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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 prosincového vydání zpravodaje budou v listopadu slavit : 

pan MVDr. Svatopluk ROZSYPAL 
paní Marie MUSILOVÁ 
a pan Zden�k FIBICH 

 

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 
V �ERVENCI SE NARODILA : 

 

���������	
�
  

Tak a� nám roste do krásy ! 

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

   naše �ady navždy opustili : 
  

��� Lubomír JIREK 
a 

paní Jitka ŠT�DRO�OVÁ 
    

 

Od minulého vydání zpravodaje slavili v �íjnu: 

pan Bohuslav KMENT 
a pan Daniel  BUREŠ 

� � � � � 
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     �as pádí jako zb�silý a naše „zlatá rodinka“ se 
nám p�kn� rozr�stá. Dne 4. srpna 2012 se mezi 
„zlaté“ manžele za�adil devátý pár – Alena a 
Bohuslav Kmentovi. Tento víkendový den v�novali 
oslavenci své po�etné rodin�. Za padesát let 
spole�ného života vychovali t�i d�ti, postavili d�m 
a zasadili n�jaký ten strom. Nyní, když již jsou na 
zaslouženém odpo�inku, radují se ze svých 
vnou�at. 
      Stále se t�ší pevnému zdraví a snaží se být 
stále aktivní. Svoji kondici si udržují nejen prací na 
zahrad�, ale i jízdou na kole. Mají rádi 
cestovatelské ve�ery, ale také osobn� poznávají 
krásy nejen �eské krajiny, ale jiných kout� sv�ta. 
     V pond�lí 6. srpna 2012 p�išla �ada na 
gratulanty – zástupce obce Spojil. Tentokrát byla 
tato spole�enská návšt�va pon�kud kuriózní. 
Delegaci obce totiž krom� místostarostky obce 
Miluše Telecké, tvo�ili také dva synové našich 
oslavenc�. Libor, který je p�edsedou výboru pro 
ob�anské záležitosti a jeho bratr Bohuslav, který 
je �lenem tohoto výboru. A tak se dá �íct, že 
oslava pokra�ovala tak�ka v kruhu rodinném. 
     Naši oslavenci, stejn� tak jako jejich 
p�edch�dci, p�ijali z rukou gratulant� v�cný dar 
s v�nováním, pam�tní list, dárkový balí�ek a kytici 

kv�t�. Po spole�ném focení a zápisu do pam�tní 
knihy následovalo p�átelské posezení.  P�i dobrém 
ob�erstvení z kuchyn� „zlaté“ manželky paní 
Aleny se rozproudila debata na r�zná témata jak 
ze sou�asného života, tak z minulosti. Spole�n� 
jsme zavzpomínali na doby, kdy naši rodi�e 
pracovali na místních polích a p�stovali zeleninu. 
Nic netrvá ale v��n�, a tak i naše návšt�va 
dosp�la ke svému konci. Na záv�r nezbývá nic 
jiného, než ješt� jednou pop�át manžel�m 
Kmentovým k jejich významnému životnímu 
jubileu všechno nejlepší, hodn� zdraví, št�stí         
a rodinné pohody.  

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

 

Po zkušenostech z n�kolika p�edchozích let, kdy 
na spojilskou pou� zavládlo nep�íznivé po�así a 
odrazilo se to v návšt�vnosti pou�ové zábavy, 
organizujeme p�i této p�íležitosti poslední �ty�i 
roky sousedské posezení za ú�asti menších 
hudebních t�les. Ne jinak tomu bylo i v letošním 
roce. Tato akce p�ipadla na pátek 10. srpna 2012. 
I letos k nám nebyla p�íroda p�íliš p�ív�tivá a navíc 
tém�� polovina pravidelných návšt�vník� 
spole�enských akcí trávila svoji zaslouženou 
dovolenou v jiných destinacích než je naše víska. 

Proto jsme, jak se blížil termín sousedského 
posezení, za�ali uvažovat o jeho zrušení. 
Nakonec jsme se rozhodli uskute�nit akci podle 
plánu. 
     O zábavu se postaralo hudební seskupení 
Kokotrio, které hrálo písn� r�zných žánr�, takže si 
zde tém�� každý mohl najít to „své“. P�es d�siv� 
vyhlížející za�átek, kdy se nás sešlo v prostorách 
sportovního areálu cca 10, s p�ibývajícími 
hodinami p�icházeli další a další návšt�vníci až 
nás bylo okolo �ty�iceti. Kdo p�išel, tak 
neprohloupil. Strávil zde p�íjemný letní ve�er. 

 

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

YANKEE CANDLE 
 

VONNÉ  SVÍ�KY  A  INTERIÉROVÉ  V�N�  NEJVYŠŠÍ  KVALITY 
 

���� více než 150 r�zných v�ní na www.svickyyankee.cz ���� 
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     Barevnou paletu prázdninových zážitk� doplnil 
i náš výbor pro ob�anské záležitosti, který 
uspo�ádal na ned�li dne 12. 8. 2012 výlet do 
Š�astné zem�. Takto se nazývá p�írodní zábavní 
d�tský areál v Radvánovicích u Turnova, který 
vznikl v roce 2004 a nabízí d�tem množství pro-
léza�ek a zábavných atrakcí a originálních 
doprovodných program�. Nejnavšt�vovan�jší jsou 
každoro�ní Slavnosti slámy. Letošní slavnosti byly 
uspo�ádány pod názvem Cesta do prav�ku. 
     Práv� na tuto výstavu se vydala skupina 29 
spojilských d�tí 
s rodi�i. Všichni 
se t�šili, jaké 
p�ekvapení je 
o�ekává, a také 
v tomto sm�ru 
nebyli zklamáni. 
Slam�ná práv�-
ká zví�ata roz-
míst�ná po areá-
lu poutala pozor-
nost �ady ná-
všt�vník�.  
Nejv�tší tla�eni-
ce byla u sla-

m�ného dinosaura, který se díky své velikosti 
dostal do �eské databanky rekord�. Slam�ná 
zví�átka byla sice krásná, ale jen na dívání, nedalo 
se s nimi hrát. Tak není divu, že se na po�ad 

dostaly i proléza�ky, trampolína a jiné d�tské 
zábavní atrakce.  
     Den plný zážitk�, pohybu a sluní�ka unavil d�ti 
natolik, že i když se nerady lou�ily s výbornou 
zábavou, s povd�kem nasedly do autobusu                 
a uhán�ly plni krásných dojm� sm�rem k domovu. 

 
A JAKÉ BYLY OHLASY ?! 
Líbilo se mi lezení po balících slámy a Geopark.                          Kuba Ku�era 
 

Hezká podívaná na slam�né sochy. V Geoparku jsem s d�dou vyvrtal nejhlubší díru a dobrý bylo, když jsem šel po 
lávce a spadla mi noha do vody. Na vyhlídce jsem, vyd�l místo svého tábora! Super pohled na lidi, kte�í se klouzali 
na skluzavce z vyhlídky.                                                                                                 Petr K. 
 

Líbilo se mi všechno, ale nejlepší byl Geopark.                                  Míša K. 
 

Líbil se mi: Geopark (vrtání kamene a stav�ní hrází) a sochy ze slámy.        Jitka K. 
 

