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Vážení sousedé, mládeži, děti, vážení spojilští, 

 

     přichází čas, který má čarovnou moc a velebným tónem znějí zvony, které oznamují 

příchod nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních. Domnívám se, že člověk, který 

prožívá krásu Vánoc, dovede dát druhým také lásku, dovede pochopit společný zájem 

nás všech – aby stále zněla radostná píseň míru, abychom si dovedli navzájem 

pomáhat, abychom dětem připravili krásné vzpomínky na dětství a sobě bezstarostné 

žití. 

     Drazí přátelé, přeji Vám všem, abyste letošní Vánoce 2006 prožili v duchu radosti, 

přátelské pohody, porozumění, aby Vaše prostředí bylo prosyceno blízkostí lidských 

srdcí. 

     Přeji Vám všem, Vašim rodinám a blízkým, Vašim dětem a přátelům mnoho štěstí, 

mnoho úspěchů, ale především hodně pevného zdraví v novém roce, v roce 2007. 

 

         Jan Křivka, starosta obce 

    

  

 

 

Vážení občané obce Spojil, 

dovolte nám, abychom Vám na sklonku roku 2006 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 2007. 

 

Starosta SDH obce Spojil     Velitel Hasičské jednotky 

      Ing. Jan Meloun       Miroslav Vlk 

 

 

 

 

 

Vážení  a milí čtenáři a příznivci našeho plátku, 

     po roce 2006, který byl rokem volebním a díky jejich výsledku také rokem nových 

politických taškařic, kdy námi zvolení korytnatci se v parlamentu nemohou dohodnout 

na tom, co je pro naši zemi a hlavně pro lidi nejlepší, jsou tady opět Vánoce a po nich 

přijde začátek dalšího roku. Ten minulý jsme prožili různě a také se nám různě podařilo 

či nepodařilo naplnit všechna naše novoroční předsevzetí. Netřeba však zoufat, vždyť 

ten příští rok by mohl být třeba o malinko lepší.  Je však již teď jisté, že bez vlastního 

přičinění to půjde jen stěží.  

     A proto si Vám ve staro-novém složení redakce Spojilské Drbny dovolujeme popřát 

obvyklé „šťastné a veselé“ a upřímně také pevné zdraví, spokojenost, a splnění všech 

vašich přání – i těch předsevzetí.   

 

         Vaše redakce Spojilské Drbny 
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     Jako již každý rok, tak i letos se v posledním čísle zpravodaje pod touto hlavičkou tradičně zaobíráme 
tématem Vánoc a jejich historií či různými pohledy na ni.  Také letos si Vám dovolujeme nabídnout 
několik postřehů pro zamyšlení, potěšení i vzdělání.   
     Rovněž bývá naším zvykem nabízet na těchto stránkách i některé osvědčené kuchařské recepty 
k odzkoušení. Také letos to je s včasným vydáním zpravodaje problém, ale nabízené recepty jsou 
celkem univerzální, takže nemusíte čekat až do Vánoc příštích.   
 
���������������������������������������������������� 
 
     Při pátrání po zajímavostech kolem Vánoc jsme narazili na poutavé vyprávění Dr. Grygara, známého 
odborníka na hvězdy. Zaujalo nás natolik, že se o něj s Vámi chceme podělit. 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
     Ve 2. kapitole Matoušova 
evangelia v Bibli je zmíněn 
příběh tří mudrců ("králů"), kteří 
na základě pozorování Hvězdy 
přišli do Betléma poklonit se 

právě narozenému Ježíši. Z pohledu na kterýkoliv betlém vystavený            
v našich kostelech či muzeích si automaticky vybavíme, že nad jeslemi 
svítí hvězda s dlouhým zářivým chvostem - tedy nepochybně kometa. 
     Pokud by betlémskou hvězdou byla vskutku kometa, nebylo by pro 
astronomy nesnadné čas Kristova narození spolehlivě ověřit. V době 
kolem počátku našeho letopočtu byla již značně rozvinuta astronomie na 
Dálném východě a podrobné záznamy o pozorování komet z té doby se 
dobře dochovaly - žádná z tehdy zaznamenaných komet však termínově 
nevyhovuje. Vždyť i slavná Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12 
př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l. - objevila se tedy buď příliš brzo nebo 
příliš pozdě. Navíc tu byla i jistá "astrologická" obtíž. Podle dobových 
výkladů byly komety nešťastným znamením na nebi, takže se stěží hodily 
pro ohlášení radostné zvěsti o narození Vykupitele lidstva. Ve skutečnosti 
je však zobrazení komety nad Betlémem historicky doloženo teprve           
z italských jesliček počínaje 15. stoletím, odkud se tato zvyklost nejpozději 

