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

P�ejeme Vám mnoho zdraví !  

� � � � � 

Do p�íštího vydání zpravodaje budou slavit : 

24.12. paní R�žena HLAD�NOVÁ, �p. 60 
9.1. paní Helena ZLATNÍKOVÁ, �.p. 8 

28.1. pan Ji�í ŠT�DRO�, �p. 106 
10.2. paní Alena PALOVOVÁ, �p. 66 

27.2. paní Vlasta VALSKÁ,�p. 4 
17.3. pan Jaroslav ROŽENSKÝ, �p. 48 
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4. �ÍJNA 2011 

SPORTOVNÍ AREÁL OBCE SPOJIL 
 
     Ji�í Kubát (kytara-zp�v), Miroslav Kadavý 
(baskytara-zp�v), Miloš Bílek (bicí-zp�v) se 
prost�ednictvím své rockové formace SPECTRUM 

rozhodli napumpovat do fanoušk� trochu pozitivní 
energie ve stylu  ZZ Top, Johny Winter, Steve 
Miller Band, J. Hendrix, Beatles, Georgie Harrison, 
The Doors …..a opravdu se to poda�ilo. 
Sešla se parta skute�ných rockových p�átel, kte�í 
se rádi rozšoupnou na plné pecky. 

V p�lce ve�era se o netradi�ní zpest�ení postaral 
Pavel Vondra v osob� p�íslušníka ve�ejné 
bezpe�nosti (VB), jenž rocker�m a nejen jim 
p�ipomn�l, jak se mají v naší obci chovat. 

Druhá polovina rockového ve�era byla již 
t�ešni�kou na pomyslném dortu, o které se nedá 
psát, ta se musí prožít. Tak n�kdy p�íšt�. 
 
A co naší rocke�i? 
Akce Spektrum byla vynikající a t�šíme se na 
další rockový koncert - Doležal a Doležalová.  
 

Rocku zdar ! 
 
����������������������������������������������������  
 

 
     Jedno  �íjnové ráno jsem m�l možnost se 
zú�astnit cesty do Humpolce. Nejelo se za 
Hliníkem, ale rovnou na prohlídku do rodinného 
pivovaru Bernard. 

Vše za�alo �asným ranním odjezdem v 7 hod. 
z centra naší obce. Nálada byla suprová a cesta 
utíkala jako voda v �ece to i díky Pavlu Vondrovi 
jenž všech 35 ú�astníku celou cestu dob�e bavil.  
 
Po p�íjezdu do pivovaru Bernard jsme absolvovali 
nezbytnou kontrolní návšt�vu prodejny 
s upomínkovými p�edm�ty a zárove� rozd�lení na 
dv� skupinky. Naší skupiny se ujal skute�ný mistr 
pr�vodce pan Pípal a rovnou nás uvedl do útulné 
místnosti k ochutnávce zlatavého moku. Co si více 
na úvod p�át�. Nabízené 120 pivo jsme neodmítli 
a s láskou p�ipili na zdar pivovaru. 
 
Naše další cesta vedla do prostor spojených 
s výrobou piva – varnou se známými kónickými 
varnými tanky, stírkou, ve které probíhá samotný 
proces kvašení a poslední fází, kde je pivo 
uložené v obrovských 40 000 litrových cisternách, 
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kde pivo zraje. Systém pln�ní sud� a lahví je pln� 
automatizovaný. 

     Velice zajímavou a pou�nou prohlídku jsme 
zakon�ili nákupem dobrého moku v místní firemní 

prodejn�. Každý z ú�astník� zájezdu získal dárek 
v podob� p�kné sklenice se znakem pivovaru 
Bernard. 
     Sluní�ko svítilo, bylo hezky a po dobrém jídle 
v útulné restauraci jsem mohl �íci:“povedený 
zájezd jak má být“ Tak n�kdy p�íšt�…… 
 
Historie: 
Samotný pivovar Bernard má dlouhou historii. 
Za�al fungovat v 15. století. Sou�asný majitel 
z n�j ud�lal pivovar, jehož 130 pivo vyhrává jednu 
sout�ž za druhou a v letošním roce porazil i 
dosavadní jedni�ku na trhu. Bernard je nejlepší 
pivo v republice! Další d�vod pro� se p�íšt� 
zú�astnit exkurze a p�ipít na úsp�ch. 
 
