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 Vážení a milí spoluobčané, milé děti, mládeži,   
 příznivci a  Vážení budoucí obyvatelé naší obce, 

  dovolte mi, abych Vám všem popřál prostřednictvím našeho spojilského 
zpravodaje k nadcházejícím svátkům vánočním mnoho štěstí, lásky a pohody. 
Uvědomme si společně, že hlavním významem těchto svátků a zároveň skutečným 
kouzlem je především vzájemné lidské porozumění, které je naplněno pocitem duševní 
pohody. Neměňme význam těchto svátků a nevnucujme jim  hodnoty, které jim vůbec 
nepřísluší.  

Do nového roku, roku 2006, přijměte mé přání mnoha a mnoha zdraví a nechť 
Vás štěstí doprovází na každém Vašem kroku. 

 
         Jan Křivka, starosta obce 
    
  
Vážení občané obce Spojil, 
dovolte nám abychom Vám jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil 
co nejsrdečněji popřáli krásné prožití vánočních svátků, hodně rodinné pohody a co 
nejvíce štěstí a zdraví do nového roku 2006. 
 
Starosta SDH obce Spojil     Velitel Hasičské jednotky 
      Ing. Jan Meloun       Miroslav Vlk 
 
 
Vážení naši laskaví a milí čtenáři, 
     po dalším roce, který byl pro řadu z nás hektický, je tady čas vánoční a s neodvratně 
se blížícím koncem roku 2005 i čas bilanční. Každý z nás ho prožil jinak a každý z nás 
také ví, kolik novoročních předsevzetí se mu podařilo uskutečnit a kolik jich musí 
operativně přesunout do roku dalšího. A tak když s blížícími se vánočními svátky 
začínáme jihnout přiměřeně s rychlostí jakou naše příbytky provoní vůně vanilky a 
vánočního cukroví, nechme se alespoň v posledních týdnech starého roku těšit z naděje, 
že ten rok další bude alespoň trochu lepší než ten minulý, že nás neopustí zdraví, síla, 
veselá mysl a ani naši přátelé. 
     Proto i my od redakčního stolu si Vám dovolujeme popřát obvyklé „šťastné a 
veselé“ a upřímně také pevné zdraví, spokojenost, splnění všech vašich tužeb a 
naplněný život. A prosíme, buďte nám nakloněni i v dobách příštích. 
 
         Vaše redakce Spojilské Drbny 

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

 

Dne 14. listopadu 2005  se  v  č.p.  68  narodil 

PETR   KMENT 
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     Každoročně se již tradičně na tomto místě zastavujeme s malým ohlédnutím za historií Vánoc. 
Abychom to nepřerušili ani letos, nabízíme k nahlédnutí krátké povídání o historii druhého svátku 
vánočního, který připadá na den 26. prosince. Povídání jsme si vypůjčili z knížky Martina Bestajovského 
„Zimní obyčeje a nápady“. 
 
Svatý Štěpán 
     Štěpán byl řecky mluvícím Židem, který se obrátil na křesťanskou víru. Byl velice vzdělaný a svým 
kázáním si nadělal mnoho nepřátel, kteří jej udali židovské veleradě. Před ní se snažil své kázání 
vysvětlit, za což byl obviněn z rouhačství, vyveden z města a ukamenován. Zemřel kolem roku 35 n.l. 
     Svatý Štěpán byl vyzýván na pomoc proti bolestem hlavy, byl patronem koní a zpravidla býval 
zobrazován s kameny a palmovou ratolestí.  
     Ještě v nedávné době bývalo zvykem na svátek sv. Štěpána chodit od domu k domu a koledovat. Za 
své koledování byli koledníci odměněni kouskem štědrovky, ovocem a občas i malým penízem. 
Zpočátku se koledy zúčastňovali pouze kněží, místy učitelé se svými žáky, teprve později koledovaly 
pouze děti. Koleda probíhala mnohdy od sv. Štěpána až do Tří králů a její součástí byl zpěv v koled.  
V 19. století chodívaly na koledu děti s hůlkou, na které byla připevněna betlémská hvězda,                    
a s bedýnkou, ve které měly postavené malé jesličky. 
 
     Pro ty, kteří by si koledování chtěli vyzkoušet, nabízíme text dvou asi nejznámějších koled. 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������� 
 
     V posledním čísle Drbny bývá rovněž naším zvykem nabízet Vám některé osvědčené kuchařské 
recepty k odzkoušení. I když to je většinou vzhledem k vydání zpravodaje tak říkajíc na doraz, můžete je 
určitě vyzkoušet i mimo čas vánoční, nebo s nimi ten jeden rok počkat.  
 
Marcipánové pusinky (asi 16 kousků) 

Suroviny: 100g marcipánu, 2 lžíce rumu, 80g másla, 80g cukru, 2 vejce, 200g hl. mouky, ½ lžičky 
 prášku do pečiva, 100g švestkových povidel, 2 lžíce práškového cukru. 
 
Zhotovení marcipánu: spařit 250g mandlí, jemně umlít, pak smíchat se 125g moučkového cukru, přidat 
 podle potřeby citrónovou šťávu a 2 bílky. Vypracovat vláčnou hmotu. 
 
Postup:  Marcipán utřeme s rumem dohladka. Máslo ušleháme do pěny. Přidáme marcipán, cukr, vejce 
 a zlehka mouku s práškem do pečiva. Těstem naplníme sáček na zdobení s hvězdicovou 
 koncovkou a na plech vyložený papírem na pečení nastříkáme pusinky. Pečeme je při 1800 C asi 
 12 až 15 minut. Vychladlé slepíme povidly vždy 2 k sobě a pocukrujeme. 

Koleda, koleda, Štěpáne! 
Co to neseš ve džbáně? 

Nesu, nesu koledu, 
upad jsem s ní na ledu, 

psi se mě sběhli, 
koledu mi snědli. 

Co mám smutný dělati? 
Musím jinou žebrati. 

Koledu mi dejte, 
jen se mi nesmějte! 

Koledu mi dali,  
přese se mi smáli. 

 

Já jsem malý koledníček, 
přišel jsem k Vám pro troníček, 

troníček mi dejte, 
nic se mi nesmějte. 

Budete-li se mi smáti, 
musíte mi krejcar dáti. 

Však já s vozem nejedu, 
co mi dáte, to vezmu. 
Dáte-li mi kus medu, 

ještě lépe pojedu. 
Pán Bůh Vám to nadělí,  

na zahradě, na poli, 
v chlévě telátka, v maštali hříbátka, 

pod lavicí housátka. 
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Kokosové tyčinky 
Suroviny: 200g másla, 200g cukru,  250g strouhaného kokosu, 300g polohrubé mouky, 1 vejce,             
         ½ balíčku prášku do pečiva, 1 vanilkový cukr. 
 
Postup: Suroviny dobře promícháme a směsí naplníme sáček na zdobení. Na plech vyložený papírem 
na pečení nastříkáme 3 cm dlouhé tyčinky a pečeme je ve středně teplé troubě (170 °C) asi 25 minut –
dozlatova. Pak tyčinky potřeme malinovou marmeládou a posypeme čokoládovou drobenkou. 
 

Čokoládové zdobení 
Na tomto místě Vám přinášíme několik rad pro zdobení čokoládovou polevou. 

 
     Polevu nebo čokoládu na vaření dejte do kovové misky, s ní pak do většího hrnce s horkou vodou            
a v této vodní lázni je nechte rozpustit. Voda nesmí vstříknout do polevy, jinak neztuhne. Ale pozor! 
Dorty potřené čokoládovou polevou už nedávejte do lednice, jinak  se na nich objeví nepěkné bílé 
skvrny. 
 