Ahoj Libore, 
     rádi bychom pod�kovali za bezva ned�li ve Š�astné zemi. Všem se nám výlet moc líbil. Kluci byli nadšení a jsem 
ráda, že i ti naši starší se vy�ádili :-). M�la jsem trošku obavy, co budou d�lat dosp�lí celý den na proléza�kách, ale 
bylo to fajn i pro nás, obzvláš� minigolf nás bavil všechny a je škoda, že ho nemáme ve Spojile tak, jak byl p�vodn� 
plánován, když jsme kupovali pozemek. 
Ješt� jednou díky za fajn nápad na výlet, t�šíme se na p�íšt� a na to, co vymyslíš za další témata zájezd�. 
             Ševe�kovi 

     Na výlet do Š�astné zem� jsme se t�šili od chvíle, kdy jsme se o n�m dozv�d�li. Kone�n� nadešel ten den. Byl jak 
vymalovaný, po�ádn� horký, prost� prázdninový. P�i vstupu jsme sm�nili koruny za místní m�nu �ty�lístky, za 
kterou se daly nakupovat atrakce jako jízda na koni, výroba sví�ky, minigolf, lezení po horolezecké st�n� nebo n�co 
dobrého v kiosku. Kdo si cht�l nechat �ty�lístky na památku, utrácet nemusel a mohl si zadovád�t na nespo�tu 
r�zných proléza�ek, houpa�ek, klouza�ek nebo si zaskákat na neobvyklé trampolín� ve tvaru obrovské pe�iny. A p�i 
tom všem mohl obdivovat slam�né sochy velmi povedených prav�kých zví�at v životní velikosti. Komu bylo na 
sluní�ku horko, mohl se schladit ve stínu strom� v geoparku, kde se dozv�d�l n�co o geologii kraje. Sou�ástí byla              
i procházka po visutém most� nebo možnost spadnout do bažiny. Když nastal �as odjezdu, d�ti se utekly schovat do 
slam�ného hradu, aby ješt� nemusely dom�. Všem se nám ve Š�astné zemi líbilo a t�šíme se na další výlet.                              
             Ji�í Kuhn 

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



N�kte�í z nás si možná ješt� vzpomenou na 21. 
srpen roku 2010. Tehdy naše náves ožila 
v místních pom�rech nevídanou událostí. Konal 
se zde historicky první svatební ob�ad. 
Zajímavostí bylo, že snoubenci nebyli místní, ale 
p�i návšt�v� Spojila se jim zde natolik zalíbilo, že 
se rozhodli pro uzav�ení svazku manželského 
práv� u nás. Oddávajícím byl tehdejší primátor 
Statutárního m�sta Pardubice, Ing. Jaroslav Deml. 
     P�esn� po dvou letech, pouze s t�ídenním 
datumovým posunem, se zde konala další svatba. 

Sobota 18. srpna 2012 se stala dnem svatebním 
pro našeho spoluob�ana Michala Rozsypala            
a jeho partnerku Petru. V toto sobotní poledne 
o�ekávala spojilská náves, z �ásti zapln�ná 
svateb�any a p�ihlížejícími, p�íjezd snoubenc�. Po 
n�kolika minutách �ekání se za�al z dáli ozývat 
klapot ko�ských kopyt a zanedlouho jsme spat�ili 
p�ijížd�jící ko�ár s nev�stou tažený párem 
krásných b�louš�. Po všech nezbytných forma-
litách za doprovodu „živé“ svatební hudby mohl 
ob�ad za�ít. Oddávajícím byl starosta obce Spojil 
Jan K�ivka. Role matriká�ky se ujala �estná 

ob�anka obce Spojil a její kroniká�ka 
Boženka Melounová. Oddávající ve 
svém svatebním projevu p�ipomn�l 
úsm�vné historky z d�tství obou 
snoubenc�, pr��ez jejich dosavadním 
životem, i okolnosti jejich seznámení. Po 
spln�ní všech zákonných povinností si 
novomanželé mohli dát své první 
novomanželské políbení. Potom násle-
dovala dlouhá �ada gratulant�. Svatební 
den Michala a Petry dále pokra�oval ve 
spole�enských prostorách našeho 
sportovního areálu. Tak byl touto 
svatbou zasazen další kamínek mozaiky 
novodobé historie naší obce.   
 
 

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

     Letošní již 14. ro�ník d�tského cyklistického 
závodu Spojilská míle m�l v sobotu 1.9.2012 velké 
št�stí na po�así. Po p�edchozím propršeném dni 
se po�adatelé dívali již dopoledne na oblohu 
s obavami, ale vše nakonec dob�e dopadlo a bylo 
sice trochu zataženo, ale bez dešt�. Závody 
po�ádal jako vždy cyklistický klub Nadšenci 
amatérské cyklistiky (NAC) Pardubice ve 
spolupráci s obcí Spojil a Sborem dobrovolných 
hasi�� obce Spojil a konaly se tradi�n� na 
silni�ním okruhu na Mor�áku.  
     Na startu se po 14,00 hodin sešlo tém�� 40 

závodník� – d�tí ve v�ku od 3 do 12 let. Závodilo 
se v obvyklých p�ti kategoriích. Starší závodníci 
museli projet celou trasu Spojilské míle dlouhou 
1200 m, což znamenalo dva okruhy na Mor�áku          
a mladší m�li kratší úsek v délce jednoho okruhu. 
M��eno bylo vše klasicky jako �asovka                    
a startovalo se intervalov� po minut�. Naši mladí 
cyklisté bojovali urputn� ze všech sil, leckdy za 
intenzivní podpory svých rodi��, kte�í si celí závod 
odb�hli po jejich boku jako “doprovodné vozidlo”. 
Po skon�ení sportovního zápolení byli všichni 
závodníci odm�n�ni diplomem a krásnými 
v�cnými cenami sportovního charakteru a také 
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r�znými hrami nebo hra�kami. První t�i vít�zové           
z každé kategorie navíc dostali �okoládovou 
medaili ve zlatém obalu. Odpoledne si pak mohli 
všechny d�ti i jejich rodi�e opéci vu�ty nebo 
klobásky na ohništi, o které pe�ovali spojilští 
dobrovolní hasi�i, kte�í se zárove� ujali obsluhy 
výdeje t�chto dobrot. Po vyhlášení vít�z� 
následovala tradi�ní sout�ž ve zp�vu, po níž si 
každý malý interpret pochutnal na kousku ze dvou 
dort�. N�které výkony byly skute�n� velmi 
originální a vtipné, a to jak hlasovým projevem, tak 
i samotným textem písn�. Nakonec nám jedna 
dívka dokonce zahrála i na housle, takže kulturní 
zážitek byl ješt� hodnotn�jší. Všichni malí 
závodníci a závodnice, jejich rodi�e i ostatní 
návšt�vníci a diváci si op�t užili v naší obci a ve 

spojilském sportovním areálu moc p�kné 
odpoledne, na které budou jist� hezky vzpomínat. 