 
        ú�astník zájezdu 

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

 
 
 

 
Jaro  a radost se k nám vrátily 
 
Ano, snad takhle by se to dalo �íci o ned�lním 
odpoledni dne 6.11.2011. K jaru pat�í teplo 
sluní�ko, kv�tiny a mlá�ata.  Tak s tím vším  jsme 
se mohli setkat v tuto ned�li ve sportovním areálu. 
Venku h�álo slunce a bylo teplo, jakoby ani 
podzim nebyl, a v klubovn� plno miminek a kv�tin.  
Vládla  milá a radostná nálada ,  jak to bývá vždy, 
když vítáme nové ob�ánky do �ad obyvatel obce 
Spojila. Tentokrát  jsme p�ivítali mezi naše ob�any  

 
Lauru  Zemanovou, Filipa Lohnera a Antonína 
Popelku. 

Po úvodních verších a p�ivítání  host� zástupci 
obce  následovalo kulturní vystoupení souboru 
Zvone�ek. Tentokrát nás všechny mile p�ekvapili, 
protože nás zavedli svým p�íb�hem o putování 
B�tušky za d�de�kem  op�t kouzelné  p�írody. 
B�tuš�ina cesta byla   plná p�íhod a písni�ek, 
které d�v�átka souboru Zvone�ek p�edvedla        
a zazpívala tak výborn�, že  zaujala nejen rodi�e  
a babi�ky, ale i naše malé ob�ánky, protože po 
celou dobu tohoto kulturního vystoupení sed�li, 
ani nedutali a napjat� sledovali, co se zde 
odehrává.  Tato kulturní vložka  byla po té náležit� 
ocen�na potleskem. To vše je ale p�edevším 
zásluha paní u�itelky Rüklové, která  tento soubor 
vede, a za to jí náleží velký dík. 
Pak  následovala ta vážn�jší a d�stojn�jší �ást 
ob�adu a to, projev starosty obce, kdy promlouval 
p�edevším k rodi��m, ale i jejich p�íbuzným,         
o zodpov�dnosti a starostech, které p�ináší 
výchova dít�te, ale také o radosti a št�stí, které 
dovedou p�inést jen d�ti. Nezbytnou sou�ástí  této  
události bylo p�edání dáre�ku zástupci obce našim 
novým  malým rodák�m, pak ješt� kyti�ku 
maminkám, zápis do pam�tní knihy a  slavnostní 
p�ípitek s p�áním všeho dobrého. 
Na záv�r bylo ješt� po�ízeno n�kolik fotek na 
památku každého  miminka v kolébce i ve skupin� 
se všemi rodi�i do obecní kroniky a do rodinných 
fotoalb a hosté se pomalou�ku za�ali rozcházet     
s pocitem radosti z krásných a p�íjemných chvil, 
kterými je  náš  malý ob�ad naplnil. 
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     Když �ekneme Vánoce, Advent nebo adventní 
v�nec, tak se nám v�tšinou vybaví zasn�žená 
krajina, v�n� jehli�í, spousta t�pytivých ozd�bek              
a plápolající sví�ky. Letos tomu je ale trošku  
jinak. Na rozdíl od lo�ského roku, kdy jsme se 
v den kurzu váno�ní floristiky probouzeli do 
zasn�ženého rána, letos po sn�hu ani památky, 
naopak ješt� tu a tam na zahrádkách m�žeme 
spat�it n�jaký ten kvítek. Teploty nám v�bec 
nep�ipomínají, že se blíží Vánoce, ale to nem�ní 
nic na tom, že advent je tu a s ním se jako každý 
rok pravideln� koná kurz váno�ní floristiky. 