v druhé polovině 16. stol. dostala i k nám. Teprve v druhé polovině 20. století se podařilo odhalit tvůrce, 
který použil kometární symboliky pro biblickou zprávu o klanění tří králů jako první. 
     Byl to proslulý italský malíř Giotto di Bondone (1267-1337), který r. 1304 maloval fresku Klanění pro 
padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se vlastním pozorování návratu Halleyovy komety (ta se tak 
ovšem ještě nejmenovala; o zjištění, že jde o kometu opakovaně se vracející ke Slunci, se zasloužil 
znamenitý anglický astronom Edmond Halley až počátkem 18. stol.) v září 1301 a až návrat komety              
r. 1910 poprvé zaznamenaný fotograficky prokázal, že Giottův portrét komety byl neobyčejně přesný - 
rozhodně nejlepší v celých nefotografických dějinách astronomie! Když při posledním návratu Halleyovy 
komety ke Slunci v polovině osmdesátých let našeho století chystala Evropská kosmická agentura ESA 
kosmickou sondu směřující k Halleyově kometě, pojmenovala ji proto zcela případně GIOTTO. 
     Tím jsme však nevyřešili problém, co tedy vlastně mohla být ona hvězda na východě, o níž hovoří 
Matoušovo evangelium. Správný výklad našel patrně již počátkem 17. stol. proslulý německý astronom 
Johannes Kepler, který 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové sblížení) planet Jupiteru 
a Saturnu. Napadlo ho proto propočítat, kdy ke stejné konjunkci obou planet došlo v období kolem 
počátku křesťanského letopočtu a zjistil, že se tak stalo v r. 7 př. n. l. dokonce třikrát po sobě: koncem 
května a září jakož i počátkem prosince, a to v souhvězdí Ryb. Takový úkaz nemohl zajisté uniknout 
babylónským hvězdopravcům (mudrcům?), kteří o tom dokonce zanechali zprávu na hliněné tabulce, 
objevené r. 1925 archeology. Podle těchto nezávislých údajů lze odhadnout, že se Kristus narodil 
nejspíše někdy v září r. 7. př. n. l., což vypadá na první pohled podivně, když přece křesťanský letopočet 
má mít za svůj počátek datum Kristova narození. Ve skutečnosti však historici vědí už dávno, že se 
Kristus musel narodit před počátkem letopočtu. Počátek letopočtu se totiž určoval až mnohem později, 
teprve v 6. století. R. 532 n. l. se o výpočet data Kristova narození pokusil opat římského kláštera 
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Dionysius Exiguus, ale dopustil se přitom několika chyb při navazování tehdy existujících kalendářů zpět 
do dosti vzdálené minulosti. Na základě srovnání rozličných historických událostí je velmi 
pravděpodobné, že úhrn těchto chyb dává právě zmíněný sedmiletý rozdíl.  
     Nakonec lze proto s jistým překvapením konstatovat, že astronomická i historická data o Kristově 
narození spolu navzájem až nečekaně dobře souhlasí. To fakticky znamená, že dvě tisíciletí od Kristova 
narození uplynula již koncem r. 1994!¨ 
(vypůjčeno z  knihy "Jiří Grygar - věda a víra")  
 