Silné hoblinky 
     Aby se vytvořily pěkné čokoládové hoblinky, je třeba mít studenou podložku. Rozpuštěnou 
čokoládovou polevu na ni nalijte a nechte ztuhnout. Čistou špachtlí pak odřezáváním vytvoříte hoblinky. 
 
Jemné motivy 
     Rozpuštěnou polevu naplňte mikrotenový sáček, ustřihněte u něj růžek a motivy nastříkejte na papír 
na pečení. Nechte je na něm zaschnout a pak ornamenty opatrně sejměte. 
 
Čokoládové lístky 
     Lístky růže, nebo jiné nejedovaté rostliny omyjte a osušte. Jednou stranou je ponořte do rozpuštěné 
čokoládové polevy. nechte kapat a položte na alobal či na papír na  pečení a nechte dobře uschnout. 
Pak je sloupněte. 
 
���������������������������������������������������� 

 
 

 Bylo nebylo, dávno tomu. Tak začíná značné množství 
našich národních pohádek. Ne, nebojte se,  nechceme 
Vám vyprávět pohádku, ale mohl by tak začínat i jeden 
obyčejný  lidský příběh, který Vám se souhlasem jeho 
aktérů chceme volně převyprávět.  
     Bylo nebylo, dávno tomu, sešli se v jedné vesničce 
na Vysočině dva mladí lidé, chlapec Jan a dívka 

Hedvika. Jak už se v životě lidském stává našli 
v sobě zalíbení. A že jejich láska byla 
opravdová, rozhodli se spojit své osudy na celý 
život. Místem, kde si řeknou své ano měla být 
Staroměstská radnice v Praze.  
Jednoho říjnového dne  roku  1955 se proto 
vydali na cestu ku Praze. Nic netušící rodiče 
obou snoubenců měli v té době plné ruce práce 
se sklizní řepy a domnívali se, že mladý pár 
jede do Prahy na rekreaci. Matka slečny 
Hedviky nic nedbala na její poznámku při 
odjezdu, že možná přijede vdaná. Myslela si, že 
jde o pouhý žert. Jaké bylo však překvapení 
rodin našeho páru , když se po týdnu vrátili jako 
novomanželé. Teprve teď začala ta správná 
“mela“. Za oběť padl čuník, nějaká ta drůbež         
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a vystrojila se svatební hostina pro mladý pár.   
     Tady by mohl náš příběh končit, ale nekončí, protože má dlouhé, padesátileté pokračování.  Mladí 
manželé spolu prožívali radosti i strasti života. Dvakrát se stěhovali až o vánočních svátcích v roce 1962 
našli svůj domov v naší obci. Téměř celý svůj život pracovali v zemědělství. Vychovali spolu tři děti, 
kterým jsou oporou v životních nesnázích, stejně jako svým vnoučatům.  Poznali jste čí příběh jsme Vám 
přiblížili? Někteří možná ano. Pro ty, kteří 
nepatří k pamětníkům dění v obci 
prozradíme. V pondělí 17. října 2005 to 
bylo padesát let od doby, co si své ano na 
Staroměstské radnici v Praze řekli  Jan a 
Hedvika Adamcovi z čísla popisného 53. 
V tento den zároveň paní Adamcová 
slavila i své jmeniny. Stručná exkurze do 
života našich oslavenců by nebyla úplná, 
kdybychom nepřipomenuli úlohu, kterou 
sehrál v minulosti zejména pan Adamec 
při rozvoji naší obce. Ať se jednalo o 
modernizaci telekomunikační sítě, 
veřejného osvětlení, obecního rozhlasu, 
rekonstrukci obecního „domečku“,  ale 
zejména o vybudování povrchové 
kanalizace a vodovodu v obci, do jehož 
výstavby se mu podařilo zapojit značnou 
část obyvatel.  
     Škoda jen, že jsme toto krásné jubileum manželů Adamcových tak trochu „propásli“, neboť před námi 
zůstalo do poslední chvíle utajeno a tak jsme přišli gratulovat s pěti denním zpožděním. O to srdečnější 
však byla atmosféra mezi gratulanty obce a našimi oslavenci. A tak jsme se dozvěděli nejen okolnosti 
jejich sňatku, ale pohovořili jsme o všem možném. Trochu jsme „pracovali“, pak jsme něco málo „uvařili“, 
trochu jsme „vychovávali“ a pak se také „bavili“. 
     Poznali jsme tak taky trochu z jiné stránky ty, kteří tu s námi léta žijí a našli jsme v nich dobré 
společníky. Padesát let společného života jim neubralo nic na životním elánu, pohodě  a smyslu pro 
humor. A tak ještě jednou  manželé Adamcovi hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let !!!  
 
                                                                                          Redakční rada  
 
���������������������������������������������������� 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

7.1. 2006 pan Miloš KOSTELECKÝ, čp. 65  
5.2. 2006 pan Jan ZAHÁLKA, čp. 25 

16.2. 2006 pan Bohumil CHVÁLA, čp. 29  
3.3 2006 pan Julius SŰTTŐ,  čp. 53  

  

Přejeme  Vám všem hodně zdraví ! � 

Do příštího vydání se mezi jubilanty objeví : 

5 
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Vánoční floristika a jak jsme malovali na hedvábí a na sklo 
     
     Komise pro občanské záležitosti po dvou letech opět zorganizovala kurz „Vánoční floristika „. Letos 
jsme však měli možnost souběžně zorganizovat ještě kurz „Malování na hedvábí“ a „Malování na sklo“. 

A tak se v sobotu 19. listopadu 2005  sešlo 
v prostorách firmy Remigas ve Spojile 23 dětí                        
a „dospěláků“, kteří začali pod vedením 
zkušených lektorek Jitky Folbrechtové a Zory 
Hrabáňové  z  Domu dětí a mládeže ze Štolbovy 
ulice tvořit vánoční dekoraci. Z tvůrčí dílny malých 
i velkých „mistrů“ vznikaly převážně z přírodních 
materiálů nejen vánoční a adventní věnce, ale 
také ozdobné svícínky, dekorativní misky               
a podobně. Téměř polovina účastníků si vedle 
vánoční výzdoby přišla vyrobit netradiční dárky 
pro své nejbližší. Nejdříve probíhal kurz malování 
na hedvábí. Světlo světa spatřila řada pěkných 
výrobků, ať to byly šátky, šály či kapesníčky. 
Nejskvostnějším dárkem, který jistě obdarova-
ného potěší, byla nádherně malovaná kravata. 
Záměrně nesdělujeme autory těchto skvělých 
dárků, abychom nepokazili vánoční překvapení. 
Ti, kteří nebyli ještě  dostatečně unaveni po 
dopolední trpělivé práci se po malé přestávce na 

oběd vrátili zpět a pokračovali v malování 
na sklo. Z rukou  „výtvarníků“ tak vznikaly  
malované svícínky, skleničky, hrnečky       
a podobně. Přesto že se celá akce protáhla 
do pozdního sobotního odpoledne, 
účastníci odcházeli spokojeni a jistě se 
budou těšit na další obdobná setkání.        
A tak nezbývá než  popřát  pěkné Vánoce,        

Ať        
Vámi 

zhotovená 
vánoční 
výzdoba 

příjemně provoní Vaše domovy a Vaše s láskou vyrobené dárečky ať 
rozehřejí srdce Vašich blízkých.  
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Už jste to také zaslechli? Ve Spojile se 
rojili čerti. Nevěříte, jistě Vám to potvrdí 
řada našich spoluobčanů, kteří byli se 
svými ratolestmi přímo u toho. Komise pro 
občanské záležitosti pořádala v neděli         
4. prosince 2005 tradiční Mikulášskou 
nadílku. A jaká by to byla mikulášská 
nadílka bez Mikuláše, anděla a čertů. Tak 
nezbývalo našim organizátorům nic 
jiného, než poslat poníženou supliku do nebe a do pekla, aby nám nějakého toho Mikuláše, anděla             
a čerty poslali. Věřte, nevěřte Ti „dole“ i Ti „nahoře“ ( tím myslíme ty nadpřirozené ) naší ponížené 
žádosti (na rozdíl od těch nahoře, co jsou z masa a kostí a sídlí na vyšších instancích ) vyhověli.  