 
      A tady už se dostáváme k tomu, co krom� 
jiného d�lá Vánoce Vánocemi. Váno�ní výzdoba 
adventními v�nci se sví�kami na váno�ní st�l 
nebo jako ozdoba na dve�e dom� to je nezbytná 
sou�ást Vánoc snad ve všech domácnostech. 
Takže i letos se naše hospody�ky na tuhle 
slavnostní událost �ádn� p�ipravily a sešly se 
v sobotu 26. listopadu v klubovn� sportovního 
areálu, aby spole�n� pod odborným vedením 
našich oblíbených lektorek vlastníma rukama 
vyrobily výzdobu pro své p�íbytky a vytvo�ily tak 
krásnou a p�íjemnou atmosféru Vánoc ve svých 
domácnostech. Letos  dosáhla  návšt�vnost kurzu 

rekordu, protože se zú�astnilo více jak 30 
dosp�lých a 13 d�tí. Mezi nimi se s podivem tu           
a tam objevili i návšt�vníci mužského pohlaví. Je 
vid�t, že ani muž�m a chlapc�m není tato oblast 
tak vzdálená, jak by se mohlo p�edpokládat. 
     V�tšinou všichni p�ítomní již za ta dlouhá léta, 
co se kurz váno�ní floristiky koná, nabrali tolik 
zkušeností a inspirace, že ani nepot�ebovali 
n�jaké zásadní rady od lektorky, spíše jen ukázat, 
jak tu �i onu ozd�bku na v�ne�ek nebo misku 
umístit a p�ipevnit.  Takže po více jak dvou 
hodinách snažení se na lavicích a po chodbách 
za�aly objevovat nádherné v�ne�ky, za které by 
se nemusel styd�t ani žádný obchodník, ba 
možná ješt� svojí nádherou p�ed�ily výrobky 
nabízené v obchodech. Pokud se b�hem adventu 
projdete naší vesni�kou, uvidíte na dve�ích dom� 
d�kaz, jak šikovné jsou naše hospody�ky. 

 
     Za tuto možnost, abychom se na váno�ní 
svátky tak p�kn� p�ipravili, je t�eba pod�kovat 
paní Mirce �ápové, která celý kurz zorganizo- 
vala a zajistila a také p�ipravila i spoustu surovin          
a pom�cek k výrob� váno�ní výzdoby, ale také 
našim dlouholetým osv�d�eným lektorkám, Jitce 
Folbrechtové a Zo�e Hrabá�ové. 

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

     Jak je v naší obci již zažitou tradicí, uspo�ádal 
náš Sbor dobrovolných hasi�� obce Spojil p�ed 
váno�ními svátky váno�ní turnaj ve stolním tenisu, 
letos to byl již 6. ro�ník.  
     V sobotu 3. 12. 2011 se tedy od 8,00 hod. ráno 
sešli k prezenci všichni p�ihlášení ú�astníci ve 
sportovním areálu obce Spojil. V mužské kategorii 
to bylo celkem 12 hrá�� a v d�tské 3, do ženské 
kategorie se letos op�t nikdo nep�ihlásil. Herní 