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

TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU 
u p�íležitosti oslav 20. výro�í samostatnosti obce Spojil - 15. 9. 2012 

 
     Naši spojilští sportovci, kte�í mají v oblib� 
nohejbal, p�emýšleli jak tímto sportem ješt� více 
zpest�it náš spojilský sportovní kalendá�. Krom� 
jarního turnaje Memoriál MUDr. Petra Starého, 
kterého se ú�astní mužstva po dvojicích, se tedy 
dohodli, že by bylo dobré uspo�ádat ješt� jeden 
turnaj na podzim a to pro trojice hrá��. Obec 
Spojil jim v tom vyšla vst�íc a spole�n� se 
spojilskými dobrovolnými hasi�i se ujali po�ádání 

této akce. Všichni jsme se shodli, že to bude 
zárove� vhodný sportovní po�in u p�íležitosti oslav 
20. výro�í samostatnosti obce Spojil.  
     Hrálo se na h�išti pana Doležala u jeho domu 
�.p. 84, kde je jak  kvalitní kurt, tak i dostate�né 
zázemí pro hrá�e. Turnaj za�al v 8,30 hod. Ráno 
prezencí a losováním mužstev a od 9,00 hod. se 
za�alo hrát. Celková ú�ast byla 18 osob – tj. 6 
mužstev po 3 hrá�ích. Hrálo se na 2 vít�zné sety. 
Zápasy mužstev probíhaly jednoduchým 
systémem vzájemn� každý s každým, takže 
celkem bylo odehráno 15 zápas�. Po celý den 
bylo p�íjemné po�así, lehce pod mrakem, což bylo 

ideální. Hrá�i se mohli osv�žit chlazenými nápoji  
a pochutnali si také na výborném gulášku od 
skv�lého kucha�e Martina �ápa. Hrá�i dávali do 
zápas� všechno a publikum je hecovalo k v�tším 
výkon�m. Zažili jsme napínavé okamžiky                 
i humorné chvilky. Po mnoha urputných bojích, 
kdy mí� létal z jedné strany na druhou rychle jako 
st�ela a n�kdy se zase naopak p�es sí� jen tak tak 
lín� p�ekulil, byl tedy turnaj kone�n� dohrán. 
Ukázalo se, že zvít�zila rozvaha a dlouholetá 
zkušenost. Nad týmy s leckdy o generaci mladšími 
hrá�i totiž nakonec vyhrálo mužstvo s nejvyšším 

v�kovým pr�m�rem p�iléhav� nazvané Senio�i, 
kte�í dokázali s p�ehledem vyhrát všech 5 zápas�. 
V 14,30 hod prob�hlo slavnostní vyhlášení vít�z�, 
kte�í obdrželi medaile a modrá potišt�ná tri�ka          
s nápisem na památku tohoto turnaje. Nedílnou 
sou�ástí vyhlášení vít�z� byl i tradi�ní p�ípitek 
všech p�ítomných šampa�ským.  Poté ješt� 
sportovci n�jaký �as posed�li p�i družném hovoru 
a p�íjemné veselé zábav�. 
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     Záv�rem bychom touto cestou rádi pod�kovali 
manžel�m Doležalovým za prop�j�ení sportovišt�, 
poskytnutí zázemí pro sportovce a navození 
skv�lé atmosféry v milém domáckém prost�edí. 

Dále pat�í samoz�ejm� velký dík organizátor�m           
v �ele s Janem Volše za kvalitní p�ípravu a zdárný 
pr�b�h turnaje. A jak to tedy vše nakonec 
dopadlo?  

 

1. místo = mužstvo Senio�i = Svatopluk Rozsypal, Petr Kremli�ka, Ladislav �áp,  
2. místo = mužstvo Nerváci  = Jan Volše, Petr Pi�man, Jan Hambalík 
3. místo = mužstvo �erný kon� = Karel Ševe�ek, Petr Dvo�ák, Jakub Kremli�ka 
 

Na dalších místech se pak umístila mužstva  Junio�i, Sojky a Dolíci. Gratulujeme všem vít�z�m a v��íme 
že tento turnaj se stane nedílnou sou�ástí pravidelných sportovních aktivit v naší obci. 
 
            Starosta SDH obce Spojil 
          Ing. Jan Meloun  
 
����������������������������������������������������  

 

     Když se ve Spojile  na plakátech objevil  název  
Maruš�iny Jahody, hned se každému vybavila 
pohádka O dvanácti m�sí�kách a dramatický 
p�íb�h malé hol�i�ky.  Nebyla to s však pozvánka  
na pohádku, ale na koncert hudební skupiny 
Maruš�iny Jahody.  Tak takto netradi�ní oslavu 
spojilského posvícení na sobotu 15. 9. (sice                
o týden d�íve) nám p�ipravil obecní ú�ad ve 
spolupráci s výborem  pro ob�anské záležitosti. 
Samoz�ejm� nechyb�la ani posvícenská 
kachni�ka se zelím a knedlíkem. Na té si mohli 
návšt�vníci klubovny ve sportovním areálu 
pochutnat již také v pátek. I když byl tento víkend 
bohatý na jiné sportovní   a kulturní akce u nás       
i v okolí, p�esto si v tento sobotní chladný ve�er   
našlo cestu do naší klubovny zhruba 50 
návšt�vník�. �ty��lenná skupina hudebník�, 
kterou tvo�í t�i kytaristé a mladá bubenice, již za 
chvíli proh�ála místní atmosféru svým bohatým  
repertoárem. Ten sahal jak se �íká "od Bacha po 
Vlacha", v�etn� skupin Lucie, Buty, Chinaski               
a Olympic, ale zn�ly i nap�íklad písn� Ivana Hlase, 
Michala Tu�ného, Petra Spáleného, Vladimíra 
Mišíka a dalších. Prost� hudba rozli�ného žánru               
a každý si proto našel tu svoji skladbu. Zn�ly zde 
songy v muzikantsky poctivém a poslucha�sky 
p�itažlivém provedení a proto tane�ní parket 
p�ilákal a do konce ve�era již nepustil mnoho 

ú�astník�, kte�í si za�ádili a p�kn� se u toho 
zapotili. Moto skupiny Maruš�iny Jahody je 
HUDBA VAŠEHO DRUHU a sami k tomu �íkají 
„toto není v našem p�ípad� prázdný reklamní 
slogan, ale �irá pravda postavená na základech 
léty nabytých zkušeností“. Spojilští poslucha�i 
jejich koncertu to mohou jen potvrdit.  

     Jist� je také zajímavé p�ipomenout, že tento 
ve�er se zapsal do historie také neobvyklým 
faktem, a to tím že byla v celé �eské repubilce 
vyhlášena všeobecná prohibice. Tudíž nášt�vníci 
této zábavy mohli sice zapít skv�lý vep�ový �ízek 
na másle z Míšovy kuchyn� pivem �i vínem, ale 
ostatní alkohol nep�esahoval 20%. Nikomu to však 
p�íliš nevadilo a všichni si užívali skv�lou hudbu              
a tanec až do pozdních no�ních hodin. 

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

     Po úsp�chu lo�ské akce Hravé odpoledne na 
farm� uspo�ádalo dne 27. 9. 2012 ob�anské 
sdružení Apolenka ve spolupráci s dalšími 
nevládními organizacemi a sponzory Hravý den 
na farm�. 
Na d�ti op�t �ekala �ada sout�ží, stánk� 
s pamlsky jako trdelník, pohádka a jako omluva za 

zrušení akce v minulém týdnu (z d�vodu špatného 
po�así) malý dárek – nanuk. D�ti se mohly 
dostate�n� vydovád�t, ale i p�edvést své znalosti 
a dovednosti, ale nejv�tším lákadlem byla op�t 
zví�átka, která jsou chována ve zdejším areále 
farmy Apolenka. Vrcholem dne bylo pok�t�ní 
nových mlá�at, kterým šli za kmotry zástupci 
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pardubické mediální a politické sféry. 
     Slavnostn� tak svá nová jména dostala v tomto 
roce narozená dv� h�íbata a jedno mlád� 
jihoamerické lamy. Na akci, kterou zahájilo 
vystoupení d�tí z mate�ské školy na pardubickém 
sídlišti Závodu míru, nemohli chyb�t ani kmot�i. 
T�mi se stali nám�stek pardubické primátorky 
Jind�ich Tauber, šéfredaktor Pardubického deníku 
Tomáš Dvo�ák a zástupce partner� akce Daniel 
Vondrá�ek. 