���������������������������������������������������� 

 
     Na Štědrý den každé hospodářské zvíře ve stavení  
dostalo výslužku – kousek vánočky, trochu kaše nebo 
obilné klasy. Slepicím a holubům se sypala směs 

všeho zrní, které se selo, aby byla zajištěna dobrá snůška vajec.       
     K ovocným stromům pak hospodář promlouval jako k lidským bytostem, a probouzel je tím k novému životu. 
Obdaroval je kostmi od večeře, aby si zajistil dobrou úrodu. Dokonce i na živly se pamatovalo – do studny se vhodil 
kousek chleba, aby byla po celý rok dobrá voda, oheň dostal drobty od večeře, aby neměl důvod škodit.   
     Některé zvyky dodržují lidé dodnes, třebaže jejich původní smysl možná už ani neznají. Každý z nás ale asi 
zkoušel  o Štědrém dnu držet půst až do večera, aby viděl zlaté prasátko, nebo si schoval rybí šupinu do 
peněženky, čímž si pojistil hojnost peněz pro příští rok.  Rozšířený je také zvyk neodcházet předem od 
štědrovečerní večeře. Tvrdí se totiž, že kdo vstane dřív,  než dojí, do roka zemře. U stolu by měl sedět sudý počet 
stolovníků, jedno  místo by mělo být vždy prostřené pro nečekaného hosta. Oblíbené je i krájení jablíček věštící 
zdraví na příští rok, pouštění ořechových skořápek  po vodě, které může ukázat, kdo zůstane doma a kdo naopak 
bude cestovat, nebo lití olova, z jehož tvarů lze vyčíst budoucnost. 
 
���������������������������������������������������� 
 

 
Trochu vánočního poučení ! 

 
      Víte, jak se řeknou Vánoce v jiném jazyce ? Ano, ano, ano – anglicky „Christmas“ a německy 
Weihnachten – to nám jakž-takž ve škole do hlavy dostali, ale Vánoce se slaví prakticky na celém světě, 
tak dovolte malou přehlídku: 
 
Arabsky: id al-milad  
Dánsky: jul  
Esperanto: Kristnasko  
Finsky: joulu  
Francouzsky: Noel  
Hebrejsky: chagamolad hanotsri  
Holandsky: Kerstmis  

Chorvatsky: Bozic  
Indonésky: Hari Natal  
Italsky: Natale  
Japonsky: kurisumasu [krismas]  
Maďarsky: karácsony  
Norsky: jul  
Polsky: Boze Narodzenie  

Portugalsky: natal  
Rumunsky: Graciun  
Rusky: raždestvó  
Řecky: Christouyenna  
Španělsky: Navidad  
Švédsky: jul  
Turecky: Noel 

  
A dokázali byste popřát k Vánocům i v poněkud náročnějších jazycích ?  
Tak do toho ! Ale pozor ! Nezlomte si jazyk ! 
 
Arabsky: IDAH SAIDAN WA SANAH JADIDAH  
Arménsky: SHENORAAVOR NOR DARI YEV PARI GAGHAND  
Baskicky (SP): ZORIONAK ETA URTE BERRI ON  
Bretaňsky: NEDELEG LAOUEN NA BLOAVEZH MAT  
Catalánsky: BON NADAL I UN BON ANY NOU  
Čínsky:  KUNG HSI HSIN NIEN BING CHU SHEN TAN (Mandarin) 
    GUN TSO SUN TAN'GUNG HAW SUN (Kanton)  
Dánsky: GLADELIG JUL  
Eskymácky: JUTDLIME PIVDLUARIT UKIORTAME PIVDLUARITLO (Inupik)  
Finsky: HAUSKAA JOULUA nebo HYVAA JOULUA  
Francouzsky: JOYEUX NOËL  
Holandsky: VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR nebo ZALIG KERSTFEEST,    
 nebo GELUKKIG KERSTFEEST  
Irsky: NODLAIG MHAITH CHUGNAT nebo BEAMACHTAI NA NOLLAG  
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Maďarsky: KELLEMES KARACSONYT  
Norsky: GOD JUL  
Portugalsky: BOAS FESTAS  
Rumunsky: SARBATORI FERICITE nebo SARBATORI VESELE  
Řecky: HAROUMENA HRISTOUGENA  
Švédsky: GOD JUL, nebo GLAD JUL  
Španělsky: FELIZ NAVIDAD, nebo FELIZ NADAL (Katalonien)  
 
���������������������������������������������������� 
 

 
Protože se letos urodilo dostatek ořechů, tak tu máme pár nápadů na jejich využití. 
 