systém byl takový, že byly rozlosovány t�i základní 
skupiny v nichž hrál každý s každým a ve finálové 
skupin� se pak utkali hrá�i s nejvyšším po�tem 
vít�zství ze skupin. Všechny zápasy byly hrány na 
2 vít�zné sety a pro všechny kategorie platilo, že 
každý set m�l 11 mí�k� a podání se st�ídalo po 
dvou mí�cích.  
     Poté co se všichni ú�astníci cvi�n� rozehráli, 
byly v 8,30 hodin zahájeny turnajové zápasy.     
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V mužské kategorii se pravideln� se st�ídala 
utkání všech t�í skupin a vládla zde p�íjemná 
sportovní atmosféra, poslední zápas z finálové 
skupiny pak ve 12,00 hodin ukon�il mužskou �ást 
turnaje.  
Od 12,15 hodin následovaly utkání v d�tské 
kategorii, které vyvrcholily ve 13,00 hod. 
Aby naši hrá�i byli p�i namáhavých výkonech 
dostate�n� ob�erstveni, tak pro n� byl zdarma 
zajišt�n stálý p�ísun nealkoholických nápoj� a také 
jim naši klubovní�ci Vla�ka s Michalem p�ipravili 
chutný ob�d.  
     Jelikož bylo dostatek �asu, tak si dosp�lí hrá�i 
zahráli i n�kolik neformálních zápas� ve �ty�h�e.  
Od 13,30 hodin prob�hlo slavnostní vyhlášení 
vít�z� na medailových místech. Všichni obdrželi 
od našeho sboru krásné trofeje (poháry zlaté nebo 
st�íbrné barvy) v�etn� diplom� a vít�z v mužské 
kategorii jako vždy ješt� putovní pohár. 
Zajímavostí letošního ro�níku bylo, že se na první 
místo v mužské kategorii op�t probojoval d�ív�jší 
dvojnásobný vít�z pan Zahálka. 

Po�adí vít�z�: 
 

Mužská kategorie 
1. místo – Jan Zahálka 

2. místo – Zden�k Barnet 
3. místo – Jan Volše 

 

 
D�tská kategorie 

1. místo – Sabina Rozto�ilová 
2. místo – Petr Netušil 
3. místo – Ji�í Netušil 

 
     Všem ú�astník�m turnaje se letošní ro�ník 
op�t velmi líbil a užili si p�i n�m p�kné sportovní 
dopoledne. Nezbývá než op�t vyzvat všechny 
naše spojilské sportovce, aby stolní tenis piln� 
trénovali pro p�íští ro�ník a to nejlépe p�ímo v 
našem sportovním areálu ve Spojile.  
 
Starosta SDH obce Spojil 
Ing. Jan Meloun  

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

 

 
     V pond�lí 5.12.2011, kdy chodívá Mikuláš 
se svým doprovodem a obdarovává hodné 
d�ti,  bylo odpoledne  hrozné po�así. �erná 
mra�na  na nás spustila krupobití a vítr siln� 
foukal. Dá se �íci, že se venku �erti ženili. Asi 
se jeden z té mely zatoulal a pak jsme ho 
mohli vid�t ve�er doprovázet Mikuláše, který 
ani letos nezapomn�l na spojilské d�ti.   
     Protože jeho  pou� byla letos ješt� delší 
než  loni, op�t si  na to po�ídil dopravní 
prost�edek. Tentokrát nemusel Mikuláš vozit 
�erta ve vozíku, ale sám jel na velké 
kolob�žce a �ert, aby mu sta�il, musel jet na 
kole a za ním m�l zap�ažený vozík vrchovat� 

napln�ný balí�ky. To byla d�ina a k tomu ješt� 
držel pytel a �et�z. Ob� vozidla byla osv�tlena 
reflexními prvky, takže tato putující skupinka 
byla vid�t již z dálky.  Mikuláš navštívil 36 
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d�tí, na které v�d�l všechny h�íšky:  jak se jim 
nechce ráno do školy, jak neradi uklízejí 
hra�ky, jak zlobí brášku a mnoho dalších 
nekalot, a to byla voda na �ert�v mlýnek, ten 
se hned sápal na takové neposluchy, že je 
str�í do pytle. Mnohdy ukápla i slzi�ka, sotva 