     Mlá�ata se p�edstavila za doprovodu svých 
rodi��. Dvoum�sí�ní lamí mlád� pok�til kmotr 
Tomáš Dvo�ák jménem Pedrina, skoro p�lro�ních 
h�íbat se pak ujali Jind�ich Tauber a Daniel 
Vondrá�ek, kte�í je pok�tili jmény Melodie a Sony. 
Celou akcí provázel Jind�ich Kasal a samoz�ejm� 
nechyb�lo ani šampa�ské, kterým byla mlá�ata 
symbolicky pokropena. 

 

����������������������������������������������������  
 
 
Jako si nedove-
deme p�edstavit 
podzim bez pa-

dajícího listí, tak si nedovedeme p�edstavit naše 
posvícení bez mše svaté. I letošní krásná  
podzimní ned�le 30. zá�í byla dovršena odpolední 
bohoslužbou v našem malém svatostánku.  
Spole�enství zhruba 20 v��ících a n�kolika d�tí 
zde strávilo p�íjemnou hodinku v duchovním  
rozjímání. Atmosféra mše svaté byla zpest�ena 
zpívanými motlitbami za hudebního doprovodu  
malých hudebník� rodiny Ku�erových. Slova 
chvály na naši kapli�ku od pana fará�e a kázání o 
mezilidských vztazích zanechalo v každém 
návšt�vníkovi hluboký  a h�ejivý dojem. Škoda jen, 
že tém�� polovina návšt�vník� byla z �ad p�es-
polních ob�an�. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     ODPOSLECHNUTO 
 

 Všechno se dá vysv�tlit. Bohužel ne všem.  
 

    Život je krásnej, ale �lov�k musí být po�ád trochu nalitej. 
 

 Když mají manželé problémy, tak za to m�žou vždy ob� strany.  
 Jak manželka,  tak i tchýn�.  
 

    Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí sv�tlo na konci tunelu. 
 Realista vidí sv�tla vlaku. Strojv�dce vidí t�i debily na kolejích.  
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Z �ádného jednání zastupitelstva obce Spojil   
ze dne 17. �ervence 2012 

      Je nutno s pot�šením konstatovat, že se jednání zastupitelstva obce ú�astní stále více host� z �ad 
obyvatelstva. Na obou jednáních, která jsou zde uvedena jich bylo pokaždé jedenadvacet. 

      Toto jednání zahájil a �ídil starosta obce a po nezbytných ceremoniích byl odsouhlasen program 
v nezm�n�né podob�. 
 
     Prvními body jednání se stala dv� rozpo�tová 
opat�ení, ob� jsou p�iložena k originálu zápisu. 
Jednak informace o p�ijatém rozpo�tovém 
opat�ení �. 3/2012 v kompetenci starosty obce 
Spojil, kdy místostarostka obce p�edložila �len�m 
zastupitelstva obce návrh s tím, že se jedná         
o opat�ení ve výši 0,-K� jak na stran� p�íjm�, tak 
na stran� výdaj�. Starosta obce otev�el 
k p�edloženému návrhu diskuzi a následn� dal             
o n�m hlasovat. Hlasování: 5 pro, 1 proti (Petr 

Kment), 2 se zdrželi (Libor Kment, Ján �ernák). 
Opat�ení bylo usnesením vzato na v�domí. 
     Druhým návrhem místostarostka p�edložila 
zastupitelstvu obce návrh na rozpo�tové opat�ení 
�.4/2012 v kompetenci zastupitelstva obce ve výši 
66.500,-K� jak na stran� p�íjm�, tak na stran� 
výdaj�. I toto opat�ení vylo zastupiteli v hlasování 
schváleno (6 pro, 2 se zdrželi – Ján �ernák, Petr 
Kment). 
 

 
     Návrh na bezúplatný p�evod pozemk� p.�. 807/14, 807/15 v k.ú. Spojil z vlastnictví Pardubického 
kraje do vlastnictví obce Spojil p�edložila místostarostka obce. Hned v úvodu svého vystoupení 
k p�edloženému bodu konstatovala, že se touto záležitostí zastupitelstvo obce Spojil již v lo�ském roce 
zabývalo, a to se záv�rem p�ijatého usnesení souhlasného stanoviska. Vzhledem k tomu, že zpracovatel 
materiál�, kterým byl Ú�ad pardubického kraje, nepodal p�íslušnému katastrálnímu ú�adu údaje a data 
vyplývající ze sou�asného stavu, bylo ze strany katastrálního ú�adu �ízení o vkladu p�erušeno a vráceno 
k novému projednání a dopln�ní. Z uvedeného d�vodu p�ichází tento materiál op�t na po�ad jednání 
dnešního zastupitelstva, a to p�edevším z d�vodu právn� procedurálního. Z v�cného obsahového 
hlediska se nic nem�ní. Starosta obce otev�el k projednávanému bodu diskuzi a poté dal hlasovat. Pro 
tento bezúplatný p�evod zdvihli ruku všichni p�ítomní zastupitelé. 
 
     Dalším bodem se stalo projednání materiálu     
s nabídkou výstavby podloží pod zakoupený 
tenisový povrch. �len kontrolního výboru obce 
Spojil pan Ján �ernák p�edložil obci Spojil 
informaci o možnosti realizace výstavby podloží 
pod um�lý povrch v prostorách sportovního areálu 
obce Spojil. Následn� �lenové zastupitelstva obce 
Spojil obdrželi elektronickou poštou nabídku 
jednatele spole�nosti M+M reality s.r.o. pana 
Milana Zavadila, týkající se výstavby výše 
zmín�ného podloží pro um�lý povrch h�išt�. Tato 

nabídka tvo�í nedílnou sou�ást zápisu. Starosta 
obce požádal �lena zastupitelstva pana Jána 
�ernáka, aby poskytl k celé záležitosti ucelené      
a podrobné informace a následn� p�edložil návrh 
na usnesení zastupitelstva obce. Pan Ján �ernák 
po p�edchozí diskuzi p�edložil zastupitelstvu obce  
tento návrh na usnesení: Stáhnout žádost              
a zárove� navrhl oslovit pana Zavadila p�i novém 
výpo�tu o novou nabídku. V hlasování byl 1 pro 
(Petr Kment), 6 proti, 2 se zdrželi (Ján �ernák, 
Tomáš Ku�era). Návrh nebyl p�ijat. 

 
     Jednání pokra�ovalo zprávami o �innosti výbor� obce Spojil za I. pololetí roku 2012. Tyto zprávy jsou 
p�iloženy k originálu zápisu z jednání. Jednotlivé zprávy byly usnesením vzaty na v�domí s t�mito 
výsledky.  �innost Výboru pro ob�anské záležitosti obce Spojil s výhradami. Zprávu o �innosti 
Stavebního a územn� plánovacího výboru obce Spojil za II. �tvrtletí roku 2012 bez výhrad. Zprávu          
o �innosti Finan�ního  výboru obce Spojil bez výhrad. 
 