     Krátce před  šestnáctou hodinou se 
začali do Obecní hospůdky Na Strejčku 
scházet naši nejmenší v doprovodu svých 
rodičů, babiček a dědečků. A aby si 
zkrátili chvíle plné napětí čekáním  na 
nebeské posly a jejich pekelný doprovod, 
malovali obrázky jak oni si představují 
tyto bytosti.  A najednou se začaly dít 
nadpřirozené věci. Zhasla světla a do 
místnosti vstoupil Mikuláš a anděl 
s dvěma nůšemi plnými dárků, 
v doprovodu  starého čerta, kterému            
z pytle koukala bota nějakého nezbed-
níka, rusovlasá čertice a malý nezbedný 
čertík. Než se opět rozsvítila světla, 
dětem se jen tajil dech. Pak přišla ta 

dlouho očekávaná chvíle, kdy si Mikuláš zval jednotlivé děti k sobě a anděl předčítal z knihy hříchů jejich 
skopičiny i dobré skutky. Občas je pozlobili naši pekelníci, ale nakonec byli všichni obdarováni, protože 
těch dobrých skutků bylo více než lumpáren a tak čerti nakonec ani nikoho neodnesli. Hlavně, aby nás 
„nevzal čert“, až budeme mít hlavy plné  před-vánočního shonu a zařizování. Zkrátka nepřišly ani naše 
nadpřirozené síly, které za to, že byly na děti hodné, dostaly od nich na památku obrázky, které 
malovaly. A tak se všichni mohli spokojeně rozejít.  
     Nám nezbývá než poděkovat Mikulášovi, andělovi a čertům za jejich pěkný výkon. Škoda jen , že 
v rámci dodržování „zákona o utajovaných skutečnostech“ nemůžeme prozradit na těchto stránkách 
jejich identitu, aby se to náhodou „nedomákly“ naše dítka a neměli jsme příště „vymalováno“. Naše 
poděkování patří také paní Vlkové, majitelce místního koloniálu a paní Sũttöové, které přispěly drobnými 
dárky do mikulášské nadílky.  
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
  

- V letošním roce si můžete zakoupit nové vánoční pohledy s motivy z naší  obce. V prodeji jsou 
na obecním úřadě a v místním koloniálu za 5,80 Kč.      

 
- Na základě veřejné vyhlášky Obecního úřadu ve Spojile ze dne 2.12. 2005 se s účinností od 1. 

ledna 2006 určuje Obecnímu úřadu ve Spojile následující adresa:  
 
      Obecní úřad Spojil  

                                   Na Okrajích č.p. 100  
                                  530 02 pošta Pardubice  
                                    Pardubický kraj  
 
Ostatní právní vztahy a skutečnosti tohoto právního subjektu nejsou touto vyhláškou dotčeny.  

 
- V souladu s obecně závaznými předpisy(zák.č.526/199 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů) a na základě rozhodnutí orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s. 
Teplého 2014, Pardubice byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1.1. 2006 takto:  
Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 24,01 Kč ( 22,87 Kč + 1,14 Kč DPH)  
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 27,09 Kč ( 25,80 Kč + 1,29 Kč DPH)  
Vyúčtování  vodného a stočného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li 
proveden fyzický odečet stavu měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za 
období před a po úpravě cen. Od data změny budou použity nové ceny. 
 

      -   Obecní úřad oznamuje, že na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.června 2005  je 
 v platnosti zákaz parkování na veřejných travnatých  plochách. Dodržování tohoto zákazu bude 
 vynucováno v rámci kompetencí strážníka obecní policie. 

 
- Senior pasy -  na základě jednání s Dopravním podnikem a.s.  Pardubice  si budou  moct  naši 

občané starší 70-ti let zakoupit pro cestování v MHD na rok 2006 senior pasy za stejných 
podmínek jako v roce letošním. Prodej senior pasů byl již zahájen. Cena je 600,- korun. Žádáme 
proto občany, kteří mají vážný zájem si senior pas zakoupit, aby se  přihlásili nejpozději do 
31.12. 2005 na obecní úřad. Noví žadatelé předloží občanský průkaz, držitelé senior pasu na 
rok 2005 předloží číslo stávajícího průkazu. Cena senior pasu pro občany  je 300,- Kč a 300,- Kč   
hradí obec. 
 
 
 
 

 

 
 

z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  
ze dne 7. prosince 2005 

 

     Bohatý program jednání zahájil starosta, který také celé jednání řídil. Program byl schválen 
s rozšířením o jeden bod, a to o projednání  využívání nemovitosti v majetku obce Spojil č.p. 74, kde byl 
ukončen nájemní vztah s provozovatelem obecní hospůdky Na Strejčku.  
 
      V úvodu jednání bylo provedeno schválení 1. 
změn rozpočtu obce Spojil za rok 2005. S jeho 
návrhem seznámila přítomné zastupitele 
předsedkyně  finančního  výboru. Tento návrh byl 
zveřejněn po zákonem stanovenou dobu v podobě 
Usnesení finančního výboru č. III/2005 ze dne 16. 
11. 2005. Po krátké diskuzi byly uvedené změny 
přijaty. 

     V dalším bodě následovalo čtení výroční 
zprávy starosty obce za rok 2005. Její písemná 
podoba je součástí tohoto vydání Spojilské Drbny. 
     Zastupitelstvu byly následně s  komentářem 
předloženy k projednání a přijetí investiční priority 
pro rok 2006. Tyto priority vzešly z porady starosty 
a obou místostarostů obce a mají současně            
i logickou vazbu k předložené výroční zprávě.  



 

 
a) Zahájit a pokud možno dokončit investiční akci výstavby technického a sociálního 

zázemí sportovního areálu obce Spojil. 
b) Úspěšně dokončit stavební řízení na „Centrum obce Spojil – bytový dům „A“ a „B“ a 

následně najít reálné řešení a způsob jakým vlastní stavbu realizovat. 
c) Zahájit územní a následně stavební řízení na investiční akci „Centrum obce Spojil – 

víceúčelový dům“. V souvislosti s tímto najít způsob financování.  
d) Ve spolupráci s Pardubickým krajem, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a 

s VaK a.s. Pardubice vytvořit veškeré podmínky pro realizaci  generální opravy a 
rekonstrukce komunikace v ulici Na Okrajích. Usilovat o zrealizování této akce ve 3. 
čtvrtletí roku 2006, případně zajistit garance pro počátek roku 2007.  

e) Provést alespoň částečnou rekonstrukci jediné historické památky naší obce – 
spojilské kapličky. 

 
     Během následující diskuze navrhl pan Hladík 
počkat s opravou kapličky a opravit ji celou až 
budou pro takovou akci k dispozici dostatečné 
finanční prostředky. Proti tomuto návrhu se 
vyjádřili shodně jak starosta, místostarostka tak         
i předseda stavební a územně plánovací komise. 
Tito se shodně domnívají, že je třeba opravu 
kapličky z důvodu jejího špatného stavu řešit        

již v příštím roce, aby se zabránilo zatékání             
a vlhnutí omítky kompletní opravou střechy, 
případně  také podříznutím a odizolováním zdiva, 
čímž by se zajistilo její  postupné vysychání.   
 