d�ti �erta a Mikuláše spat�ily.  Ale Mikuláš 
�erta v�as zarazil, protože  v�d�l, že ne 
všechny d�ti  jsou zlobivé, ale také pomáhají 
mamince, a tak �ertovi sklaplo a jeho šance 
na nového návšt�vníka pekla byla zma�ena.  
Ten, kdo se nemohl pochlubit n�jakým 
dobrým skutkem, vykoupil se  z nebezpe�í 
pekla básni�kou a slibem o náprav�.  Takže 
nakonec mohl Mikuláš každému darovat 
balí�ek plný sladkostí, ovoce a drobných 
hra�ek a pro jistotu p�edal rodi��m v obálce 
telefonní �íslo nebo jízdenku do pekla a to byl 
pádný d�vod pro to, aby se každý polepšil            
a ú�inek p�edání obálky byl okamžitý – sliby   
a rodi��m i Mikulášovi: „Já už budu hodný            
a budu pomáhat.“ V obálce však byla  
skládanka letadélka.  
     Takže �ert letos zase ostrouhal a Mikuláš 
každému slíbil, že za rok se zase zastaví            
a zkontroluje si, jak se kdo napravil.  

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

 
     Jak všichni víte, budou zde Vánoce. Svátky 
klidu, pohody, hojnosti, rozbalování dárk�, pe�ení 
cukroví a prázdnin, ….. ale k Vánoc�m nepat�í jen 
tohle. 
     Ostatn� se o tom p�esv�d�ili všichni ú�astníci, 
kte�í v sobotu 10. prosince vyrazili sm�r Hrádek        
u Nechanic, kde se dozv�d�li mnoho zajímavostí 
o strome�ku, významu jednotlivých dobr�tek            
a spousty dalších v�cí. 

 
     Moc se mi tam líbilo, p�estože se mi tam v�bec 
necht�lo. Popravd� �e�eno, byl jsem strašn� 
naštvaný, když m� rodi�e vytáhli z postele a sd�lili 

mi, že se jede do Hrádku u Nechanic.  “Co tam?“, 
ale když bylo po prohlídce, odcházel jsem 
s pocitem poznání starých tradic. A byl to opravdu 
p�kný pocit – pocit v�d�t víc, než t�eba ten, kdo 
doma p�stoval gau�ing.   

 
     Hrádek u Nechanic byl krásn� vyzdoben a na 
všechny ú�astníky dýchala ta p�íjemná váno�ní 
nálada. Nezapomenutelný zážitek. 
 
    A opravdu bych všem doporu�il zjistit si o n�m 
n�co víc a nebo se tam rovnou zajet podívat. Více 
najdete na www.hradekunechanic.cz 
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Zápis z �ádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
 

ze dne 27. �íjna 2011 
 
      Zahájení jednání bylo v souladu se stanovenými pravidly, takže se jednalo podle p�ipraveného         
a schváleného programu.  
  
     Prvním jednacím bodem se stalo schválení rozpo�tového opat�ení obce Spojil. V úvodu tohoto bodu 
programu starosta konstatoval, že p�edkladatelem tohoto návrhu nebude místostarostka obce paní 
Miluše Telecká, která byla již na za�átku jednání omluvena, ale p�edseda finan�ního výboru Ing. Jan 
Meloun. S up�es�ujícími informacemi vystoupí ú�etní obce Spojil paní Helena Lacušová.  
     Ing. Jan Meloun následn� seznámil p�ítomné s návrhem rozpo�tového opat�ení obce a jeho 
vystoupení doplnila ú�etní obce paní Helena Lacušová. 
     Všichni p�ítomní �lenové zastupitelstva obce konstatovali, že obdrželi rozpo�tové opat�ení p�edem 
k prostudování. 
     Po úplném seznámení se s rozpo�tovým opat�ením �.07/2011 otev�el starosta obce diskuzi. Do 
diskuze se p�ihlásil pan Petr Kment s dotazem, jaký je v pokladn� z�statek. Starosta myln� odpov�d�l 
na jeho dotaz a sd�lil mu informaci o aktuálním z�statku na ú�tu. Po op�tovném dotazu pana Petra 
Kmenta byla informace uvedena na pravou míru pokladní obce a ú�etní obce. Skute�ný a p�esný 
aktuální stav pokladny mu nebyl sd�len a bylo mu doporu�eno, aby navštívil obecní ú�ad, kde mu tato 
informace bude sd�lena bezezbytku. P�i hlasování se všichni p�ítomní zastupitelé vyjád�ili pro schválení 
p�edloženého rozpo�tového opat�ení obce.  
 