     Pon�kud složit�jší byla zpráva Kontrolního 
výboru obce Spojil o pln�ní usnesení 
Zastupitelstva obce Spojil  za II. �tvrtletí roku 
2012, p�edložená p�edsedou kontrolního výboru 
panem Rozsypalem. Zpráva byla p�ijata 
s výhradami. Následn� po tomto verdiktu 
p�edseda kontrolního výboru p�ednesl návrh na 
odvolání sou�asných �len� kontrolního výboru,          
a to pana Jána �ernáka, paní Alenu Karešovou, 

paní Evu �ernákovou a na vlastní žádost také 
pana �estmíra Škodu a dále navrhl jmenování 
nových �len�, jmenovit� paní Miroslavu �ápovou, 
paní Ivanu Rozto�ilovou, pana Petra Kremli�ku a 
pana Jana Št�pánka, �.p. 87. Hlasováním byla 
tato zm�na v kontrolním výboru zastupitelstvem 
ve dvou krocích schválena, kdy v obou p�ípadech 
bylo 6 pro a 3 proti (Ján �ernák, Libor Kment, Petr 
Kment). 

 



     Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení 
Spojilské letní slavnosti konané dne 9.6.2012  
(p�edkladatelé byli starosta a místostarostka obce 
a Petr Kment, �len zastupitelstva obce Spojil. 
     Starosta obce v úvodu svého vystoupení 
pod�koval všem, kte�í se jakoukoli m�rou podíleli 
na p�íprav� a vlastním pr�b�hu slavnosti. V této 
souvislosti nezapomn�l pod�kovat také 
sponzor�m. Dále konstatoval, že mu však 
nep�ísluší jako jednomu z týmu po�adatel� 
hodnotit odvedenou práci. P�edal proto slovo panu 
Petru Kmetovi, aby provedl zhodnocení oslav, ke 
kterému byl písemn� vyzván dne 9.7.2012, avšak 
obecní ú�ad do doby konání zastupitelstva 

neobdržel žádnou písemnou zprávu, která by 
mohla tvo�it nedílnou sou�ást zápisu jednání.  
Po této výzv� pan Petr Kment p�e�etl hodnotící 
zprávu, která je p�iložena k originálu zápisu. Jeho 
hodnocení spo�ívalo v tom, že se slavností 
nesouhlasil, že se jednalo o p�edvolební akci 
starosty, protože kandiduje do krajských voleb. 
Jako návrh na usnesení p�edložil, aby 
zastupitelstvo obce svým usnesením vzalo zprávu 
o pr�b�hu oslav na v�domí bez výhrad. 
V hlasování však z�stal jediným zastupitelem 
hlasujícím pro p�ijetí. Zastupitelstvo tak nevzalo 
p�edloženou zprávu bez výhrad na v�domí. 

 
     Následn� místostarostka obce p�ednesla zprávu o vyú�tování a ekonomickém zhodnocení „Spojilské 
letní slavnosti“ a rovn�ž pod�kovala všem, kte�í s ní spolupracovali na jejím zdárném zajišt�ní. 
V hlasování zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením vzalo zprávu o vyú�tování a ekonomickém 
zhodnocení „Spojilské letní slavnosti“ na v�domí bez výhrad - 7 pro, 1 proti (Ján �ernák), 1 se zdržel   
(Petr Kment). 
 
     Dalším bodem jednání byla zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé období, kterou p�edložila 
místostarostka obce. Zpráva byla p�ijata bez výhrad, pouze 2 se zdrželi (Ján �ernák, Libor Kment). 
 
     V bod� „r�zné“ p�išly na po�ad dv� informace. 
Nejprve starosta obce informoval zastupitelstvo       
o tom, že Svazek obcí Lou�ná zakoupil 
prost�ednictvím m�sta Sezemice, jakožto 
z�izovatele m�stské policie a nositele projektu, 
nové vozidlo pro naši m�stskou policii. Jedná se   
o zcela nové vozidlo Škoda Octavia combi, které 
bude p�edáno do služeb policie po instalaci 
veškerých technických za�ízení, jimiž bude vozidlo 
vybaveno. V dalším pak místostarostka obce 

informovala zastupitelstvo o již v poslanecké 
sn�movn� Parlamentu �R schváleném návrhu 
zákona o rozpo�tovém ur�ení daní, který je 
v sou�asné dob� p�ipraven k projednání Senátu 
P�R a k následnému podpisu prezidenta 
republiky. Zm�nou tohoto právního dokumentu 
dojde k navýšení da�ových p�íjm� obcím              
a menším m�st�m �eské republiky. I naše obec 
by m�la být tou, které se v rozpo�tu zvýší da�ové 
p�íjmy.  

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

Z �ádného jednání zastupitelstva obce Spojil  
ze dne 11. �íjna 2012 

     V úvodu, p�i schvalování programu jednání 
požádala místostarostka obce paní Miluše 
Telecká o dopln�ní programu ve v�ci projednání 
dvou rozpo�tových opat�ení, a to rozpo�tového 
opat�ení �.5 v kompetenci starosty obce                         
a rozpo�tového opat�ení �.6 v kompetenci 
zastupitelstva obce. Ješt� p�ed jednáním 
zastupitelstva obce požádal pan Ján �ernák                
o dopln�ní programu o záležitost týkající se osv�t-
l 

lení sm�rem na Dubinu. Vzhledem k tomu, že se 
pan �ernák na jednání prost�ednictvím pana 
Libora Kmenta omluvil z d�vodu návšt�vy 
léka�ské pohotovostní služby, a nev�d�lo se, zda 
se na jednání ješt� dostaví, byl jeho bod 
ponechán v programu. Protože se však pan 
�ernák nedostavil, bylo projednání tohoto bodu 
odloženo na p�íští zasedání zastupitelstva.   

     P�edsedající starosta konstatoval, že se do diskuze v souladu s jednacím �ádem p�ihlásil pan Luboš 
Prok�pek. Následn� se verbáln� p�ihlásil do diskuze pan Jan Mat�j. Starosta obce konstatoval, že 
p�estože se pan Mat�j nep�ihlásil do diskuze v souladu s jednacím �ádem, bude mu po projednání všech 
p�ísp�vk� v bod� r�zné ud�leno slovo pro jeho diskusní vystoupení. 
  
     Prvním bodem jednání se stala úprava výše 
odm�ny místostarostky obce Spojil. V návaznosti 
na vzniklou organiza�ní strukturu obecního ú�adu 
ve Spojile, kdy od 1.10.2012 bylo z�ízeno pracovní 

místo na polovi�ní pracovní úvazek jako 
organiza�ní pracovník obce. Na toto místo 
starosta p�ijal paní Miluši Teleckou, která rovn�ž 
zastává v obci Spojil volenou funkci neuvoln�né 

10 
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místostarostky obce. Byla za�azena do pracovního 
pom�ru v souladu s vládním na�ízením o pla-
tových podmínkách zam�stnanc� ve�ejné správy. 
Na základ� již �e�eného a na základ� vzájemné 
dohody doporu�il starosta zastupitelstvu obce 
p�ijmout návrh na snížení odm�ny funkce 
neuvoln�ného místostarosty obce Spojil se 

sou�asných 14.480,- K� na 10.000,- K�. Prove-
denou zm�nou organiza�ní struktury obecního 
ú�adu ve Spojile a p�ijetím tohoto usnesení 
nebude narušena vyrovnanost p�ijatého rozpo�tu 
obce Spojil na rok 2012. Následovala diskuse           
a pak hlasování, ve kterém byl starost�v návrh 
p�ijat. 