 

OŘECHOVÁ BOMBA 
Příprava těsta: 500g hladké mouky, 200g cukru, 200g Hery, 2 vejce, 2 lžíce medu, 2 lžičky jedlé sody 
rozmíchané ve 2 lžících mléka – smícháme a vypracujeme těsto, které rozdělíme na 2 díly. 

1. díl vyválíme na placku a na vymazaném a moukou vysypaném plechu upečeme dozlatova (asi 
15-20 minut) 

2. díl rovněž vyválíme na placku a dáme na plech, ale na povrch ještě syrového těsta na´klademe 
ořechovou směs. Tato se připravuje z velmi hrubých ořechů (půlky, čtvrtky) 250-350g, 80g cukru, 
120 g másla, 3 lžiček medu – vše se na pánvi osmaží dozlatova a na placku se dává ještě horké. 
Pečeme stejně jako první díl. 

Krém na proložení: cca ¼ litru mléka, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce solamylu a 100 g cukru povaříme 
jako puding a necháme vychladnout. Pak přidáme 200 g másla a šleháme. Nakonec přidáme ještě šťávu 
z ½ citrónu. 
Montáž bomby:  první placku pokapeme rumem, namažeme krémem, překryjeme plackou s ořechy a tu 
také ještě pokapeme rumem. Je dobré smontovanou bombu nechat odležet jeden den v chladu                
a následně krájet na malé řezy. 
Poznámka: Vypadá to složitě, ale při dobré organizaci práce si s tím hravě poradí každá 
hospodyňka. A výsledek rozhodně stojí za to !!! 
 
OŽRALÍ ČERTI 
Suroviny: 150g rozinek, 2 dl rumu, 150g mletých vlašských ořechů, 150g cukru moučky, 2 lžíce másla, 
2 lžíce kakaa, kokos na obalování 
Postup : Den předem si namočíme rozinky do rumu. Poté všechny přísady smícháme dohromady          
a tvoříme kuličky, které obalujeme v kokosu. 
 
ANGLICKÉ  CUKROVÍ 
Suroviny: 200g hladké mouky, 140g másla, 140g moučkového cukru, 1 vejce, mletá skořice, mletý 
hřebíček, práškové kakao, marmeláda na slepování 
Postup: Vypracujeme těsto a rozdělíme na polovinu. Do jedné poloviny přidáme skořici a hřebíček a do 
druhé kakao. Vykrajujeme kolečka a polovinu z nich uděláme s dírkou. Po upečení slepujeme 
s marmeládou. 
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Pro Vaši inspiraci nabízíme recepty i na další pokrmy na vánoční stůl.  
 

KRKONOŠSKÝ HUBNÍK 
Suroviny:  6 rohlíků, 100g sušených hub, 60g krupice, sůl, pepř, ¼ l mléka, 3 vejce, 5 stroužků česneku, 
1 velká cibule, 40g sádla na pekáč 
Postup: Sušené houby propláchneme, namočíme na několik hodin do vody a pak uvaříme. Rohlíky 
nakrájíme, zalijeme mlékem a rozmočené rozmícháme na kaši. Přidáme pokrájené houby, sůl, pepř, 
utřený česnek, osmaženou cibulku, vejce a zahustíme krupicí. Znovu vše dobře promícháme. Těsto 
vlijeme do vymaštěného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě, až má hubník zlatou kůrčičku. 
 
KAPR NA JABLKÁCH 
Suroviny:  1 kapr, 100g slaniny, 4 jablka, maggi koření, sůl 
Postup: Slaninu nakrájíme na plátky a položíme na zapékací mísu. Na ně dáme osolené porce kapra    
a jablky nakrájenými jako na štrúdl rybu zasypeme. Přidáme maggi koření a pečeme v troubě asi 25 
minut. 
 
���������������������������������������������������� 

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

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

P O D Ě K O V Á N Í  
Všem občanům obce Spojil děkuji za projevení upřímné soustrasti a za kytici 

na smutečním obřadu pana Josefa Podrazila. 
 