     Dalším bodem jednání byly informace p�edsedy kontrolního výboru ve v�ci napln�ní odst. IV, 
Usnesení zastupitelstva obce Spojil �. 6/2011 ze dne 8. zá�í 2011 a dále zpráva uvedeného výboru ve 
v�ci kontrol pln�ní usnesení Zastupitelstva obce Spojil za rok 2011.  
     P�edseda kontrolního výboru p�e�etl usnesení vzešlé z jednání tohoto orgánu (tato zpráva je 
nedílnou sou�ástí zápisu) a ke zpráv� ve v�ci kontrol pln�ní usnesení uvedl, že kontroly nejsou dodány, 
nicmén� budou provedeny do 14 dn�. 
Po p�ednesení p�edm�tné zprávy otev�el starosta obce diskuzi a následn� dal hlasovat o p�ijetí zprávy. 
V hlasování se pro vyjád�ilo 6 zastupitel�, 1 se zdržel (Ján �ernák) 
 
     V bod� r�zné vznesl pan Ján �ernák dotaz ohledn� nového osv�tlení stezky na Dubinu. Zajímalo ho, 
zdali to je ve�ejné nebo orienta�ní osv�tlení. Bylo mu starostou odpov�zeno, že v obecném smyslu ho 
nazýváme ve�ejným, protože je na ve�ejném prostranství, ale pro ú�ely vypracování projektové 
dokumentace a stavebního povolení se jedná o osv�tlení orienta�ní. 
     Dále se pan �ernák dotázal, jak budou lampy fungovat, protože n�co svítí a n�co nesvítí, a dále pro� 
se bude stav�t postupn� a neud�lalo se to najednou.  Starosta obce mu odpov�d�l, že informace mezi 
lampami jsou p�edávány radiovou sítí a v sou�asné dob� dodavatelská firma odstra�uje závadu, která 
spo�ívá v tom, že signál je rušen rozvody VN, které jsou v blízkosti. Firma provede taková technická 
opat�ení, která problém vy�eší. Lampy se budou rozsv�cet postupn� tak, jak budou aktivovány 
p�íchozími chodci, �i lidmi projížd�jícími na kolech. Následn� po opušt�ní stezky se budou stožáry 
postupn� zhasínat a p�echázet do režimu klidového. Na další �ást otázky starosta odpov�d�l, že 
vzhledem k tomu, že osv�tlení je orienta�ní, domníval se, že budou �ty�i lampy sta�it, ovšem praxe 
ukázala, že je pot�eba sm�rem k Dubin� umístit ješt� jeden osv�tlovací bod. Pokud da�ové p�íjmy  
v letošním roce dosáhnou takové výše, aby se dala investice zrealizovat v rámci  letošního rozpo�tu, 
bude osv�tlení dopln�no o pátý stožár.  
     Dále se do diskuze p�ihlásil pan Tomáš Ku�era s dotazem, zdali nehrozí, když budeme osv�tlení 
ozna�ovat jako orienta�ní, že p�ijdeme o dotaci. Pan starosta mu odpov�d�l, že ne a dodal, že dotace je 
již vyú�tována, a to bez závad.  
     S další p�ipomínkou se p�ihlásil pan Petr Kment, zdali by se do rozhlasu mohla dát relace, aby 
ob�ané ukládali odpad na �arod�jnice tak, jak mají, protože lidé nev�dí, kam to mají dávat. Pan starosta 
mu odpov�d�l, že o tomto problému ví a již se p�ipravuje �ešení.  
     Pan �ernák se v této souvislosti p�ihlásil s návrhem umístit do tohoto prostoru tabulky – roští – tráva. 
Starosta mu odpov�d�l, že informa�ní tabule jsou již k dispozici u správce obecního majetku. Jejich 
instalace bude provedena po vy�ist�ní celého prostoru. Poté bude nastaven kontrolní mechanismus tak, 
aby vše fungovalo jak má. 
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Vážení spoluob�ané,  
     obecní ú�ad oznamuje, že ve dnech 22.12. 2011 až 2.1. 2012 jsou z d�vodu �erpání 
dovolené zrušeny ú�ední hodiny obecního ú�adu. Prvním ú�edním dnem po Novém roce je 
úterý 3.1. 2012.  
     D�kujeme za pochopení a p�ejeme krásné prožití svátk� váno�ních, bohatého Jéžiška          
a hlavn� hodn� zdraví, št�stí a spokojenosti v novém roce 2012. 
 