  
     V druhém pracovním bod� prob�hla informace 
o p�ijatém rozpo�tovém opat�ení �.5/2012 
v kompetenci starosty obce Spojil, o kterém 
informovala p�ítomné místostarostka obce. Jedná 
se o rozpo�tové opat�ení ve výši 100.000,- K� jak 
na stran� p�íjm�, tak na stran� výdaj�. Tato 
finan�ní �ástka je dotace z Programu obnovy 
venkova na I. etapu rekonstrukce ve�ejného 
osv�tlení.  Zastupitelstvo obce Spojil vzalo svým 
usnesením tuto informaci o p�ijatém rozpo�tovém 
opat�ení �.5/2012 v kompetenci starosty a v�domí 
a to hlasy všech p�ítomných. 
     Stejným zp�sobem prob�hlo projednání 
rozpo�tového opat�ení �.6/2012 v kompetenci 
zastupitelstva obce Spojil. Zde místostarostka 
konstatovala, že toto rozpo�tové opat�ení je ve 
výši 64.000,- K� jak na stran� p�íjm�, tak na 
stran� výdaj� a jedná se o aktualizaci p�íjmové a 
výdajové �ásti rozpo�tu obce Spojil na základ� 
výsledk� hospoda�ení obce Spojil a pot�eb 

rozpo�tového procesu, které vyplynuly z výkazu 
pro hodnocení rozpo�tu obce k 30.9. 2012.  
Následn� starosta obce otev�el k projednáva-
nému bodu diskuzi. Do diskuze se p�ihlásil pan 
Tomáš Ku�era s dotazem kolik bude celkem etap 
rekonstrukce ve�ejného osv�tlení a jaká je 
p�edpokládaná výše náklad�. Starosta obce 
odpov�d�l, že dle zastupitelstvem obce schvále-
né aktualizace Programu obnovy venkova je 
p�edpokládaná výše 1.000.000,- K�. Za 1. etapu 
považujeme dopln�ní páté lampy osv�tlení 
sm�rem na Dubinu a u stávajícího osv�tlení 
v obci vým�nu stávajících žárovek sodíkových za 
nízkoenergetické úsporné žárovky. Další etapy by 
se týkaly rozší�ení osv�tlení v nov� vznikajících 
lokalitách  obce Spojil a údržby osv�tlení jako 
jsou nát�ry apod. Dále starosta obce informoval 
p�ítomné, že ÚMO Pardubice-Dubina schválil 
zakoupení 1 lampy ve�ejného osv�tlení na cestu 
sm�rem na Dubinu, která bude umíst�ná na 
hranici katastru obce Spojil a Studánka.   

 
     Ani p�i tomto jednání nechyb�la jako další bod zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé období a 
i ta byla p�ijata všemi p�ítomnými zastupiteli bez výhrad. 
 
     V bod� r�zné pak vystoupil jako první pan 
Luboš Prok�pek, který vznesl n�kolik dotaz� na 
pana Petra Kmenta ohledn� jeho dopisu 
ob�an�m. Vzhledem k tomu, že považoval 
odpov�di pana Petra Kmenta za nedosta�ující, 
požádal jej o d�kazní materiály. Za tímto ú�elem 
byla starostou obce v 18,34 hodin vyhlášena 
technická p�estávka 10 minut, aby si mohl pan 
Kment p�inést pot�ebné materiály. 
      V 18,45 hodin bylo jednání zastupitelstva obce 
Spojil op�t zahájeno. Vzhledem k tomu, že pan 
Petr Kment nebyl ješt� p�ítomen, bylo ud�leno 
slovo panu Janu Mat�jovi na jeho diskusní 
vystoupení. Pan Mat�j vznesl dotazy na ve�ejné 
osv�tlení v obci zejména ve vztahu k I.etap� jeho 
rekonstrukce, která práv� probíhá. Jde zejména           
o p�ipomínky ob�an�, že d�íve m�li osvícené svoje 
nemovitosti a nyní ne. Na tuto skute�nost bylo 

poukázáno zejména ve vztahu k vloupáním 
v okolních obcích. Starosta obce na tyto vznesené 
dotazy odpov�d�l, pro pana Mat�je byly jeho 
odpov�di dosta�ující. V této souvislosti informoval 
starosta obce p�ítomné, že v nejbližších dnech 
dojde k demontáži solárního osv�tlení na polní 
cest� na Dubinu za ú�elem instalace nové 
technologie ovládacího zažízení. 
      V 18,58 se dostavil pan Petr Kment                  
a pokra�ovala diskuze nad obsahem jeho dopisu 
ob�an�m. Vzhledem k tomu, že tazatel, pan 
Luboš Prok�pek, nepovažoval p�edložený  
materiál za d�kazní a týkal se pouze jednoho 
z jeho mnoha dotaz�, rozpoutala se následn� na 
dané téma bohatá diskuze, v níž postupn� 
vystoupili pan Jan Št�pánek, paní Melounová, pan 
Rozsypal, paní Prok�pková, paní Netušilová, paní 
Rozsypalová, pan K�ivka a paní Telecká. 

 

Poznámka redakce: Na žádost pana Petra Kmenta je v tomto zpravodaji uve�ejn�n jeho dopis 
ob�an�m v plném zn�ní. 
  
 
 

����������������������������������������������������  
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Vážení spoluob�ané, 
  
n�kterým z Vás, kte�í odebíráte elektronickou poštu od obecního ú�adu p�išel dne 20.7.2012 
dopis od pana starosty, v kterém reagoval na hodnocení Spojilské letní slavnosti, ke kterému jsem 
byl vyzván a jako p�ílohu ke svému dopisu p�idal zmín�né moje hodnoceni slavnosti v ru�n� 
psané form�, které jsem p�vodn� p�ednesl na jednání zastupitelstva dne 17.7.2012 a posléze 
p�edal  paní Dan� Št�pánkové pouze za tím ú�elem, aby jej nemusela p�episovat ze zvukového 
záznamu po�ízeného p�i jednání zastupitelstva a ne proto, aby jej pan starosta následn� rozeslal 
ob�an�m v této ru�n� psané form� mailem, což od n�j vnímám jako neseriózní jednání.  
   

Ve svém hodnocení Spojilské letní slavnosti jsem uvedl, že jsem se od po�átku stav�l skepticky k 
jejímu konaní, že Spojilská letní slavnost byla tak trochu komedie za nemalé peníze nás všech, 
jejímž hlavním smyslem bylo zviditeln�ní pana starosty p�ed �íjnovými volbami do krajských 
zastupitelstev, v kterých se rozhodl kandidovat, neboli, že to byl takový jeho p�edvolební 
mítink. Na záv�r jsem dodal, že v podobném duchu se nesla i p�evážná �ást publikace Spojil, 
historie a sou�asnost. 
   

Pan starosta reagoval ve svém dopise na mé hodnocení slavnosti v tom smyslu, že se pln� 
distancuje od mých názor�, protože se nezakládají na pravd� a jsou zcela jednozna�n� ú�elov� 
vedeny. Na záv�r dodal, že v letošních krajských volbách nekandiduje. 
   

Ano, nakonec skute�n� nekandiduje. Ale ne proto, že by kandidovat necht�l, nebo, že by to nem�l 
v plánu. Dosáhl již totiž toho, že byl oblastním sdružením ODS Pardubice nominován jako jejich 
kandidát pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2012 a to v po�adí na 16. místo. 
P�esto nám na jednání zastupitelstva dne 17.7.2012, v reakci na m�j dotaz tvrdil, že byl od 
po�átku proti myšlence nových krajských uspo�ádáni, tak nezná d�vod pro� by m�l kandidovat v 
krajských volbách. 
   