                                                                               Věra Klempířová s rodinou  
 
���������������������������������������������������� 
 

O M L U V A  
     Redakční rada se touto cestou omlouvá malému Jakubovi Rackovi za chybné uvedení data 
jeho narození v posledním vydání „Spojilské drbny“. Jakub Racek se narodil 29. 9. 2006. 
Přejeme mu ještě jednou hodně zdraví a štěstí v životě.  
 

 

 

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

9. 1. 2007 paní Helena ZLATNÍKOVÁ, čp. 8  

17.  3.  2007 pan Jaroslav ROŽENSKÝ, čp. 48 

20. 3. 2007 pan Václav RÜKL, čp. 21  
 

Přejeme  Vám všem hodně zdraví ! 	 

Do příštího vydání se mezi jubilanty objeví : 



  7 

      
 

 

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

 
     Už nějaký čas se v místních končinách šuškalo, 
že se dávají dohromady místní ženy. Ne proto, aby 
vedly „dívčí válku“ s místními „pány tvorstva“, ale aby 
si společně poseděly, přátelsky popovídaly, vyměnily 
si zkušenosti a nápady, zejména však, aby učinily 
něco užitečného pro naše děti.  
      A tak se za pomoci místních „tamtamů“ sešly 
v neděli 12. listopadu pod patronací výboru pro 
občanské záležitosti  některé spojilské ženy, které se 
o sešlosti doslechly, v klubovně sportovního areálu 
na „čajíček o třetí“. A zde také „upekly“ svůj první 
plán, že se budou pravidelně scházet a jejich první 
akcí bude skutečné pečení vánočních perníčků pro 
naše nejmenší u příležitosti „Mikulášské nadílky“. Jak 

se řeklo, tak se také stalo. V neděli 26. listopadu 
se v hojném počtu sešly spojilské matky              
a babičky, aby vdechly život perníkovému těstu 
připravenému paní Alenou a Ivetou Kmentovými. 
Klubovna místního sportovního areálu byla 
protkána vůní perníkového koření a zručné ruce 
našich žen vytvářely různé motivy na upečené 
perníčky.  Následující týden v sobotu se sešlo 
několik našich žen, aby pomohly připravit pro 
našeho Mikuláše dárkové punčochy, které vzešly 
z autorské dílny paní Heleny Chválové, která také 
v rekordním čase ušila závěsy do klubovny, aby 
vše bylo řádně připraveno na „Mikulášskou 
besídku“. A tak patří naše upřímné poděkování 
všem spojilským matkám a babičkám, které 
přiložily „ruku k dílu „ a obohatily nadílku pro děti.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dne 26. listopadu 2006 

zemřel  rodák naší  obce  

pan Josef PODRAZIL, který 

patřil k  legendám Spojila     

a nesmazatelně se vryl do 

myslí našich starousedlíků.   
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     Stalo se již tradicí, že komise pro občanské 
záležitosti vždy před první adventní nedělí 
pořádá, ve spolupráci s paní Jitkou Folbrechtovou 
z Domu dětí a mládeže ve Štolbově ulici 
v Pardubicích, kurz „Vánoční floristiky“ pro děti      
i dospělé. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce.            
A tak se v sobotu 25. listopadu 2006 sešlo 
v nových prostorách technického, sociálního        
a společenského  zázemí  sportovního  areálu  ve  
Spojile na dvacet účastníků z řad dětí, mládeže         

a dospělých. Dokonce jsme v našem středu mohli 
přivítat  jednoho tatínka, který operativně 
zastoupil nemocnou maminku svých dítek.  
Z jejich rukou pak za pomoci naší lektorky vznikly 
jedny z nejkrásnějších adventních věnců tohoto 
kurzu.  A tak po několika hodinové práci vznikla 