         Obecní ú�ad Spojil 
 
 

Poplatky TKO 
• Poplatky TKO m�žete hradit bu� osobn�   na obecním ú�ad� a to v úterý od 8,30 do 14,00 

hodin a ve st�edu od 14,30 do 18,00 hodin. Poplatky m�žete také uhradit p�evodem na ú�et 
obce Spojil �. 1205464399/0800. Do zprávy pro p�íjemce uvád�jte jméno a p�íjmení 
poplatníka s ozna�ením – poplatek TKO, nebo TKO. Jako variabilní symbol uvád�jte �íslo 
popisné. 

• Splatnost poplatku je od 1.1.2012 do 29.2.2012, v tomto termínu je nutné si vyzvednout 
známky na popelnice a igelitové pytle na plasty. 

• Výše poplatku z�stává beze zm�ny, tedy 500,- K� na osobu. Výjimky jsou uvedeny v obecn� 
závazné vyhlášce �.1/2011. 

 
Poplatky za psy 

• Poplatky za psy m�žete hradit stejným zp�sobem, jako poplatky za TKO. Pouze v p�ípad� 
úhrady na ú�et obce uvedete do zprávy pro p�íjemce ozna�ení PES.  

• Výše poplatku z�stává beze zm�n a �ídí se obecn� závaznou vyhláškou �.2/2010, kde jsou 
stanoveny i výjimky pro úhradu poplatku.  

• Termín splatnosti poplatku je 31.3. 2012 
 
Seniorpasy 
Obec Spojil bude i v roce 2012 p�ispívat senior�m starším 70 – ti let 50% z ceny seniorpasu  na 
základ� p�edloženého potvrzení o jeho zakoupení. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

 
 