     K dalším bodům priorit proběhla jen krátká 
diskuze a v hlasování pak byly uvedené body 
přijaty.   

 
     Velmi důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo schválení rozpočtu pro rok 2006. Jeho 
sestavování byla věnována náležitá péče finančního výboru a jeho návrh, který vzešel z jednání výboru 
dne 16. 11. 2005,  byl zveřejněn po zákonem stanovenou dobu. Předsedkyně finančního výboru na 
jednání zastupitelstva seznámila přítomné s drobnou úpravou ve dvou položkách, které však neovlivnily 
vyrovnanost vlastního návrhu rozpočtu. Po krátké diskuzi byl předložený návrh rozpočtu přijat všemi 
přítomnými zastupiteli.. 
 
     Na dalším bodu programu bylo projednání             
a přijetí novelizace vyhlášky O obecní policii                 
č. 4/2005. Tento návrh předložil místostarosta 
obce na základě připomínek pardubické pobočky 
dozoru Ministerstva vnitra ČR. Drobná úprava 
vyhlášky byla hlasováním přijata.  
Rovněž byla přijata i další obecně závazná 
vyhláška obce Spojil č. 5/2005, o místním poplatku  

za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 1/2005. 
Zastupitelé byli seznámeni s  úplným zněním této 
vyhlášky č. 5/2005 místostarostou obce. Text 
vyhlášky je součástí tohoto vydání zpravodaje. 

 
     V následující rozpravě byli přítomní seznámeni s činnosti výborů a komisí během roku 2005 a to 
prostřednictvím přítomných předsedů výborů a komisí obce Spojil. O činnosti Obecního úřadu za 
uplynulé období podala zprávu místostarostka obce paní Telecká.   
  
      Velmi zásadním se stalo projednávání dalšího 

bodu programu, kterým bylo využívání nemovitosti 

v majetku obce Spojil č.p. 74, v současnosti vedené 

jako obecní hospůdka Na Strejčku, ve které však 

byl k dni 30.11.2005 ukončen nájemní vztah 

s provozovatelem. V této souvislosti předložil 

starosta obce zastupitelstvu návrh na využití 

nemovitosti pro potřeby obecního úřadu. Protože 

tato záležitost s sebou přináší nezbytnou 

rekonstrukci objektu, která je vyvolána jeho 

funkčním využitím, bylo o jednotlivých krocích      

a návrzích jednáno a hlasováno odděleně.  
V prvé řadě se jednalo o charakteru vlastní 
rekonstrukce, kdy budou vyměněna stávající okna 
a dveře  a interiér objektu bude přizpůsoben pro 

účely jednak obecního úřadu a dále také pro 
zájmovou a klubovou činnost zájmových sdružení 
občanů obce Spojil. Z kompetence obecního 
úřadu bude této nemovitosti přiděleno č.p. 100, 
ulice Na Okrajích. Starosta ve svém návrhu na 
výše uvedené skutečnosti doporučil v době 
nezbytně nutné ukončit veškeré nájemní vztahy, 
které má obec uzavřeny na základě nájemních 
smluv. Toto by se netýkalo pouze pronájmu 
garáže pro parkování vozidla  JSDH obce Spojil.   
Předložený záměr o využití obecního objektu byl 
po diskuzi přijat. 
     V souvislosti s uvedeným záměrem bylo 
zastupitelstvo následně seznámeno s nabídkami 
firem, které se přihlásily do poptávkového řízení 
na výše uvedenou rekonstrukci. V průběhu dalšího 

9 
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jednání přítomní zastupitelé vyhodnocovali 
nabídky osmi přihlášených firem. V hodnocení 
nabídek se odrážela kritéria, která byla předem 

stanovena, a to zvláště komplexnost a rychlost 
provedení zakázky, její cena a záruky. 

 
     V závislosti na  těchto parametrech byly z uvedených osmi uchazečů o tuto zakázku vybrány do 
užšího kola tři firmy a to v tomto pořadí: 

1. EKO CHEM 94 s.r.o. Pardubice s cenou 93.630,- Kč (bez okenních žaluzií) 
2. VEKRA s.r.o. Lázně Toušeň s cenou 101.487,- Kč (kompletní dodávka) 
3. Petr Racek, stavební práce Spojil s cenou 113.179,- Kč (bez okenních žaluzií) 
 

     Na základě uvedeného výběru a zhodnocení nabídek doporučilo zastupitelstvo obce uzavřít smlouvu 
o dílo se společností EKO CHEM 94 s.r.o. Pardubice, a to za předpokladu dodržení podmínek 
uvedených v nabídce. 

 
     Ve volné diskuzi informoval místostarosta 
přítomné zastupitele o návrhu nové smlouvy se 
Službami města Pardubic, a.s.  a se společností 
EKO-KOM a s výhodami, které z jejich přijetí pro 
obec vyplývají.  
     V další rozpravě zastupitelstvo obce pověřilo 
starostu obce, aby strážníkovi obecní policie jako 
jeho  přímý nadřízený uložil zvýšenou pozornost 
pro dodržování dopravního značení a zákazu stání  

na travnatých plochách. Zastupitelstvo obce 
požaduje aby strážník tyto přestupky již neřešil 
pouze domluvou, ale aby je již začal sankcionovat 
blokovými pokutami.  
    Na závěr jednání zastupitelstva obce 
informovala místostarostka přítomné o záměru 
konání  besedy  s  občany,  která  je plánována na 
28. 12. 2005 od 18.00 hodin v hospůdce                  
„U Pařezu“. 

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

     Vážení občané, nastal čas, kdy každý z nás hodnotí 

uplynulý rok. Dovolte mi, abych i já několika málo 

větami shrnul rok 2005. 

 
Bilancování roku, za kterým za několik málo 

hodin budeme zavírat dveře současnosti, protože se 
přeneseme do roku nového , roku 2006, není pro mě 

zcela jednoduchou záležitostí.  
Vstoupíme do roku, v jehož období zaznamenáme dvoje volby, a to jak parlamentní, tak                

i komunální. Velká většina členů  zastupitelstva obce Spojil, kteří dostali od Vás mandát pro stávající 
volební období, si stanovili  jednoznačné úkoly, které nebudou nikterak jednoduché.  Nicméně je 
vnímáme jako závazek, který chceme naší obci do konce tohoto volebního období splnit. 

 
Všichni kteří zde bydlíme jsme svědky významných změn, které podobu obce výrazně mění, a to 

den ode dne. V lokalitě Morčák vyrostlo již mnoho rodinných domků a v některých z nich již máme své 
nové spoluobčany. Díky těmto rozvojovým aktivitám lze předpokládat, že naše vesnička bude koncem 
příštího roku mít několik málo přes 400 obyvatel. V tuto chvíli by nebylo objektivní  hovořit pouze            
a jenom o této lokalitě. Vždyť pohlédnete-li  do každé z  ulic naší obce zaznamenáte, že i tam probíhají 
stavební práce na výstavbě rodinných domků.  

 
Byť provizorně, ale přeci začalo fungovat v obci Spojil sportovní zařízení. Pod pojmem provizorně 

je skryto mnoho nedostatků, které máme zájem v následujícím období odstranit. Vůle členů 
zastupitelstva obce spočívá v dokončení technického a sociálního zázemí tohoto sportovního areálu.           
I v tomto duchu je připraven a nastaven rozpočet obce pro rok 2006. 