přehlídka krásných adventních věnců, svícnů, 
misek a různých drobných vánočních ozdůbek 
vzešlých z rukou spojilských žen a dětí. A když 
bylo dílo dokonáno, odcházeli někteří účastníci 
domů a ti, kterým vyhládlo se na zpáteční cestu 
posilnili v místním klubu polévkou a pořádným 
řízkem s bramborem a oblohou. A ti nejvytrvalejší, 
paní Čápová s paní  Folbrechtovou  se po dobrém  
obědě pustily do další práce. Z jejich rukou 
vznikaly   nádherné   drobné  ozdobičky  na  okna         
a také unikátní vánoční věnec na vchodové dveře 
budovy sportovního areálu. A tak kdo přišel, byl 
jistě rád, že si zde mohl vytvořit vánoční výzdobu 
pro své příbytky a získat i spostu dobrých nápadů 
a námětů. I když jsme zažili jedno malinkaté 
překvapení, neboť jsme se až na místě dozvěděli, 
že  první  adventní neděle  je 3. prosince  a ne 26.  
listopadu, jak jsme se původně domnívali . Tento 
alý omyl byl vlastně velkým přínosem, neboť jsme 
vánoční výzdobu připravovali s dostatečným 
předstihem a navíc jsme získali týden času, 
vyzkoušet si různé náměty a nápady s nimiž jsme 
se při akci setkali. 

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

      

 
     Další hezkou předvánoční tradicí v naší obci je, 
že první prosincovou neděli pořádá komise pro 
občanské záležitosti „Mikulášskou nadílku“ pro  
děti. V letošním roce se na její přípravě 
významnou měrou podílelo několik místních žen, 
jak píšeme na jiném místě. Další novinkou bylo, že 
se konala v klubovně nově vybudovaného 
technického, sociálního a společenského zázemí 
ve sportovním areálu ve Spojile. A aby těm 
novinkám nebyl konec, objednali jsme tentokrát 
nadpřirozené bytosti od jinud a místní jsme nechali 
odpočinout.  
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     Náš nový Mikuláš sice neztratil plášť, ale 
málem se ztratil mezi našimi „koledníky“, kteří 
v řadě případů dosahovali jeho vzrůstu, nebo jej    
i mírně převyšovali. Ústy přítomného anděla jsme 
se dozvěděli o dobrých skutcích našich dítek, ale 
také o jejich prohřešcích, což pekelníci doprovázeli 
patřičným rámusem. Chtěli-li se naši malí „hříšníci“ 
vykoupit, museli přednést nějakou básničku či 
písničku a za odměnu dostali punčochu plnou 
ovoce a drobných sladkostí. Malí čertíci společně 
s andělem zazpívali pěkné koledy. Jaké bylo 
překvapení pro naše malé nezbedníky, když po 
nadílce zjistili, že vzrůstem ne velký Mikuláš byl 
známý herec pan Jiří Krytinář. Ten společně se 
svým doprovodem připravil pro děti malý program, 
v němž si společně zazpívali vánoční písně a 
koledy a děti si zasoutěžily ve znalosti známých 
písniček   a   jejich  interpretů.  A   tak  se   nedělní  

 
podvečer vydařil ke spokojenosti všech 
zúčastněných. 

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

 
       
 
 
 
 

     Neděle 10. prosince 2006 se stala pro čtyři 
spojilské rodiny slavnostním dnem vítání nových 

občánků naší obce. A že to stálo za to ! Občánci 
byli vítání najednou hned čtyři a samí kluci – Petr 
Just, Daniel Schiller, Patrik Šlingr a Vít Matěj. 
Ještě že nám již funguje sportovní areál. Díky tomu 
se takto velká oslava vešla do slavnostně 
vyzdobené klubové místnosti. O slavnostní 
atmosféru se také jako obvykle postaraly svým 
pěveckým vystoupením děti ze souboru Zvoneček. 

Závěr slavnosti patřil předání drobných sponzorských dárků a zápisu do Pamětní knihy rodáků. Každý 
kluk také dostal od obce vkladní knížku s prvním vkladovým počinem, jak již bývá při této příležitosti 
rovněž tradičním zvykem.  
 
 
���������������������������������������������������� 
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z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  
ze dne 13. prosince 2006 

     Po úvodních ceremoniích, které si vyžaduje protokol každého jednání zastupitelstva, bylo zahájeno 
v podstatě první velké jednání nového zastupitelstva obce. 