Zajisté si také vzpomenete na m�j poslední dopis Vám, spoluob�an�m, ve kterém jsem mimo jiné 
reagoval na výtky pana starosty a vyzval jej aby nám povypráv�l o vážných dopravních 
nehodách, kterých byl v pom�rn� nedávné dob� ú�astníkem. 
  

Nejenom, že nám nepovypráv�l o nehodách, z nichž p�i jedné, svým zp�sobem jízdy dopálil jiného 
ú�astníka nehody do té míry, že na n�j na Okresním státním zastupitelství v Pardubicích podal 
trestní oznámení, ale dokonce v sob� našel tolik drzosti, že podal správnímu orgánu návrh na 
projednání p�estupku, kterého jsem se m�l dopustit tím, že jsem ve zmín�ném dopise na nehody 
poukázal, p�estože, jak pan starosta následn�, zcela p�esv�d�iv� tvrdil - "žádné nebyly", 
p�i�emž p�ed správním orgánem dodal, že nyní, když projevil zájem o kandidaturu do 
zastupitelstva Pardubického kraje, jej tato v�c poškozuje. 
  

Sou�asn� podal pan starosta také návrh na projednání dalšího p�estupku, kterého jsem se m�l 
dopustit tím, že jsem ho ozna�il za lhá�e a že jsem n�kolikrát zopakoval p�ed sv�dky, že lže. 
Mimochodem, na kolik jsem se v tomto mýlil, m�žete konec konc�, nejen z tohoto dopisu, usoudit 
sami. 
  

Správní orgán rozhodl v obou t�chto návrzích v m�j prosp�ch tím, že �ízení vedené proti m� ve 
v�ci p�estupku zastavil  a panu starostovi, coby navrhovateli uložil povinnost nahradit paušální 
�ástku náklad� �ízení ve výši 1000,-K�. 
   

Vše, co jsem zde uvedl, mohu samoz�ejm� doložit a p�ípadné zájemce rád nechám nahlédnout do 
p�íslušných dokument�, jež mají souvislost s celým tímto dopisem. 
                                                                           

P�eji Vám hezký den.                                                                  Petr  Kment 
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JAK  JSME  LETOS  VE  SPOJILE  VOLILI 
 

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje ve dnech 12. a 13. �íjna 2012 
 

Volební okrsek :Spojil 
Do stálého seznamu voli�� zapsáno:  379 voli�� 
Ú�edních obálek vydáno:  207 
Spo�ítaných obálek:  207 
Neplatných hlas�:  2 
Prázdných obálek: 4 
Ú�ast: 54,62%  

 

Po�adí výsledk� volebních stran 
 

Název volební strany 
Po�et 

získaných 
hlas� 

Výsledek 
v % Po�adí 

ODS 65 32,3 1. 
Koalice pro Pardubický kraj 26 12,9 2. 

�SSD 19 9,5 3. 
Strana zelených 15 7,5 4. 

KS�M 11 5,5 5. 
Sdružení sport� �R 10 5,0 6. 

TOP 09 9 4,5 7. 
Strana Práv Ob�an� Zemanovci 8 4,0 8.–10. 

Strana soukromník� �R 8 4,0 8.–10. 
Východo�eši 8 4,0 8.-10. 

�eská pirátská strana 6 3,0 11. 
Nezávislí 4 2,0 12.-13. 

Suverenita-Strana zdravého rozumu 4 2,0 12.-13. 
Pravý blok 3 1,5 14.-15. 

Strana svobodných ob�an� 3 1,5 14.-15. 
D�lnická strana sociální spravedlnosti- 

STOP NEP�ÍZP�SOBIVÝM ! 2 1,0 16. 

 
Z podklad� okrskové volební komise zpracovala Miluše Telecká, místostarostka obce. 

Ve Spojile dne 13.10. 2012                                      �����������	
� 

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

 
 

Jak budeme nakládat s p�írodními odpady ??? 
 
     Když se �ekne spáleništ�, tém�� každý „spojilák“ ví o �em je �e�. Pro ty, kte�í si ješt� 
„nezažili“ místní hantýrku: „Je to �ást pole za vsí sm�rem na Staro�ernsko nacházející se 
nalevo od polní cesty, zhruba v jedné polovin� její délky.“ Tento prostor je po léta vy�len�n na 
jedné stran� pro skladování d�evité hmoty a v bezprost�ední blízkosti pro skladování rostlinné 
hmoty pocházejících z našich zahrádek. 
      P�es n�kolikerá upozorn�ní obecního ú�adu v naší tiskovin�, p�es zna�nou snahu 
zam�stnanc� obce o udržování po�ádku v t�chto místech, jsou n�kte�í z nás nenapravitelní a 
chovají se zde bezohledn�. To sebou p�ináší zbyte�né zvýšení náklad� na údržbu t�chto 
prostor. Pro ty, kte�í „nerozumí“ textu na informa�ních cedulích, které jsou zde umíst�ny, ješt� 
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jednou a d�razn� opakujeme: 
     Na jednu hromadu se dává POUZE D�EVITÁ HMOTA, která je následn� odvážena 
k dalšímu zpracování. Proto sem žádný jiný odpad nepat�í!!! 
     V nedalekém sousedství je místo pro skládku ROSTLINNÉ HMOTY, která je po zetlení 
rozprost�ena na okolní pole jako hnojivo. Ani sem žádný jiný druh odpadu nepat�í. Proto se 
obracíme na ty ob�any, kte�í se zde chovají neukázn�n�: „Nechte kv�tiná�e, igelitové sá�ky, 
staré hadry a další komodity, které si zde odkládáte, doma a prove�te jejich likvidaci 
odpovídajícím zp�sobem.“ 
Velice d�ležité upozorn�ní, když jedete na tato úložišt� p�írodního odpadu, nezapome�te, 
že sem nejezdíte sami, ale i ostatní spoluob�ané zde cht�jí uložit p�íslušný odpad. Proto 
je nutné odpad vrstvit na hromadu – zvláš� d�evitá hmota a zvláš� rostlinná hmota. Mezi 
t�mito hromadami udržovat pr�jezdnost, aby se dalo zajet až k nim a daly se objet. 
Taktéž p�íjezdový mostek musí být stále volný a pr�jezdný. 
Pokud se v nejbližších týdnech nenau�íme dodržovat tyto nejjednodušší zásady, pak se 
m�že stát, že se nám tato neukázn�nost, liknavost a pohodlnost n�kterých spoluob�an� 
promítne v radikálním zvýšení poplatk� za TKO. 

Obecní ú�ad Spojil 
 
����������������������������������������������������  
 

„Posíláme své dan� sob�???“ - aneb jak vyplnit da�ové p�iznání  
 
Vážení spoluob�ané, jednatelé firem a osoby samostatn� výd�le�n� �inné, 
     p�i jednání na finan�ním ú�ad� v Pardubicích bylo zjišt�no, že dochází v n�kterých 
p�ípadech k nesprávnému vypl�ování formulá�� da�ového p�iznání. Obracíme se  žádostí na  
jednatele firem, drobné živnostníky, jejichž firmy mají sídlo v obci Spojil nebo zde mají 
sídlo plátcovy pokladny i na ob�any, kte�í podávají samostatn� da�ové p�iznání, v�nujte 
pozornost správnému vypl�ování da�ových p�iznání.  
Na první stránce da�ového p�iznání se vypl�uje kolonka m�sto. Do této kolonky je nutné psát 
Spojil, i když nejsme m�sto. Jde o nedokonalost formulá�e, nebo� zákon zná termín obec a ne 
m�sto. Pokud do této kolonky napíšete Pardubice, vaše dan� skon�í v rozpo�tu m�sta 
Pardubice a ne obce Spojil. 