S vědomím toho, že se podařilo naplnit mnoho ideálů, stojím rovněž, a to společně se svými 
kolegy zastupiteli obce Spojil i před skutečnostmi, které mají opačnou rovinu. Jedná se o rozvojové  
aktivity, které se nepodařilo do dnešního dne zrealizovat. Jednou z nejpodstatnějších věcí je investiční 
akce, se kterou počítal i letošní rozpočet obce Spojil. Jedná se o investiční akci „Centrum obce Spojil 
bytový dům A a B“. Musím s politováním říci, že se nám nepodařilo dokončit stavební povolení s nabytím 
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právní moci a následně na to zahájit stavbu. Je nutné také přiznat, že i způsob vlastní realizace nebyl 
zvolen právě nejvhodněji. Je pravdou, že v evidenci zájemců o bydlení je mnoho lidí, kteří by měli zájem 
najít své rodinné zázemí právě v naší obci. I tento způsob bydlení v centru obce Spojil je pro ně velmi 
zajímavým. Nicméně bez výhrad chápu, že složit nemalé finanční prostředky jako zálohu na výstavbu 
rodinného domku je pro některé zájemce záležitostí nepřijatelnou. Tyto skutečnosti vedou zastupitelstvo 
obce k přehodnocení celého stavu věci a k přípravě nového návrhu usnesení, jehož smysluplností bude 
nový a skutečně reálný způsob na jehož základě bude stavba zahájena. 

 
Druhou investiční akcí, která se skrývá opět pod názvem centrum obce Spojil je výstavba 

obecního domu. Jeho definitivní podoba již byla přijata a v dnešních dnech se dokončuje projektová 
dokumentace pro stavební řízení. V zájmu stávajícího politického vedení obce bude dokončení 
stavebního řízení na zmiňovaný objekt do doby ukončení mandátu.  

Jedinou historickou památkou naší obce je kaple. Jsme si plně vědomi, že její technický stav je 
nevyhovující a tudíž si zaslouží naší pozornost. Obec Spojil ve svém rozpočtu v kapitole výdaje počítá 
pro příští rok s finančními prostředky na její, alespoň částečnou rekonstrukci. Neskrývám svoji 
náklonnost k zájmovému sdružení občanů Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil, kteří se na valné 
hromadě usnesli být věci nápomocni a to tím, že zrealizují veřejnou  sbírku občanů obce Spojil na  
záchranu našeho  společného historického majetku. Já jim touto cestou  vyslovuji upřímné poděkování    
a Vám všem, kteří přispějete jakýmkoli finančním obnosem rovněž patří velký dík.  

 
Již několik let se v katastru naší obce nachází malý rybníček. Tato vodní plocha našla v přírodě 

své místo. Je využívána v zimních obdobích pro zimní radovánky jak dětí, tak i dospělých. Své kouzlo 
má i v jarních měsících, kdy prostřednictvím našich hasičů jsou zde pořádány rybářské závody. 
S politováním musím konstatovat, že má rovněž stinné stránky. Hodnoty, které jsou vkládány do tohoto 
rybníčku v podobě rybích násad a celoročního starání se o tyto ryby přijdou nazmar. Nežádoucí 
návštěvníci přestrojeni za pytláky připraví naše hospodáře o užitek, který by v podzimních měsících 
sklidili. Smutné je na tom to, že se tyto skutečnosti odehrávají i před zraky našich občanů, kterým je tato 
věc lhostejná.  Moc bych si přál, abychom tento nešvar z naší obce vymýtili, a těmto pytlákům vytvořili 
prostředí, které je přinutí náš rybníček nenavštěvovat. Vážení občané, dovoluji si Vás požádat, abyste 
bezodkladně informovali mne, nebo kohokoli z obecního úřadu či Sboru dobrovolných hasičů v případě, 
že spatříte někoho, koho byste podezírali z pytláctví na našem rybníku. 

Již v uplynulém období jste mohli zaznamenat informaci o generální opravě a rekonstrukci 
komunikace č. III/2982 (ulice Na Okrajích). Na tuto investiční akci byla vypracována projektová 
dokumentace a následně vydáno pravomocné stavební povolení. Řada z Vás si zajisté položila otázku: 
Proč tedy není zahájena oprava této komunikace, když je vydáno pravomocné povolení? Odpověď je 
v tuto chvíli na mne. Tato komunikace je v letošním roce extrémně zatížena provozem vozidel 
(především nákladních) a to z důvodu výstavby rodinných domků. Tímto provozem zcela jednoznačně 
dochází i k jejímu poškozování. Dále před vlastní rekonstrukcí je nutno  provést výstavbu nového 
kanalizačního řadu (splašková kanalizace), a to v úseku od areálu bývalého zemědělského družstva 
k napojovacímu objektu v místě  křižovatky na Sezemice. Tato investice bude realizována společností 
VaK a.s. Pardubice. Na obci Spojil stojí především funkce koordinátora, protože  tyto investiční akce 
velmi ovlivní provoz vozidel na této komunikaci. Je nutné soustředit tyto investice co možná do 
nejkratšího termínu. Za tímto účelem proběhlo již několik jednání, ze kterých lze odvodit i závěr, jímž je 
termín zahájení stavby. Ze strany obce je za nejbližší možný termín považován přelom měsíce srpna         
a září roku 2006. V tento termín se předpokládá, že bude dokončena rozestavěnost rodinných domků     
v obci. Na základě jednání se zástupcem Pardubického kraje, a to s náměstkem hejtmana Ing. 
Tomanem, který je zodpovědný za dopravu, mohu Vás všechny s klidným svědomím informovat, že tato 
investiční akce je v investičním plánu Pardubického kraje. Věc, která se týká vlastní realizace, z pohledu 
Pardubického kraje (jakožto investora), se opírá o již schválený program investic dopravní infrastruktury, 
kdy tato investiční akce je připravena na rok 2007, ale možnost realizovat tuto investici již v roce 2006 
rozhodně nezamítá. 
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Nelze v této výroční zprávě opomenout výkon služby strážníka Městské (obecní) policie, která je 
zřízena na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Dašice  a z právního opodstatnění, které má oporu 
v obecně závazné vyhlášce. Strážník  zahájil výkon služby od dubna letošního roku, což jsme všichni 
zaznamenali jeho přítomností v naší obci. V prvopočátcích činnosti Městské policie byla strážníkova 
mobilita velice omezena, protože disponoval pouze jízdním kolem, tudíž přesun z města Dašice do 
Spojila, nebo naopak s sebou nesl velký časový skluz. Tento problém byl odstraněn nákupem vozidla 
(Felicia Combi), která během krátké doby dostala typickou podobu služebního automobilu. Další 
skutečností, která je nutná řešit je doba výkonu služby. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni má 
zřizovatel  Městské policie v pracovním poměru pouze jednoho strážníka, není možné zajistit nepřetržitý 
výkon služby.  Není ve finančních možnostech města Dašice a obce Spojil (zřizovatelé) zavést tzv. 24 
hodinový dosah strážníka. Zkušenosti, které jsme získali několika měsíčním fungováním Městské 
policie, jsme přenesli na členské obce Mikroregionu Loučná. V případě, že oslovené obce, nebo alespoň 
některé z nich projeví zájem o tuto službu, naskytne se možnost tento výkon služby rozšířit na 
nepřetržitý. Každopádně této věci přispějí novelizace zákonů o Obecní  policii, Silniční zákon apod.  