     Prvním bodem programu bylo schvalování 
nového jednacího řádu zastupitelstva, jeho před- 

kladateli byli starosta a paní místostarostka.  Oba 
jmenovaní již v předstihu před jednáním písemně 
seznámili všechny zastupitele s návrhem tohoto 
interního materiálu, takže se všichni mohli 

k předloženému návrhu odpovědně vyjádřit.  
Diskuse tedy nečinila žádné problémy a návrh 
jednacího řádu byl v hlasování také jednomyslně 
přijat. S jeho zněním, případně pouze s jeho pro 
občany důležitými partiemi Vás seznámíme 
v příštím vydání našeho zpravodaje.  

Druhým bodem jednání se stalo schvalování ceníku pro podnájem, pronájem a poskytované služby 
sportovního areálu obce Spojil. Také tento dokument po diskuzi dospěl do své finální podoby a byl 
zastupiteli schválen. Vy ho najdete o několik stránek dále. 
 
     Dalším bodem jednání bylo schválení 
stanovení  podmínek (regulativů)  pro  výstavbu 
rodinných domů pro další etapy v lokalitě Morčák 
v k.ú. a obci Spojil).  Uvedené podmínky připravil 
předseda stavební a územně plánovací komise a 
tento materiál předložil zastupitelstvu obce ke 
schválení jako návrh usnesení zastupitelstva obce 
Spojil vedený pod č. 2/V/2006 ze dne 13. prosince 
2006. Vzhledem k jeho omluvené nepřítomnosti 
na jednání, seznámil přítomné s jeho obsahem 
starosta obce. Součástí návrhu byl rovněž 
komentář, kterým předkladatel ing. Fukátko 
vysvětlil důvody, které ho vedly k předložení 
návrhu a současně s tímto konstatoval, že 
navržené regulativy jsou zcela totožné a nikterak 
se nevychylují od původních regulativů, které byly 
stanoveny usnesením zastupitelstva pro I. etapu.  
Po diskuzi byly navržené regulativy přijaty. 
     Starosta obce dále předložil v souvislosti 
s výstavbou v lokalitě Morčák ke schválení žádost 
o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní 
řízení na akci 14 rodinných domků + ZTV              
a komunikace, Spojil – lokalita Morčák (3. etapa) 
od společnosti Miroslav Jonáš Investment s.r.o.,  
zastoupené výkonným ředitelem Milanem 

Zavadilem. Předložená žádost a dokumentace je 
v souladu s územním plánem obce Spojil vč. jeho 
změn a doplňků, dále respektuje zastavovací 
studii pro lokalitu Morčák která je nedílnou 
součástí územního plánu a rovněž projektová 
dokumentace splňuje požadavky regulativů 
přijatých usnesením č. 2/I/2004 ze dne 11. února 
2004. Starosta obce navrhl zastupitelstvu obce, 
aby podmínilo tuto etapu výstavby v lokalitě 
Morčák  rekonstrukcí a navýšením kapacity 
čerpacích stanic oddílné splaškové kanalizace, 
včetně technologické části čerpadel, kdy tuto 
investici provede žadatel na vlastní náklady. Dále 
doporučuje přijmout usnesení, kterým se omezí 
vjezd a přístup na předmět stavby, a to tím, že 
nelze pro přístup a příjezd na staveniště používat 
nově vybudovanou místní komunikaci v ulici 
Okružní a Na Morčáku.  Zastupitelstvo obce se 
usneslo odstoupit od realizace výstavby chodníků 
v celé lokalitě Morčák (zpevněných ploch)              
a plochu určenou pro výstavbu chodníků řešit 
sadovými úpravami. Také celá tato část jednání 
týkající se projektové dokumentace a technických 
opatření v lokalitě Morčák byla schválena. 

 
     Velmi důležitým bodem jednání bylo projednání a přijetí rozpočtu obce Spojil pro rok 2007, který 
předložila předsedkyně finančního výboru. S jeho návrhem jste se mohli na vývěskách již seznámit. Po 
úplném seznámení s návrhem a diskuzi k němu byl rozpočet obce na rok 2007 přijat. 
 
