se zeptal své ženy, kam by chtěla jít na výročí naší svatby, odpověděla, že někam, kde dlouho

nebyla. Tak jsem jí navrhl kuchyni.
Vždycky se držíme za ruce. Kdybych ji pustil, šla by na nákupy.
Má elektricky vyhřívanou postel, elektrický mixer, elektrický opékač topinek, elektrickou kulmu, elektrickou

troubu, elektrickou myčku nádobí. Jednoho dne povídá: Všude spousta technických vymožeností a já si nemám
kde sednout. Tak jsem jí navrhl elektrické křeslo.

Moje žena mi řekla, že ji zlobí její auto. Prý má vodu v karburátoru. Vzal jsem si tašku s nářadím a zeptal se,
kde je. Odpověděla, že v rybníku.

Nechala si dát v salonu krásy pleťovou masku z piešťanského bahna. Dva dny vypadala skvěle.  Pak bahno
opadalo.

Podle statistik je manželství jednoznačně číslo jedna v příčinách rozvodu.
Nemluvil jsem se svou ženou dva měsíce. Nechtěl jsem ji přerušovat.
No ale poslední hádku jsem zavinil já. Když se mě zeptala, co je v televizi, odpověděl jsem, že tištěné spoje

a prach.

Chlapi jsou stejně chudáci. 
Když jdou do hospody - mají slintavku.          
Když jdou z hospody - mají kulhavku.
A když přijdou domů tak na ne řve šílená kráva.

Ředitel říká sekretářce:  „Slečno, musíme si vážně
promluvit o vašem platě.“
Sekretářka mu odpoví: „Ale pane řediteli, už se
nedám oklamat, na toto téma  jsme se už milovali
třikrát.“

Krátce po svatbě manžel vezme manželku do
kuchyně a říká: 
„Hele, takže každý večer v šest hodin budu mít
připravenou večeři, ať jsem doma nebo ne."
Manželka odpoví: „Jistě, miláčku."
Následně chytne manžela za ruku, odvede ho do
ložnice a povídá:   
„A já budu mít každý večer v devět hodin sex,  ať jsi
doma nebo ne."

„Jeane, pohár vody, prosím.“
„Zde, pane.“
„Děkuji, Jeane. Jeane, další pohár vody, prosím.“
„Zde, pane.“
„Děkuji, Jeane. Jeane, ještě jeden pohár vody, prosím.“
„Zde, pane.“
„Děkuji, Jeane. Jeane?“
„Ano, pane.“
„Zavolej hasiče. Tohle sami neuhasíme.

Volá lord domů: „Ahoj Jeane! Za chvíli jsem doma. Nestalo
se něco neobvyklého za mé nepřítomnosti?“
„Ne, sire. Jenom jsem zlomil rýč.“
„Vy jste zlomil rýč ?“
„Ano, když jsem zakopával vašeho psa.“
„Cože, můj pes je mrtev?“
„Ano, uhořel v boudě.“
„Bouda hořela?“
„Ano, chytla od vašeho domu.“
„Cože, můj dům hořel?! Jak to ???“
„Lady šla po schodech se svícnem a když se dozvěděla, ze
vaši dceru znásilnili, tak ho upustila.“
„Co?! Moji dceru znásilnili? A co je s lady?“
„Uhořela.“
„NE! Sakra, Jean, máte pro mne
alespoň něco pozitivního?“
„Ano, sire. Vaše testy na AIDS.“

Žena k muži: "Igore, máš mě ještě rád?"
"Stručněji! Co chceš koupit?"

Nad kočárkem se sklání starší paní a ptá se:
„Čípak je tohle krásné děťátko?"
„To ještě nevím, zítra máme jednání u soudu."
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POZOR ZMĚNA – POZOR ZMĚNA – POZOR ZMĚNA

     Obecní úřad upozorňuje občany, že dochází ke změně času otvírání závory na konci ulice V Loukách
a to následovně: středa  –  14,00  – 18,00 hodin
                                             sobota   – 10,00  – 18,00 hodin

Tato změna platí až do konce m ěsíce února 2005 .����������������������������������������������������
VÁŽENÍ A MILÍ OBČANÉ OBCE SPOJIL

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA

DO SPOLEČENSKÉHO SÁLU MĚSTA SEZEMIC
DNE 28. LEDNA 2005 OD 20 HODIN

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT PROSTŘEDNICTVÍM OBECNÍHO ÚŘADU VE SPOJILE A TO DO 10.1.2005
DOPRAVA ZAJIŠT ĚNA

                        STEJNĚ  JAKO  V LETECH  MINULÝCH  JSTE
VŠICHNI  SRDEČNĚ   ZVÁNI  DNE  1.  LEDNA

        ROKU   2005  V   17  HODIN   NA  KONEČNOU
ZASTÁVKU   AUTOBUSU  LINKY  MHD  Č. 9  VE  SPOJILE,
ABYCHOM  SPOLEČNĚ  PŘIVÍTALI

SLEDUJTE  VÝVĚSKY – VŠE BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚNO

 

Telefonuje chlapík hasičům:
„Rychle, okamžitě přijeďte k nám, hoříme!"
„Dobře pane, jak se k vám dostaneme?"
„A to už nemáte ty velký červený auta……..?!?"

„Dneska jsem dělal zkoušku na řidičák.“
„A udělal jsi ji?“
„Tak to nevím, komisař je furt ještě v nemocnici.“
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