Nyní Vás, vážení čtenáři seznámím s obecnou statistikou, která rozhodně stojí za povšimnutí. 
Měření rychlosti vozidel v ulici Na Okrajích se uskutečnilo celkem 3x, a to vcelku s nepříjemnými 
statistickými závěry. Lze uvést, že téměř každé druhé vozidlo jelo nepřiměřenou rychlostí. Smutné je na 
této věci to, že z řad nezodpovědných řidičů byla téměř polovina místních občanů. Tyto přestupky byly 
řešeny na místě a to především domluvou, přičemž přestupky závažnějšího charakteru byly 
sankcionovány blokovou pokutou. Tyto dopravní akce byly uskutečněny na základě podnětu strážníka         
a za přítomnosti Dopravní policie ČR.  

Další přestupky, které byly řešeny v kompetenci strážníka, se týkaly porušení zákazu vjezdu 
všech motorových vozidel, zákazu zastavení a stání, zákazu volného pobíhání psů. Přestupky byly 
řešeny převážně domluvou, ale i blokovou pokutou.  

Noční výkon služby byl  především soustředěn na ochranu majetku, a to jak obecního, tak 
soukromého.  Z tohoto důvodu byla provedena u osob pohybujících se ve večerních a nočních hodinách 
kontrola totožnosti, případně zjištění zdali kontrolovaný nepáchal v obci trestnou činnost např. krádeží. 
Za účelem takových to kontrol bylo zastaveno i několik vozidel, která se v obci  pohybovala. Strážník byl 
obecnímu úřadu nápomocen také při doručování doporučených dopisů. 

 
Z pohledu starosty obce musím konstatovat, že strážník našel v naší obci opodstatněné místo. 

Pevně věřím, že se tato služba bude postupně rozvíjet, zdokonalovat a v dohledné době se systém 
zdokonalí natolik, že bude operativnost a dosažitelnost naší policie po dobu nepřetržitou. Tímto bychom 
mohli přispět našim občanům, společnostem a firmám sídlícím v obci Spojil i k dalším službám, které již 
v některých městech a obcích fungují. 

  
      V letošním roce pokračovala i bohatá zájmová činnost v obci. Uskutečnila se řada kulturně 
společenských a sportovních akcí.  

Stalo se již tradicí, že prvního ledna vítáme Nový rok nejen s našimi občany, ale také 
s návštěvníky z blízkého okolí. K našemu Novoročnímu setkání neodmyslitelně patří ohňostroj. 
V letošním roce byla při této příležitosti zavedena nová tradice, předání dárku nejstaršímu občanovi.  

V závěru měsíce ledna se čtyřicet našich občanů zúčastnilo 5. reprezentačního plesu „Svazku 
obcí Loučná“.  

Již po dva roky komise pro občanské záležitosti připravuje pro naše občany, zejména pro děti         
a mládež v podzimních a jarních měsících různé kurzy. Letos v předvelikonočním období v měsíci únoru 
se deset našich dětí zúčastnilo kurzu „Výroby velikonočních dekorací“. Účastníci si zde z Vizovického     
a zejména kynutého těsta vyrobili  řadu ozdobných a dekorativních předmětů k Velikonočním svátkům, 
ale také něco dobrého na ochutnání.      
V březnu se uskutečnil dětský karneval, kde jsme mohli shlédnout deset pohádkových či filmových 
postaviček, které si protáhly svá těla při hudbě. Po té následoval jako vždy karneval pro dospělé.  

V závěru dubna nechybělo tradiční „Pálení čarodějnic“ spojené s volbou „Miss čarodějnice“. 
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První májový den se konalo první kolo prvního ročníku jezdeckých závodů „O pohár obce Spojil“, 
které pod záštitou starosty obce pořádalo občanské sdružení Apolenka, které mělo své pokračování 
dalšími koly v měsíci červenci a září.   

V závěru měsíce lásky se uskutečnilo „Kácení máje“, u jehož příležitosti se konala taneční 
zábava. Nezapomněli jsme ani na naše děti, pro něž byl v rámci „Dětského dne „ připraven branný 
závod a řada soutěží. Přes třicetistupňové horko se jej zúčastnilo dvacet osm dětí různého věku.  

V září se již tradičně konala „Spojilská míle“, jejímž hlavním organizátorem je cyklistický klub 
NAC Pardubice společně s obcí a našimi hasiči. Díky příznivému počasí se v letošním roce této akce 
zúčastnilo třicet devět dětí.  

V listopadu se naše děti v doprovodu svých maminek zúčastnily kurzu „Vánoční floristika“, 
„Malování na hedvábí“ a „Malování na sklo“. Dvacet tři účastníků si vyrobilo nejen pěknou vánoční 
dekoraci v podobě vánočních věnečků, adventních věnců, ozdobných misek a svícínků, ale také pěkné 
dárečky pro své nejbližší. Tak jsme zde mohli shlédnout pěkné malované šátky, šály , kapesníčky či 
hezkou kravatu, nebo malované skleněné svícínky, hrnečky nebo skleničky.  

Pro naše nejmenší se uskutečnila „Mikulášská nadílka“.  
Tato rozmanitá činnost byla rozvíjena především díky práci komise pro občanské záležitosti pod 

vedením paní Čápové. Tato komise mimo uvedené akce zabezpečovala také společenské události. 
V letošním roce zabezpečila dárky a byla blahopřát sedmnácti našim občanům, kteří slavili svá životní 
jubilea a připravila i poděkování u příležitosti jedné diamantové a jedné zlaté svatby.  

Při výčtu akcí zájmového charakteru nemůžeme zapomenout na činnost našeho zájmového 
sdružení občanů, na naše hasiče, kteří  kromě toho, že se  podílejí na řadě akcí zejména pro děti, 
organizují tradičně v aprílových dnech sběr starého železa a v májových dnech rybářské závody, které si 
získávají stále větší oblibu.  
      Stranou naší pozornosti nezůstávala ani informovanost občanů. Pravidelně je vydávána 
„Spojilská drbna“. Značná část informací je zveřejňována prostřednictvím úřední desky a vývěsní 
skříňky. Mnohdy se i stává, že se potýkáme s nedostatkem místa na informačních plochách. Významnou 
roli v informovanosti občanů sehrává místní rozhlas, jehož prostřednictvím bylo odvysíláno více jak 
padesát kmenových relací. V letošním roce jsme jako novinku zavedli  hudební blahopřání dle přání 
občanů u příležitosti životního jubilea. 
  
     Vážení čtenáři, dovolte mi, abych využil tohoto prostoru, který mi dává Spojilská Drbna a poděkoval 
Vám všem občanům obce Spojil, že jste byli velice tolerantní v době, kdy naše obec zažila jednu 
z největších rozvojových aktivit. Tato skutečnost se dotkla téměř každého, avšak nejvíce občanů v ulici 
Na Okrajích.  

Vám všem členům zastupitelstva obce, zaměstnancům obecního úřadu, obchodním partnerům, 
představitelům společností a sdružení občanů, kteří s naší obcí spolupracují ve vytváření kulturních a 
novodobě historických hodnot, vyslovuji velké uznání. 

 
Pevně věřím, že i nadcházející rok, který bude závěrečným pro volební období současného 

zastupitelstva obce Spojil, bude naplněn skutky, jež se významnou měrou zapíší do novodobé historie 
naší obce.   

Jan Křivka, starosta obce 
 

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

Stálému tvému štěkání 
snad tento způsob zabrání ! 