Obecní ú�ad Spojil 
 
����������������������������������������������������  
 

KURZ  VÁNO�NÍ  FLORISTIKY  
 
     Vážení spoluob�ané, milé d�ti a mládeži, než jsme se nadáli, rok se s rokem sešel  a my se 
budeme pomalu p�ipravovat na p�íchod nejkrásn�jších svátk� v roce, svátk� váno�ních. Jak se 
stalo již tradicí, výbor pro ob�anské záležitosti ve spolupráci s paní Folbrechtovou z Domu  d�tí 
a mládeže Na Olšinkách pro Vás p�ipravuje kurz „Váno�ní floristiky“.  
    Kurz se uskute�ní v sobotu 1. prosince 2012 od 9,30 hodin v prostorách klubového 
za�ízení ve sportovním areálu ve Spojile.  
     Vzhledem k tomu, že akce vyžaduje �adu pom�cek, �ást z nich zajistí lekto�i a �ást 
organizáto�i. P�esto je nutné, aby si n�které pom�cky p�inesli ú�astníci sami.  
     K dispozici budete mít omezené množství p�írodního materiálu, stužky, vázací drátek, 
Florex, tavící pistolky. Na každou jednu návratku – „rodinu“ bez rozdílu, zda na ní byl p�ihlášen 
jeden �i více ú�astník�, obdržíte jeden korpus v�ne�ku na Adventní v�nec.  
Pom�cky ú�astník�: n�ž, n�žky(i zahradnické n�žky), pokud chcete jinou výzdobu mimo 
Adventního v�nce, tak nap�íklad menší keramickou misku nebo košík, asi ¼ l hrne�ek 
rustikálního (lidového) vzhledu. Pokud chcete více v�nc�, pak slam�ný nebo polystyrénový 
korpus v�nce, p�ípadn� n�kolikatery noviny. Pro klasický adventní v�nec 4 stejné sví�ky a 4 
velké h�ebíky. Pokud máte možnost, tak tavící pistolky vázací drátek.  
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Další pom�cky: Chvojí: jedle, tis, cyp�išek, jalovec, borovice, Buxus-Zimostráz, dlouhé 
šlahouny b�e��anu, jmelí, dlouhé tenké v�tvi�ky b�ízy.  
Sušené plátky: jablek, pomeran��, o�echy, borová šiška, šípek, hložinky, je�abiny apod. 
N�které materiály lze zakoupit alespo� um�lé – papírnictví, Baumax apod. Nejblíže je lze dostat 
na Dubin�. Sušené kv�ty, pe�í�ka, oblázky, p�ípadn� tenký zlatý �i st�íbrný vázací drátek, 
drobné slam�né ozdoby, malé perní�ky, stuhy, stužky, provázky, kokosová vlákna, mech, 
odst�ižky barevných látek( kosti�ky, proužek, puntík).  
Pro malé d�ti: pomeran� + balí�ek ko�ení+h�ebí�ek, �ervená stužka, menší jablí�ko, v�tvi�ka 
Buxusu, n�kolik sušených švestek, hrst rozinek.  
 
Pokud máte zájem se tohoto kurzu zú�astnit, p�ihlaste se prost�ednictvím p�iložené 
návratky nejpozd�ji do 23. listopadu 2012 na obecním ú�ad�, nebo u paní �ápové Na 
Okrajích 47, nebo paní Telecké,  Pod Hab�ím 16.  
 
����������������������������������������������������  

 

DATABÁZE RODÁK	 OBCE SPOJIL 
Vážení spoluob�ané, 
     obecní ú�ad se na Vás obrací se žádostí o pomoc p�i dopln�ní a up�esn�ní databáze rodák� 
obce Spojil. Pokud máte ve své rodin� blízké, kte�í se narodili v obci Spojil, respektive zde po 
narození žili a nemají zde již trvalé bydlišt�, nebo máte kontakt na n�koho mimo Vaši rodinu, 
kdo je rodákem, prosíme Vás, vypl�te p�iloženou návratku a odevzdejte ji na obecní ú�ad 
nejpozd�ji do 20. listopadu 2012. Návratku m�žete odevzdat osobn� nebo zaslat elektronickou 
poštou na adresu info@spojil.com.  
P�edem Vám d�kujeme za spolupráci. 
 

Obecní ú�ad Spojil 
 
����������������������������������������������������  
 

DATABÁZE UZAV�ENÝCH S
ATK	 
Vážení spoluob�ané, 
     je tomu již dev�t let co obec Spojil založila tradici spole�enských návšt�v u našich ob�an� 
p�i p�íležitosti kulatých výro�í jejich s�atku. Za toto období zástupci obce gratulovali osmi 
zlatým  a dv�ma diamantovým  manželským pár�m. 
     Rádi bychom, aby se stejné pozornosti mohlo dostat všem manželským pár�m v naší obci, 
které taková to výro�í dovrší a budou mít zájem p�ijmout zástupce obce s gratulací. K tomu 
však obecní ú�ad pot�ebuje jednu mali�kost a tou je znát datum s�atku. To ale nenajdeme 
v žádné evidenci obyvatel ani v matrice, nebo� s�atky jsou uzavírány na r�zných místech a 
nelze prakticky tyto údaje podchytit soub�žn� s migrací ob�an�. Jediná možnost, jak  tento údaj 
získat je, že nám termín s�atku poskytnete Vy sami. 
     Obecní ú�ad se v této souvislosti na Vás obrací se žádostí, pokud máte zájem být za�azeni 
do databáze uzav�ených s�atk�, nebo tam chcete nechat za�adit své blízké (rodi�e, prarodi�e a 
podobn�), prosíme Vás, odevzdejte  p�iloženou návratku s pot�ebnými údaji na obecní ú�ad 
nejpozd�ji do 20. listopadu 2012. Návratky m�žete p�inést bu� osobn� nebo zaslat 
elektronickou poštou na adresu info@spojil.com. Zárove� se na Vás obracíme se žádostí, 
abyste svým podpisem na návratce stvrdili souhlas s využitím Vámi poskytnutých údaj� pro 
pot�eby obecního ú�adu, Výboru pro ob�anské záležitosti obce Spojil a redak�ní rady Spojilské 
drbny. 
D�kujeme Vám za spolupráci. 

Obecní ú�ad Spojil 
 
����������������������������������������������������  
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ro�n� nákladem 200 výtisk�. 
 

PRODÁM  
lyže Elán-RC-Race 140 cm s vázáním + lyžáky Tecnica (vel.  27,5) 

Cena komplet  5.000,- K� 
Daruji 6 ks videokazet v originálním balení. 
 

kontakt na tel.: 775 580 729 

SPOLE�ENSKÉ  AKCE  OBCE  SPOJIL  DO  KONCE  ROKU  2012 
 

10.11. ….,,,………………………...  Národní technické muzeum Praha 
  1.12. ….…………………………….  váno�ní floristika 

5.12. ….…………………………….  Mikuláš 
8.12. ………………………………..  Váno�ní turnaj ve stolním tenise 

 
� � � � � 

PLES OBCE SPOJIL A SDH SPOJIL JE PLÁNOVÁN NA 18. 1. 2013 