     Schvalovací proceduře byla následně také 
podrobena „nová“ Obecně závazná vyhláška. 
Jednalo se o projednání a schválení vyhlášky 
obce Spojil č.4/2006, o místním poplatku za 
provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu. Protože návrh této vyhlášky již prošel 
připomínkovacím řízením pardubické pobočky 
MVČR, nebyl problém tuto obecně závaznou 
normu obce Spojil přijmout. 
Poznámka: S jejími nejdůležitějšími částmi se 
můžete seznámit níže. 

  
     Na závěr jednání zastupitelstva obce požádal starosta přítomné zastupitele o přijetí usnesení, které 
se týká účasti obce Spojil v Místní akční skupině Region Kunětické hory, které se obec účastní 
prostřednictvím Svazku obcí Loučná. Tato místní akční skupina je tvořena dvěma svazky obcí, a to 
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Svazek obcí pod Kunětickou horou a Svazek obcí Loučná.  Přítomní zastupitelé pak usnesením účast 
naší obce v uvedené akční skupině podpořili. 

  
OZV OBCE SPOJIL č. 4 / 2006 

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

 
V dalším textu Vás seznamujeme s nejdůležitějšími částmi této vyhlášky, celý text je zveřejněn na 
úřední desce a dále se s ním budete moci seznámit také prostřednictvím webových stránek obce. 

Čl. 4 

Sazba poplatku 
1/ Sazba poplatku za osobu uvedenou v čl. 3  písm. a) a b)  této obecně závazné vyhlášky a kalendářní 
rok 2007 činí 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) a je tvořena: 

a) z částky 100,-  Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok (tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v přepočtu na počet 
poplatníků daného roku a zaokrouhlena na celé desetikoruny). Skutečné náklady v roce 2005 
činily  85 536,- Kč, počet osob s trvalým pobytem v obci ke dni 31.12.2005 byl 321, počet 
vlastníků nemovitostí určených k rekreaci byl 0. Náklady byly rozúčtovány takto = 85 536 : 
321 obyvatel = 266 Kč na jednoho obyvatele. V bodě b) čl. 4 této vyhlášky uvedená částka 
250,- Kč byla pak stanovena jako nejvyšší zákonem přípustná sazba.  

 
2/ V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží 
k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke 
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci 
příslušného měsíce. 

  
 Čl. 5 

Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný předem za každý kalendářní rok vždy do posledního dne měsíce ledna příslušného 
roku. 
Dojde-li ke vzniku poplatkové povinnosti během kalendářního roku, kdy se sazba poplatku vypočítá 
podle odst. 2 čl. 4 této obecně závazné vyhlášky, je tento poplatek splatný do 14 dnů od jeho vzniku. 
 

Čl. 6 
Osvobození a úlevy od poplatku   

1/ Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu a: 

 a/ vykonávají trest odnětí svobody, nebo 

 b/ pobývají dlouhodobě v zahraničí, přičemž délka osvobození od poplatku se vztahuje pouze na 
tu část roku, po kterou trvají výše uvedené skutečnosti a zaokrouhluje se na celé měsíce. V případě 
pominutí podmínek pro osvobození od poplatku se na příslušné osoby vztahuje poplatková povinnost dle 
článku 3 a článku 5 této obecně závazné vyhlášky. 

2/ Úleva se poskytuje:  
a/ Ve výši 50 % studentům a učňům (do věku 26 let) nemajícím vlastní příjem, kteří předloží správci 
daně doklad o  ubytovaní mimo obec (koleje, učňovská ubytovna apod.).  

b/ Ve výši 50% občanům, kteří jsou zaměstnáni a ubytováni mimo obec na dobu delší než jeden 
kalendářní měsíc a předloží o tom správci daně doklad. 

3/ Vznik a zánik podmínek pro osvobození od poplatku nebo úlevu z poplatku je poplatník povinen 
správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala 
příslušná skutečnost.  
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PRODEJ  KAPRŮ   
Neumíte si představit štědrovečerní stůl bez této  

tradiční pochoutky??? 

Pak přijďte na Vánoční prodej kaprů 
Kdy?   23. prosince 2006 od 8,00 do 8,45 hodin 

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

 