 

Pro svoji bezpečnou jízdu 

pořiďte manželce  

dokonalé bezpečnostní pásy ! 
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Obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 5 / 2005, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 1/2005, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                            
a odstraňování komunálního odpadu 

 

 Tuto obecně závaznou vyhlášku vydává zastupitelstvo obce Spojil dne7. 12. 2005 podle ust. §14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s ust. §10 
písm. d) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Článek 1 
1 Odstavec 1 článku 4 (Sazba poplatku) obecně závazné vyhlášky obce Spojil č. 1/2005 se mění takto:   

Sazba poplatku za osobu uvedenou v čl. 3  písm. a) a b) této vyhlášky a kalendářní rok 
2006 činí 330,- Kč (tři sta třicet korun českých) a je tvořena: 

 a) z  částky 90,-  Kč za kalendářní rok  
b) a z částky 240,- Kč za kalendářní rok (tato částka je stanovena podle skutečných 
nákladů obce v roce 2004 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a je 
zaokrouhlena na celé desetikoruny). Skutečné náklady v roce 2004 činily 70 918,- Kč, 
počet osob s trvalým pobytem v obci byl 297, počet vlastníků nemovitostí určených nebo 
sloužících k individuální rekreaci byl 0. Náklady byly rozúčtovány takto = 70 918 : 297 
obyvatel;  = 238,80 Kč na jednoho obyvatele).   
 

2    Článek 5 se nahrazuje novým zněním:    
 Poplatek je splatný předem za každý kalendářní rok vždy do posledního dne měsíce ledna přísluš-  
ného roku.   

Článek 2 

Zrušovací ustanovení 

1 Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší ustanovení čl. 4, odst. 1/ a čl. 5 Obecně závazné vyhlášky 
obce Spojil č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ze dne 10.9.2005.  

2 Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky č.1/2005 zůstávají beze změn. 

 Článek 3 

      Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 5/2005 nabývá účinnosti dne 23.12. 2005. 

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

Pojďte spoluvytvářet novou tvář centra obce   
(pokračování) 

 
     Vážení spoluobčané,  
 
           V minulém čísle „Drbny“ jsme se zmínili o záměru rekonstrukce kapličky a jejího okolí a přihlášení 
tohoto projektu k realizaci v rámci Nadace České spořitelny. Okolní prostor naší kapličky vybízí 
k setkávání místních občanů, ale v současné době není pro tato setkání přizpůsoben ani vybaven. 
V rámci chystané rekonstrukce kaple by vybudovaný prostor zvýraznil jedinečnou historickou památku        
a jejím začleněním do nového prostoru by bylo  znovu oživeno  přirozené centrum.  
     Jak jsme se již zmínili v předchozím čísle, rádi bychom provedli generální opravu této naší jediné 
historické dominanty obce. Počítáme nejen s nezbytnými vnitřními opravami, ale zejména chceme 
nechat zhotovit novou střechu včetně zvoničky a novou fasádu. Do nové zvoničky patří nový zvon. To 
není ale ten nejdůležitější aspekt. Jde nám o to, abychom alespoň částečně vrátili na své místo to, co 
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nám historie vzala. Pamětníci vědí a Ti nám také tyto informace předali, že naše kaplička měla zvon ze 
zvonové slitiny. Během 2. světové války musel být sundán a roztaven pro vojenské účely. Na jeho místo 
byl instalován ten současný, železný. Proto bychom se rádi vrátili ke zvonu ze „zvonoviny“. Máme přání, 
abychom se na těchto změnách podíleli společnými silami. V naší obci bylo tradicí, že vždy, kdy se 
opravovala naše kaplička, přiložili ruku k dílu mladí, staří, bez rozdílu vyznání a konala se sbírka na její 
opravu. Přestože počítáme s finančními prostředky na tuto akci v rozpočtu obce, rádi bychom, aby se i 
nyní projevila sounáležitost našich občanů k této historické dominantě a zapojili se do  sbírky na její 
rekonstrukci k jejímuž organizování se přihlásil místní SDH. Žádáme proto občany, kteří mají zájem 
přispět finančními prostředky na rekonstrukci místní kapličky, aby se přihlásili prostřednictvím 
přiloženého letáčku na obecním úřadě (poštovní schránka OÚ nebo schránka na chodbě OÚ v 1. 
poschodí administrativní budovy firmy Remigas), nebo schránka v místním koloniálu, nebo 
prostřednictvím některého člena zastupitelstva obce -  a to nejpozději do 6. ledna 2006.  Schránka 
pro odevzdání letáčků bude k dispozici také na novoročním setkání občanů 1. ledna 2006. Přihlášení 
přispěvatelé budou následně informováni o konkrétní podobě vlastní sbírky.   
 
 
���������������������������������������������������� 
 
Vážení občané obce Spojil, 
     k nadcházejícím svátkům vánočním Vám všem  přeji příjemné prožití těchto dnů. Do nového roku 
2006 přijměte moje přání pevného zdraví a spokojenosti. Bude především v mém zájmu jakožto 
strážníka pomoci vytvořit ve Vaší obci podmínky pro klidné a bezpečné žití. V nadcházejícím roce jsem 
připraven  soustředit se především na odstraňování negativních vlivů v naší společnosti jako jsou 
vandalismus, trestná činnost (krádeže), přestupky v oblasti poškozování životního prostředí (zřizování 
černých skládek, nepovolené spalování odpadů, a to i v lokálních topidlech), nebo volné pobíhání psů.        
     Nezodpovědným řidičům, kteří svým jednáním ohrožují bezpečnost silničního provozu, špatně parkují 
svá vozidla, nedodržují dopravní značení  - např. DZ STOP Dej přednost v jízdě, jejíž význam není stále 
mnohými řidiči respektován - vzkazuji, že skončila doba ústních domluv.  
     Ještě jednou mi dovolte abych přáním mnoha štěstí přispěl ke krásnému prožití vánočních svátků. 

   K  vašim  službám         
          Petr Ducháč 

             strážník městské policie 
 
���������������������������������������������������� 
 

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 

 
  BESEDU  S  OBČANY  

 
která se uskuteční  

 
ve STŘEDU 28. PROSINCE 2005 

OD  18,00  HODIN  V  HOSPŮDCE U  PAŘEZU 
 

Přijďte si společně s námi pobesedovat o tom, co se nám v uplynulém 
roce podařilo i nepodařilo a co nás společně čeká v roce příštím.            

Těšíme se nejen na Vaši účast, ale i na Vaše náměty a připomínky. 
 
                                                                            Zastupitelstvo obce Spojil 
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Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na tradiční  
 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU  
 

DNE 1. LEDNA 2006 
OD 17,00 HODIN  

U VÁNOČNÍHO STROMU VE SPOJILE.   
 

Po krátkém programu přivítáme nový rok 2006 tradičním 
ohňostrojem. K poslechu bude hrát dechová hudba Živaňanka.   

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 

Zastupitelstvo obce Spojil 
 

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

 
PRONÁJEM  NEBO  PRODEJ 

                         
Výrobní areál  Spojil 78,  Pardubice 

 
Administrativní budova  je dvoupodlažní o rozměrech 15,2 x 10,0 m .V prvním podlaží  se  
nachází  sociální zázemí (kuchyňka, jídelna, WC, sprchy, šatna)  a  dvě vytápěné místnosti . 
V druhém podlaží   
je pět místností, 
místnost  skladu          
a sociální zázemí. 
K administrativní 
budově je připoje-
na výrobní hala            
o rozměrech 22,8 x 
10,0 m a minimální 
výšce 6,17m.  
Konstrukce haly  je 
připravena na  osa-
zení mostového je-
řábu  o nosnosti 
1,6 tuny.  
Vedle výrobní haly 
je umístěn ocelový 
přístřešek, o roz-
měrech 18,0 x 10,0 
m  a výšce  6,0 m.  
     Před administrativní budovou a výrobní halou je  zpevněná asfaltová plocha. Ostatní plochy  
jsou zatravněny. Celková plocha oploceného areálu je 3816 m2. 
 

1. podlaží 
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     Areál je  napojen  na 
veřejnou vodovodní síť, 
kanalizaci  a plynovod . 
Objekt  má samostat-
nou elektrickou přípojku 
pro  el. výkon 75kW. 
Vytápění administrativní 
budovy  je  teplovodní s 
plynovým kotlem. Kotel 
je  osazen průtokovým 
ohřívačem TUV.  
Výrobní hala  je  vy-
tápěna plynovými zářiči. 
Větrání výrobní haly je 
zabezpečeno použitím 
elektrických ventilátorů 
zabudovaných ve stro-
pu haly 

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

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. podlaží 

ČESKÝ KAPR Z BOHDANČE 
NA VÁNOČNÍ STŮL 
 
Neumíte si představit štědrovečerní stůl bez této  
tradiční pochoutky??? 

Pak přijďte na Vánoční prodej kaprů 
Kdy?  22. a 23. prosince 2005 od 8,00 do 8,30 hodin 

Kam?  K  panu Janu Křivkovi ,  ulice Pod Habřím, před dům č.p. 17 ve Spojile 
 

Nevyhovují Vám uvedené termíny??? Žádný problém. 
Přijďte si koupit svého šupináče ve dnech 21. – 23. prosince 2005 

od 9,00 do 17,30 hodin před PENNYMARKET 
na sídliště Dubina v Pardubicích . 

 
Přeji Vám Všem šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti v Novém roce 2006. 
 

Jan  K ř i v k a 
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Kadeřnictví Na Hůrkách 
 

Velká předvánoční akce  od  15.11. do 31. 12. 2005 
S L E V A  -  100,- Kč 

DĚTI do 5ti let v době akce   Z D A R M A !!! 

Při zakoupení „vánočního poukazu“ na 5 ošetření v době „akce“ je 

6. ošetření zdarma !!!!!!! 

Pánský střih – stálá cena 50,- Kč 
 

V našem salonu používáme španělskou a italskou profesní kosmetiku, 
V cenách je zahrnuto regenerační ošetření vlasů a lehká masáž hlavy. 

 

Provozní doba PO – SO dle objednávek na tel: 724 207 542 
 

na Vaši návštěvu se těší  Jana Náhlíková 
 
���������������������������������������������������� 

 

 

 

 

 

 

 

CHCETE OBDAROVAT 
SVÉ BLÍZKÉ PĚKNÝM  
VÁNOČNÍM DÁRKEM? 

 
PŘEMÝŠLÍTE O 

VHODNÉM DÁRKU 
K ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ 

ČI JUBILEU? 
 

Pak navštivte  prodejnu  
DÁRKOVÉ SKLO  
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Průměrná rychlost pohybu manželky 

v obchodě = 2000,- Kč/hod. 
"Tati, proč ses oženil s maminkou?"  
"Vidíš?" obrací se muž k ženě,      
"ani to dítě to nedokáže pochopit!"  Místo antikoncepčních tabletek jsem brala 

omylem několik let antidepresiva. 
Teď mám 9 dětí a je mi to úplně jedno. 

Manžel své ženě: "miláčku, mohu v tobě 
rozpálit oheň vášně a touhy?" 
Manželka pobaveně: "tou tvojí sirčičkou, jo?" 

I stvořil Bůh zem a viděl, že je to dobré .... 

Tak stvořil rostliny a konstatoval, že je to taky dobré ... 

Stvořil pak i zvířata a ryby a také byli celkem fajn .... 

A tak stvořil muže a zjistil, že ten je také v pohodě ... 

Nakonec stvořil Bůh ženu, potom se na ní podíval a vzdychl: 

„No co, tak se namaluje ....“ 

Zdá se Ti, 
> že jsi opuštěný?  
> že nikoho nezajímáš? 
> že jsi úplně bezvýznamný? 
> že na Tobě nikomu nezáleží? 
> že nikdo nechce o Tobě nic vědět? 
> že nikoho nezajímá co vlastně děláš? 
TAK ZKUS ZA LETOŠEK NEPODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ !!! 
 

Když je ženě 8 let, bereš ji do postele a vyprávíš jí pohádky. 

Když jí je 18, musíš jí vyprávět pohádky, abys ji dostal do postele. 

Když jí je 28, nemusíš jí nic vyprávět, abys ji dostal do postele. 

Když jí je 38, vypráví ti pohádky a vezme si tě do postele. 

Když jí je 48, vyprávíš jí pohádky, abys nemusel do postele. 

Když jí je 58, zůstáváš celý den v posteli, abys nemusel poslouchat pohádky. 

 

Ředitel podniku se ptá podivně vypadajícího 
zájemce  o práci :  
"Jak dlouho jste pracoval na předcházejícím 
místě?" 
 "Osm let..."  
"A proč jste odešel?"  
"Přišla amnestie........" 
 

"Co máte v tom kufru?" vyzvídá úředním hlasem celník. 
"Krmení  pro králíky," informuje občan. 
"Ukažte!" 
Občan teda s nevolí otevírá kufr........... V něm kafe, koňak, 
čokoláda,drahý doutníky, šunka. 
"Tak tohle budou žrát králíci?" zvedá obočí státní zaměstnanec. 
"Když nebudou, tak ať třeba chcípnou, mrchy zmlsaný!" 
 
 

Přijde taková mladá slečna k doktorovi a povídá: "Pane doktore, já 

jak si dám skleničku, tak mám hned chuť padnout nějakýmu chlapovi 

do náruče. Co mám dělat?"  

Doktor vyndá láhev vodky a povídá: "Nalejte si ..............." 
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Povídá podnikatel Pivníček svému zaměstnanci: 

„Vy jste pane Chlastavý velká opora našeho pivovaru. 

Neumím si představit, jak bychom to bez Vás 

vydrželi, ale od příštího měsíce to chceme zkusit“. 

Večer zpívá babička vnukovi ukolébavku. 

Vnuk se po chvíli ozve : Babi, jdi si zpívat do kuchyně, 

mně se chce spát.“ 

Manželka stojí večer v ložnici před zrcadlem a naříká. Manžel leží              

v posteli a poslouchá: 

“Pleť pomačkaná, prsa vytahaná, zadek jako vymačkanej pomeranč, 

křečový žíly, vlasy mi nedržej............. jsem odporná“. 

Celá zoufalá se obrátí na manžela, aby jí řekl alespoň něco pozitivního. 

A z lůžka se ozve:  „Ale zrak máš v naprostém pořádku........“ 

 

Dědeček vrací kondomy v drogerii.  

„Copak dědo, jsou děravé?“  

„Děravé ne, ale ohýbají se.“  

 

Z auta vystoupí nasupený chlap a křičí na blonďatou ženskou 

za volantem druhého auta: 

"Ty krávo, dělala jsi někdy řidičák?! 

A blondýna odpoví : "Určitě víckrát než ty, debile......!" 

 

Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: 

"Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!" 

 

Pacient: "Nemohu se rozhodnout mezi operací a smrtí." 

Doktor: "S trochou štěstí můžete mít oboje........" 

 

Ptá se letuška v letadle : "Není mezi cestujícími lékař?"  

Jeden z cestujících se postaví a jde do pilotní kabiny.  

Za chvíli vyjde a ptá se : "Není mezi cestujícími pilot?" 

 

I přes místy poněkud černější humor se troufáme domnívat, že jsme spíše 
pobavili, než naštvali. Takže ještě jednou - hodně zdraví, veselou mysl                  
a pohodové chvíle nejen „pod stromečkem“.  

A pamatujte na heslo letošních Vánoc: 

Ježíšek se narodil v chlévě, 
proto se vykašlete na gruntování, 

aby se u Vás mohl cítit jako doma ! 