dne 18. prosince 2011  zem�el 
 

pan Václav RÜCKL, 
 

�p. 21, ve v�ku 79 let 
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Vážený pane zastupiteli, pane Pet�e Kmente, 
     skute�n� je v tom v�z a koza (a možná i jiné zví�e) a práv� marn� p�emýšlím, pro� se op�t krom� 
redakce Drbny navážíte do mne osobn� a pokoušíte se ve svém novém otev�eném dopise do mne i 
Drbny strefovat za to, že jsem bránil pozici naší redakce (! pouze redakce !) a že si neumíte ohlídat 
svoji pozici a práva v zastupitelstvu. Naši �tená�i jist� umí �íst a tak jim musí být Vaše dva první 
odstavce v otev�eném dopise z �íjnového �ísla jasné. Pokud to nebyl slovní útok na redakci, m�l jste to 
napsat exaktn�ji = koho, �i co ozna�ujete za hlásnou troubu. Své p�ísp�vky do redakce také posíláte 
prost�ednictvím t�etí osoby, pouze v obrazové podob� a tzv. nadoraz p�ed dokon�ením sestavy 
zpravodaje, což mne utvrzuje v názoru, že máte obavu, abychom s nimi v rámci tisku zpravodaje 
„ú�elov�“ nemanipulovali, tedy nemohli n�co vytrhnout z kontextu.  
     Vážený pane zastupiteli, rád bych Vás také vyvedl z vašeho omylu, že n�co p�edstírám. Kdybyste se 
byl p�ed dvanácti lety zabýval d�ním v obci a �etl první stránky Spojilské Drbny, v�d�l byste, že je to 
vícemén� moje dít� a otcové v�tšinou své d�ti brání. A také byste v�d�l, že jsme mnohokrát vyzývali 
naše ob�any ke spolupráci na tvorb� jejích stránek. Stejn� tak mi ur�it� záleží na její �tivosti! Je to 
Drbna (mimochodem její název nám závidí nejenom �ada okolních lokálních redakcí), drbna, která navíc 
práv� p�ešla do puberty a naprosto se nebráním jejímu dospívajícímu kultivování. Leží-li Vám na srdci, 
aby se naše ve�ejnost dozvídala pikantnosti z jednání zastupitelstva, spole�enských akcí nebo jen          
z hospodských �e�í, rád Vás angažuji jako spolupracovníka a dopisovatele naší redakce. Komentá�e 
k zápis�m ze zastupitelstva, pikantní výk�iky zú�astn�ných host�, sem tam n�jaký ten drb z jednání „na 
m�st�“, to by bylo n�co! Takový po�in by ur�it� zvedl �tivost celého plátku. Již te� se t�ším na 
spolupráci. 
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T�i velmi staré sestry žijí ve spole�ném dom�. Jednou ve�er si nejstarší sestra 
napustila v koupeln� v 1. pat�e vanu a opatrn� do ní vlezla. Vtom se ale zarazila 
a volá na sestru: "Nevíš, cht�la jsem do vany vlézt nebo z ní už vylézt?"  
"To nevím, p�ijdu nahoru a podívám se!"  
V p�li schodišt� se zastaví a volá: "Cht�la jsem jít nahoru nebo dol�?" 
Nejmladší sestra popíjí v hale �aj a poslouchá starší sestry.  
Kroutí hlavou, pak zaklepe na st�l a �íká: "Musím to zaklepat, doufám, že nebudu 
taková jako moje sestry…“  
A zavolá na n�: "P�ijdu hned za vámi, jen se nap�ed podívám, kdo klepal…“  
 
My takhle ur�it� nedopadneme......  
 
PS.: Nevíš, cht�l jsem  tenhle mail poslat nebo vymazat? 

U ostrova ztroskotá lo�. Zachrání se 
krásná holka. Když uvidí na ostrov�  
otrhaného trose�níka, usm�je se na 
n�ho a povídá: 
"Tak dlouho jsi na to �ekal a vidíš   
- te� to máš". 
On vyhrkne:"Ne�íkej, že máš pivo!" 
 

�ekl jsem jí:  "Konec! Mám toho dost! 
Rozvádím se s tebou!" 
Vyjdu z baráku, slyším výst�el ... 
Zast�elila se ....? 
Vracím se dom� .... 
.......... šampa�ský otev�ela, mrcha! 
 

Výzva! 
Chceš p�itisknout t�lo na t�lo, 
cítit dech a uv�domit si jiné 

v�n�? 
R�zné polohy, dovnit�, ven, 

zep�edu, zezadu ....  Ano?         
 

 Tak si nastup do MHD! 
 

Pro� jsou vdané ženy podstatn� robustn�jší než svobodné?  
Svobodné p�ijdou dom�, podívají se, co je v ledni�ce, a jdou do postele.  
Vdané p�ijdou dom�, podívají se, co je v posteli, a jdou do ledni�ky. 

 

Humor je s�l zem�, a kdo je 
jím dob�e prosolen, uchová 
se dlouho �erstvý. 
 
  K.�apek  
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ro�n� nákladem 200 výtisk�. 
 

BETLÉMSKÉ SV�TLO 
 

V pátek 23.12. v 15:30 h jste  srde�n� zváni na krátké p�edváno�ní 
        setkání do naší kapli�ky. 
 

P�ij�te se zastavit v p�edváno�ním shonu, pozdravit sousedy a za p�ítomnosti betlémského 
sv�tla, které si budete moci odnést dom�, poslechnout �i zazpívat n�kolik koled.�


