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Vážení spoluobčané – vážení pozůstalí. 

 Nečekaný odchod naší paní starostky, paní Miluše Telecké, je těžkou ztrátou pro 

celý Spojil. Proto, prosím, berte ono oslovení naprosto vážně. Zůstali jsme v této chvíli 

skutečně bez člověka, který dokázal sjednocovat, krotit rozvášněné protivníky a vytvářet 

podmínky pro jejich vzájemné pochopení a následnou toleranci. Paní starostka nebyla na 

obecní politické scéně žádným nováčkem, řadu let pracovala jako místostarostka a po 

svém zvolení do čela obce v minulých komunálních volbách zahájila naplňování svých 

představ o znovusjednocení občanů. Zvláště pak starousedlíků s těmi, kteří se do Spojila   

přistěhovali v nedávné době v naději na klidné a čisté prostředí a možná také trochu 

s představou, že je naše obec něco jako satelitní čtvrť velkoměsta. Máme však svébytné 

katastrální území a samostatnost, což vedle řady výhod přináší i celou řadu problémů a 

to jak obecních, tak také osobních. Paní Miluše Telecká však dokázala přijmout všechny 

výzvy starostenského úřadu tak, aby se byla schopna komukoli zpříma podívat do očí. 

Hrozil-li nějaký sousedský či zastupitelský konflikt, trpělivě vysvětlovala, dělala 

prostředníka a občas i arbitra. A hlavně, uměla naslouchat druhým a i když znala 

zákony o obcích a různá administrativní nařízení, neopustil ji tzv. „selský rozum“. 

Dokázala se však také rázně ohradit, pokud veškeré domluvy a snahy přišly vniveč a 

neváhala se v takových věcech obrátit i na právníky, bylo-li to již nezbytné.   

     V brzké době budeme nuceni se pokusit o rekonstrukci obecního úřadu. Vás, naše 

občany prosíme o trpělivost, toleranci a pochopení. Držte nám palce, abychom se tohoto 

nelehkého úkolu zhostili co nejlépe a se ctí, abychom Milušce Telecké neudělali ostudu. 

                 Miluško, vzpomínáme. 

                                                               Za zastupitelstvo obce Spojil napsal  

        Karel Mencl, člen zastupitelstva 
 

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

 

dne 15. dubna  2016  zemřela  

paní  Miluše  TELECKÁ 

ve věku nedoţitých 58 let 
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     Jak se stalo milou tradicí, i v roce 2015 se 
konala na farmě Apolenka ve Spojile vánoční 
nadílka pro zvířátka ţijící v tomto areálu. V sobotu 
12. prosince odpoledne se sešlo snad kolem 200 
lidí především s malými dětmi, aby tyto sváteční 
dny zpříjemnili i zvířátkům, a proto jim dle svých 
moţností donesli dárečky pod stromeček. 

 
     Hned na vstupu návštěvníky přivítal krásný 
betlém s Josefem a Marií s Jeţíškem na rukou. 
Krásný stromeček, pod který dávali návštěvníci 
své dárky, a vánoční výzdoba celého areálu 
navodily příjemnou vánoční atmosféru. V průběhu 
odpoledne se také děti mohly povozit na konících 
a všichni mohli navštívit zvířátka nebo ochutnat 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  

Od minulého vydání zpravodaje  v únoru a březnu slavili : 
  pan Jan ZAHÁLKA 

pan Miloslav KUŠIČKA 

pan Bohumil CHVÁLA 

pan Julius SÜTTÖ 

a paní Lydie KOSTELECKÁ 

 

  

     

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

 

v únoru 2016 
 

se narodil   
 

Christopher KEOWN  
 

  

 

Do dalšího vydání zpravodaje budou v květnu slavit : 
 

 paní Markéta POTŮČKOVÁ 

paní Jindřiška TROJANOVÁ 

paní Jaroslava KŘIVKOVÁ 

pan Jan ADAMEC 

a pan Jan KOŘÍNEK 
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nabídku malého občerstvení. V patnáct hodin 
všem pro radost zazpívaly děti ze souboru 
Zvoneček pod vedením paní učitelky Rűklové 

koledy a mnozí z přítomných se k nim přidali.  Milá 
atmosféra plná překvapení pokračovala i při 
rozbalování dárků, kterého se kromě správců 
farmy ujaly i přítomné děti. Dárků se sešlo 
skutečně nečekané mnoţství, protoţe jenom 
pečivem byly naplněny čtyři koše, dále zvířátka 
dostala několik pytlů jablíček a mrkví. Pod 
stromečkem se také objevily pamlsky pro kočičky 
a ptáčky a balíček banánů čekal i na zdejšího 
velblouda. Kromě hmotných dárků mohli 
návštěvníci přispět do „kasičky“ jakoukoli finanční 
částkou. 
     Zástupce vedení farmy Apolenka paní Diana 
Houdová, která celou akci moderovala, na závěr 
poděkovala všem přítomným za štědrost, s níţ 
byla zvířátka obdarována a popřála všem hezké 

Vánoce.             Božena Melounová 

 
  

     K tradicím vánočního období v naší obci patří 
jiţ mnoho let také jedna sportovní událost, kterou 
je vánoční turnaj ve stolním tenisu. Náš Sbor 
dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Spojil  
uspořádal jiţ jubilejní 10. ročník. V sobotu 12. 
prosince 2015 kolem 14,00 hod se sešlo k pre-
zenci v klubovně spojilského sportovního areálu 

12 hráčů v muţské kategorii, 4 hráčky v ţenské 
kategorii a 3 děti.  
     Z důvodu velkého mnoţství hraných zápasů 
bylo nutné přidat ještě druhý pingpongový stůl do 
prostoru klubovny, aby se mohlo hrát současně na 
dvou frontách – v tělocvičně pánové a v klubovně 
pak dámy a spojilská dítka. Zápasy byly hrány pro 
všechny kategorie tradičně na 2 vítězné sety, kdy 
kaţdý set měl 11 míčků a podání se střídalo po 
dvou míčcích. Ţeny a děti hrály systémem kaţdý s 
kaţdým. Herní systém v muţské kategorii byl 
takový, ţe byly rozlosovány tři základní skupiny A, 
B a C po čtyřech hráčích, v nichţ hrál kaţdý s 
kaţdým. Ve finálových zápasech se pak utkali 
všichni vítězové těchto tří skupin také systémem 
kaţdý s kaţdým a vítěze pak určil tradičně poměr 

vyhraných zápasů a případně ještě uhrané skóre. 
Po celé odpoledne i večer zde vládla příjemná 
sportovní atmosféra a diváci, především z řad v 
danou chvíli odpočívajících hráčů, pravidelně 
přecházeli mezi tělocvičnou a klubovnou, aby 
mohli shlédnout zápasy všech tří kategorií. V 
průběhu turnaje nebyla nouze o napínavé 
momenty i některé humorné chvíle, které 
komentovali jak sami hráči, tak občas i publikum. 
Muţské finálové zápasy pak byly skutečně velmi 
zajímavou podívanou, protoţe někteří hráči byly 
opravdu hodně vyrovnaní. Aby byli naši sportovci 
při namáhavých výkonech dostatečně občerstveni, 
byl pro ně zdarma zajištěn stálý přísun 
nealkoholických nápojů. Zájemci si mohli dopřát i 
pivko či něco dobrého na zub z klubové kuchyně, 
především dobroty z probíhajících vepřových 
hodů.  
     O půl šesté večer proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů, kteří obdrţeli od našeho 
hasičského sboru krásné poháry, a od obce Spojil 
a paní starostky diplomy a poukazy na 
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občerstvení v klubovně, od dalších sponzorů také i 
trička. Vítězové prvního místa muţské a ţenské 
kategorie dostali tradičně ještě velké putovní 
poháry, na kterých bude zapsáno jejich jméno. 
Dále pro vítěze mezi muţi byla navíc jako 
speciální cena láhev šampaňského věnovaná 
starostou SDH a dětský vítěz dostal nealkoholické 
dětské šampaňské. Krásný dort ve tvaru ping 
pongového stolu se síťkou, pálkami a míčky 
věnovala všem vítězům jako speciální cenu     
obec Spojil a vytvořila ho Hanka Hartmanová. 

Šampaňské i dort byly vzápětí zkonzumovány 
všemi účastníky turnaje. Zajímavostí jubilejního 
ročníku byla obhajoba zlata z minulého ročníku 
Petrem Dvořákem, který tak zároveň jiţ dosáhl 
třetího víťezství v řadě. Rovněţ v ţenské kategorii 
se podařilo Sabině Roztočilové obhájit zlato a opět 
zvítězila nad všemi soupeřkami jako nejmladší 
v této kategorii. Taktéţ stříbrní medailisté Honza 
Volše a Jana Netušilová zopakovali stříbro z roku 
2014. 

 
Pořadí vítězů 

 
 
 
 
 
 
     Všem účastníkům turnaje i divákům se letošní ročník velmi líbil a uţili si při něm krásné sportovní 
odpoledne, na které pak navázalo velmi příjemné sousedské posezení aţ do pozdního večera. Nezbývá 
neţ opět vyzvat všechny naše spojilské sousedy, aby stolní tenis pilně trénovali v našem sportovním 
areálu i pro příští ročník tohoto oblíbeného turnaje. 

      Starosta SDH obce Spojil 

         Ing. Jan Meloun  

  

     V adventním čase 2015 se naše kaplička 
Nanebevzetí Panny Marie rozezněla několikrát 
zpěvy vánočních koled. Jiţ ve čtvrtek 17. prosince 
v  podvečer nás potěšily svým vystoupením děti 
z první třídy ze studánecké základní školy, 
které nám pod vedením paní učitelky Karolíny 
Kuhnové (naši místní obyvatelky) zazpívaly 
vánoční písničky a předvedly malé taneční kreace.  

 
     Další vánoční melodie se rozezněly v kapličce 
při tradičním odnášení betlémského světla ve 
středu 23. prosince. Betlémské světlo k nám  

z Pardubic opět dopravili členové rodiny 
Kučerových  a jak  je  jejich  krásným zvykem 
zpestřili všem přítomným tento adventní čas svým 
zpěvem vánočních koled a hudebním doprovodem 
na housle a kytaru. Společně s nimi si pak koledy 
zazpívalo kolem 30 místních i přespolních 
obyvatel, kteří k  nám zavítali potěšit se 
příjemnými chvilkami a odnést si plamínek  
betlémského světla do svých domovů. 
     Do třetice byla kaplička svědkem krásných 
vánočních koled na Štědrý večer, kdy se tu  
kolem 23. hodiny jiţ po čtvrté sešli přátelé a 
kamarádi, kteří si na závěr tohoto svátečního dne 
společně zazpívali a popřáli si vespolek krásné a 
veselé Vánoce. K této události samozřejmě také 
patří malé občerstvení slanými i sladkými 
dobrotami a kalíšek „svařáku“. 
Kaplička vyzdobená jako obvykle kaţdý rok 
v tento vánoční čas figurkovým betlémem sdílela 
s mnoha našimi obyvateli příjemnou předvánoční 
atmosféru. Přátelství a sousedská sounáleţitost 
všech, kdo se těchto akcí zúčastnili a kteří si 
udělali ve vánočním shonu chvíli na krátké 
rozjímání, je velmi vzácný dar, který si můţeme 
navzájem dát.  

                                                 Božena Melounová 

 
  

Muţská kategorie 
1. místo – Petr Dvořák 
2. místo – Jan Volše 
3. místo – Tomáš Záleský 

 

Ţenská kategorie 
1. místo – Sabina Roztočilová 
2. místo – Jana Netušilová 
3. místo – Radka Nedvědová 

Dětská kategorie 
1. místo – Jakub Kučera 
2. místo – Jitka Kučerová 
3. místo – Míša Kučerová 

 



 
     Jako kaţdoročně jiţ po řadu let na Nový rok 
v podvečer proudí do Spojila stovky návštěvníků, 
aby společně s místními obyvateli přivítali Nový 
rok, jehoţ číslice je letos 2016. Letošní první leden 
nás překvapivě na rozdíl od předchozích teplých 
dnů zastihl se slabou bílou pokrývkou sněhu a 
mírným mrazíkem, a tak všem příchozím přišel 
vhod kalíšek svařeného vína nebo jiného teplého 
nápoje, který byl k dispozici jak ve venkovních 
prostorách sportovního areálu tak i uvnitř. 

 
     Jiţ od 17. hodiny nám vyhrávala dechová 
hudba Pernštejnka lidové skladby na uvítanou. 
Tato kapela se stala neodmyslitelnou součástí 
naší novoroční slavnosti. Po krátké sérii skladeb  

 
přivítal místostarosta obce pan Jan Křivka 
všechny přítomné a vzácného hosta paní 
senátorku Miluši Horskou, která rovněţ pronesla 
několik pochvalných vět o naší vesničce. Po malé 
hudební vloţce si především místní se zájmem 
vyslechli novoroční projev starostky obce paní 
Miluše Telecké, v němţ provedla bilanci naší 
práce za uplynulý rok a vyzvala naše obyvatele ke 
vzájemné spolupráci, abychom zajistili krásnou 
budoucnost sobě i dalším generacím a popřála 
všem přítomným všechno nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.  
     Novoroční přípitek zástupců vedení obce Spojil 
a státní hymna v podání Pernštejnky byly téměř 
posledními body programu slavnosti. Utichly 
závěrečné tóny hymny, zhasla světla a po krátké 
pauze napětí vytryskly gejzíry ohňostroje, jehoţ 
nádheru dokreslovala monumentální hudba 
z Hvězdných válek. Stovky zraků byly upřeny 
vzhůru a uţasle si vychutnávaly tu 
neopakovatelnou podívanou. Jen na malou chvíli 
se více jak 1000 přihlíţejících návštěvníků ocitlo 
v nadpozemském světě vesmírných dálek. 
Ale kaţdé představení má i svůj konec, a tak i 
naše slavnost byla touto krásnou scénou 
ukončena. Jen neradi se přespolní diváci po tomto 
krásném záţitku rozcházeli domů a místní, jak je 
jiţ milým zvykem se usadili v klubovně ještě na 
kus sousedské řeči.  

                                                   Božena Melounová 
 
  

 
     Celostátní Tříkrálová sbírka, jejíţ výtěţek 
poputuje na potřeby Charity České republiky, 
odstartovala letos jiţ po šestnácté i na 

Pardubicku. V Pardubicích na Pernštýnském 
náměstí v neděli 3. ledna v 15 hodin skupinkám 

koledníků na cestu poţehnal biskup Josef  Kajnek. 
Nechyběl ani tradiční průvod Kašpara, Melichara a 
Baltazara na koních.  
     Jako tradičně se této bohulibé akce ujala v naší 
obci rodina Kučerových a rodina Kuhnových a 
Černých spolu s dalšími pomocníky.   
     První skupinka tříkrálových koledníků sloţená 
z šesti členů rodiny Kučerových vyrazila jiţ 
v neděli 3. ledna 2016 odpoledne v 15 hodin  a 
vydala se ulicí  Na Okrajích a na Morčák.  Další 
skupina v počtu 13 členů sestávající se z rodiny 
Kuhnových, Černých a dalších koledníků se 
vydala na cestu o hodinu později a obešla domy 
na návsi, v ulici Pod Habřím, V Loukách a 
K Hájovně.  Obě skupiny koledníků zastavily u 
kaţdého domu s písněmi a prosbou o příspěvek 
do charitní kasičky. Nikdo z oslovených obyvatel 
je neodmítl a kaţdý je radostně uvítal s malým či 
větším obnosem peněz.  Kromě koled a drobných 
tiskovin, kterými koledníci kaţdého přispěvatele 
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obdarovali, všem, kteří si to přáli, nadepsali 
koledníci svěcenou křídou na veřeje dveří či na 
plot nápis K+M+B+2016 - „Christus mansionem 
Benedikt“ = Kristus ţehnej tomuto domu. 
     Počasí bylo letos mrazivé a foukal studený vítr, 
který cestu obcí koledníkům značně 
znepříjemňoval. Při hudební produkci jim mrzly 
ruce i tváře. Je obdivuhodné, ţe i malé děti 
skupiny Kuhnových a Černých vydrţely celou 
polovinu putování po obci v tomto nevlídném 
počasí. Ale pro jistotu, aby to ti nejmenší 
neodstonali, zbývající část obce jiţ obešli jen 
dospělí koledníci. 

     Výsledek tříkrálové sbírky ve Spojile byl letos 
21 514 korun, coţ je o 3 105 korun více neţ v roce 
2015. Výtěţek bude věnován na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším potřebným především v 
regionech, kde se sbírka koná. Podstatná částka 
z Tříkrálové sbírky 2016 by měla na Pardubicku 
podpořit mobilní hospic. 
     Nezbývá neţ poděkovat všem, kteří 
koledníkům otevřeli a obdarovali je penězi ale i 
dobrým slovem. Největší dík však právem patří 
právě našim koledníkům, bez nichţ by se 
Tříkrálová sbírka nemohla uskutečnit. 

                         Melounová Božena 
 
  

     Sobota 6. února byla pro všechny spojiláky 
dnem plným karnevalového veselí.   Klubovna 
sportovního areálu se jiţ od 15. hodiny rozezněla 
veselou hudbou. V tuto hodinu se začal 
slavnostně vyzdobený altán sportovního areálu 
plnit malými i většími návštěvníky Dětského 
karnevalu. Účast byla letos hojná, protoţe na tuto 
akci zavítalo skoro třicet dětí v doprovodu svých 
rodičů, babiček i dědečků. Klubovna byla 
naplněná k prasknutí, ale všude vládla výborná 

nálada a děti se bez ohledu na to, ţe karneval 
ještě nezačal, proháněly po parketu. Vzápětí se 
slova ujala hlavní pořadatelka a moderátorka 
karnevalu  paní  Hanka  Hartmanová, aby  svolala 
všechny příchozí postavičky k seřazení pro 
pořízení společného fota. V této skupině se kromě 
Hanky jako „Bílé paní“ a jejich velkých pomocníků. 
Banánu a Vojáka v maskáčích objevila plejáda 
pohádkových a filmových postav či zvířátek. Tak 
například kromě princezen, kovbojů, Indiánů, 
Karkulek, čertíků a smrtek jsme zde zahlédli i 
ţirafu, lesního skřítka, motýlky, medvídka, sobíka , 
pejska a další. 
     Všechna tato drobotina se dle svých moţností 

zapojila do připravených soutěţí, které kaţdému 
účastníku přinesly sladkou odměnu. Po soutěţi 
v házení hvězdičkou na tyčku a chůzi mezi 
překáţkami s míčkem na lţíci, přišla soutěţ v tom, 
kdo vyfoukne nejvíce bublinek z bublifuku. Této 
veselé zábavy se nemohly nabaţit především ty 
nejmenší děti. To bylo skotačení za bublinkami.  
Potom si děti ještě zaházely na plechovky a 
vystavěly kuţelovou věţ.  Mezi jednotlivými 
soutěţemi následovala vţdy menší pauza na 
veselé písničky a taneček, pestrobarevné kostýmy 
dětí se po parketu jen míhaly. Celé odpoledne 
všem k tanci a pro dobrou náladu vyhrával DJ 
Ptáčník. A pak přišel očekávaný okamţik, kdy Bílá  

paní vyhlásila losování tomboly. Na pomoc si 

přizvala starostku obce paní Miluši Teleckou, aby 

z kouzelného klobouku vytáhla šťastná čísla. 

Krásných 24 cen čekalo na nedočkavé výherce. 

Ten, kdo nic nevyhrál v tombole, nakonec dostal 

cenu útěchy. Téměř tři hodiny veselí, tanečků, 

skotačení některým dětem nestačily, ale kaţdá 

zábava má svůj konec a děti se musely chtě 

nechtě kolem šesté odebrat domů. Jen na krátkou 

chvíli byl v klubovně klid, protoţe kolem 20. hodiny 

se do klubovny trousily na Spojilský karneval 

dospělých neuvěřitelné osobnosti. Tak například 

všem ostatním vévodil římský Caesar, ale 

kupodivu se dostavil s dámou z I. republiky. Na 

jedné lavici s nimi pak usedl pár „Květinových 

dětí“, a k nim se konec přidala do hovoru i Kočička 

s Kovbojem. Aby té směsice bylo dostatek, tak se 

přišel pobavit i Voják s Lesní divoţenkou a celou 

plejádu masek uzavíral Banán a Maskovaným 

vojákem a Smrtkou. Bílá paní se opravdu 

nestačila divit té směsici návštěvníků.  Stejně jako 

děti  na  odpoledním  karnevalu si  večer  přítomní  
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změřili svojí dovednost ve stejných  soutěţích. 

Všichni se při tom ohromně pobavili a veselou 

atmosféru doplnil ještě reprodukovanou hudbou 

„DJ Honza klubovniček“.  Zlatým hřebem večera 

bylo losování tomboly, a tak skoro kaţdý odešel 

tento večer s nějakou výhrou.  Škoda jen, ţe účast 

byla tak nízká, snad to ovlivnila vysoká nemocnost 

v obci či jiné okolnosti. Ale hrstka přítomných se 

báječně pobavila a strávila tak několik hodin 

příjemného a veselého sobotního večera. 

     Za náročnou přípravu a bezvadnou organizaci 
Dětského karnevalu i Karnevalu pro velké je nutno 
poděkovat především paní Hance Hartmanové. 
Dále patří dík také DJ Ivanu Ptáčníkovi a všem 
ponzorům pěkných cen do tomboly.  

                     Božena Melounová 

  

 

     Po předchozích dvou úspěšných ročnících i 
letos náš spojilský sbor dobrovolných hasičů spolu 
s obcí Spojil uspořádal turnaj ve Stiga hokeji, coţ 
je pro zimní období v našem spojilském kalendáři 
sportovních akcí ideální interiérová aktivita. 
     V sobotu 9. ledna se tedy ve 14,00 hodin 
odpoledne sešli k prezenci všichni přihlášení 
účastníci v klubovně spojilského sportovního 
areálu. Bylo to celkem 12 hráčů. Nejdříve zde 
všechny přivítal starosta dobrovolných hasičů 
Honza Meloun, který turnaj zahájil a poděkoval 
organizátorům a sponzorům, poté se slova ujal 
ředitel turnaje Jan Volše , který vysvětlil všechna 
důleţitá pravidla Stiga hokeje a zodpověděl 
několik technických a organizačních dotazů. Poté 
si všichni hráči vylosovali svá čísla a vrhli se do 
hry podle předem stanoveného harmonogramu. 
Hrálo se na celkem třech stolech současně a 
kaţdý zápas trval 5 minut. Pro správné časování 
digitální časomíra, která byla zobrazena na místní 
nástěnné televizi. Zvukovým signálem byly 
ohlašovány začátky a konce všech utkání, mezi 
nimiţ byly přestávky v délce 3 minut.  
     Hrálo se opravdu velké mnoţství utkání 
(nakonec jich bylo celkem 66) a proto byl turnaj 
jedno velké, ale dokonale fungující mraveniště – 
neustále se střídaly zápasy, herní stoly, hráči a tak 
pořád dokola. 
Všichni bojovali s velkým zaujetím a nadšením, 
vládla zde však příjemná a pohodová atmosféra, 
občas proloţená nápaditými a vtipnými komentáři 

jak hráčů, tak diváků, kteří do klubovny postupně 
přicházeli. Aby naši hráči byli při namáhavých 
výkonech svých prstů, zápěstí a loktů dostatečně 
občerstveni, tak pro ně byl zajištěn stálý přísun 
pivka i dalších rozličných nápojů a také jim Hanka 
s Honzou nabídli párečky s hořčicí. 
     Poté co bylo dohráno a konečně spočítány 
všechny výsledky, proběhlo kolem sedmé hodiny 
večer slavnostní vyhlášení vítězů, kteří obdrţeli 
pěkné medaile a diplomy a dále věcné ceny jako 
mikiny, trička, kšiltovky, kalendáře a lahve 
šampaňského. 
     Ceny předal vítězům ředitel turnaje Honza 
Volše a starosta dobrovolných hasičů Honza 
Meloun, který poděkoval pořdatelům i sponzorům 
a turnaj oficiálně ukončil. Poté jsme ještě spolu v 
klubovně pěkně posedeli a bavili se velmi dobře 
aţ do pozdních hodin. 

 

A jak to tedy nakonec dopadlo? 
 
 
 
 

Pořadí vítězů:  
1. místo – Jan Kostelecký 
2. místo – Petr Kremlička 
3. místo – Tomáš Kučera 

 

 

Nejlepším střelcem celého turnaje se stal s 26 góly 
Honza Kostelecký a nejlepším obráncem pak Tomáš 
Kučera s pouhými 10 inkasovaými brankami. 

 
8 
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     Velmi rádi bychom poděkovali řediteli tohoto turnaje Honzovi Volšemu za precizní přípravu a 
organizaci. Za poskytnutí pěkných cen pro vítěze velmi děkujeme také sponzorům, kterými byli kromě 
našeho SDH také obec Spojil, rodina Kosteleckých, starostka obce Spojil a starosta SDH. 
     Věřím, ţe všem účastníkům i divákům se tento turnaj velmi líbil a uţili si při něm krásné sportovní a 
zároveň i společenské odpoledne a večer. 

   Starosta SDH obce Spojil 

                   Ing. Jan Meloun  

  

 

     Letošní jiţ osmý ples Obce Spojil a SDH Spojil 
se konal v pátek 22. ledna jako jiţ tradičně 
v kulturním zařízení obce Choteč, která je pro nás 
v mnoha směrech spřátelenou obcí. Organizátoři 
přišli tentokrát s malou, ale velmi důleţitou 
změnou. Hudební doprovod celého plesu 
zajišťovala skupina Bylo nás pět z Borohrádku.  

     Okolo půl sedmé začali přicházet první 
účastníci plesu. V sále je společně se starostkou 
obce Miluší Teleckou vítali také místostarosta 
obce Jan Křivka a člen zastupitelstva Svatopluk 
Rozsypal. Oba pánové kromě přivítání předali 
kaţdé příchozí dámě tradiční růţi. Naši dobrovolní 
hasiči v čele se svým starostou Honzou  

 
Melounem zajišťovali prodej vstupenek a lístků do 
tomboly. Po několika úvodních melodiích, krátce 
po devatenácté hodině oficiálně ples zahájila 
starostka obce společně se starostou spojilských 
hasičů. Nejprve všechny přivítali, zejména pak 
vedení obce Choteč v čele s jejím starostou. 
Následně poděkovali všem sponzorům za 
hodnotné ceny do tomboly a popřáli všem 
příjemný večer a hezkou zábavu. Pak uţ se 
rozpoutala neutuchající zábava, kterou rozproudila 
svým kvalitním výkonem jiţ zmíněná hudební 
skupina „Bylo nás pět“. Celý večer probíhal ke 
spokojenosti snad všech zúčastněných a tak kdyţ 
v časných ranních hodinách ples končil, mnohým 
se nechtělo ani domů. 
     Nezbývá nám tedy neţ poděkovat všem 
organizátorům, sponzorům, ale zejména obci 
Choteč za to, ţe nám opět umoţnila pořádat ples 
u nich v obci a personálu místní restaurace za 
vzornou obsluhu. 
     Na shledanou na IX. plese Obce Spojil a SDH 
Spojil 20. ledna 2017 v Chotči opět s kapelou 
„Bylo nás pět“.      

               Miluše Telecká
      

                                             

 
  

     Čtvrtý ročník našeho spojilského turnaje ve 
stolním tenisu dvojic se konal jako obvykle v 
únorovém termínu a pořadatelem byl opět náš 
SDH Spojil společně s obcí Spojil. V sobotu 13. 
února se tedy ve 14,00 hodin odpoledne sešli k 
prezenci všichni přihlášení účastníci v klubovně 
spojilského sportovního areálu. Bylo to celkem 10 
hráčů, kteří se po zahájení turnaje starostou SDH 
ve 14,15 rozlosovali do 5 dvojic. Následovala 
skupinová fotka všech hráčů a uţ to propuklo. 
Pravidla byla stejná jako v předchozích dvou 
ročnících - všechny zápasy byly hrány na 2 
vítězné sety a hrálo se systémem kaţdý s 
kaţdým, takţe to šlo opravdu poměrně sviţně. 
Všechny dvojice hráčů bojovaly s velkým 
sportovním zápalem a vládla zde příjemná a 
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pohodová atmosféra. Krátce po půl páté se pak 
odehrál rozhodující zápas dvou nejlepších dvojic o 
zlato, který všichni sledovali s velkým napětím. 
Aby všichni naši hráči byli při namáhavých 
výkonech dostatečně občerstveni, tak pro ně byl 
zajištěn stálý přísun rozličných nápojů a měli 
moţnost pochutnat si také na dobrotách z 
kuchyně Hanky Hartmanové. 
     Navečer v pět hodin proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů turnaje. Ti obdrţeli pěkné velké 

medaile, diplomy a dárkové poukazy na večeři v 
klubovně sportovního areálu. Vítězové prvního 
místa převzali navíc tradiční zlatý putovní pohár, 
na který budou zapsána na památku jejich jména. 
Příjemnou tečkou ukončení turnaje bylo to, ţe 
starosta dobrovolných hasičů věnoval zlatým 
vítězům jako cenu lahev Jägermaistera, který zlatí 
hoši rozlili do panáčků a na zdar turnaje si tak 
připili všichni hráči. 

 
Pořadí vítězů:  

 
 
 
     Všem účastníkům i divákům se nepochybně tento turnaj velmi líbil a uţili si při něm krásné sportovní 
odpoledne. Závěrem bychom rádi poděkovali řediteli turnaje Honzovi Volšemu za perfektní přípravu a 
organizaci této sportovní události, obci Spojil a paní starostce Telecké za věnované ceny pro vítěze a 
Hance Hartmanové za zázemí v klubovně a příjemnou atmosféru. Těšme se společně uţ nyní na příští 
ročník a přejme našim spojilským sportovcům dobrou výdrţ při tréningu, samozřejmě nejlépe přímo v 
našem spojilském sportovním areálu.                      
           Starosta SDH obce Spojil 

                                    Ing. Jan Meloun  
 
  

 

     Tak jako k Vánocům patří vánoční cukroví, tak 
patří k Velikonocům malovaná vajíčka. Vyfouknutá 
vajíčka pak zdobí různé jarní dekorace, které si 
vyrábíme na velikonočním kurzu floristiky, ale od 
loňského roku také Velikonoční spojilský strom.   

 

     Protoţe spotřeba vyfoukaných vajíček je 
značná, jiţ v průběhu roku paní Mirka Čápová 
pečlivě schraňuje tento materiál. Pan Sváťa 
Rozsypal je pak obarví speciálními barvami a to 
uţ jsou připravená pro další zpracování. Letos 
bylo takto připraveno kolem 150 vajíček, která 
čekala na další výzdobu.   

     Ve středu 16. března se sešlo v klubovně 
sportovního areálu kolem 10 ţen a dětí a jeden 
tatínek, aby dokončili výzdobu vajíček malováním 
vzorů barevným voskem. Jedna čárka vedle druhé 
a na vajíčku se pomaloučku začal objevovat 
originální geometrický či květinový obrazec. 
Náročná a zdlouhavá práce se však vyplatila a my 
jsme po několika hodinách pečlivé práce mohli 
obdivovat krásné kraslice s úţasnými vzory, které 
by směle mohly konkurovat výrobkům 
v obchodech. Po připevnění kraslic na stuţky jsme 
měli připravenou výzdobu na Velikonoční spojilský 

strom.             Božena Melounová 

 
 

  1. místo – Petr Dvořák, Jiří Netušil 
  2. místo – Jan Zahálka, Tomáš Kučera 
  3. místo – Jan Volše, Ladislav Čáp  
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     Stejně jako kaţdý rok před Velikonocemi 
uspořádala Obec Spojil kurz velikonoční floristiky. 
Letošní Velikonoce připadly jiţ na 27. a 28. 
března, a tak se kurz konal o týden dříve, tj. 19. 
března, kdy se o půl desáté v klubovně 
sportovního areálu sešlo kolem 15 ţen, dívek a 

dětí, aby si na tyto oblíbené svátky připravily 
pestrobarevnou výzdobu pro své domy a byty. 

     Pod vedením nám všem známých lektorek 
paní Jitky Folbrechtové a paní Zorky Hrabáňové 
se všem práce skvěle dařila a během jedné 
hodiny se začaly na stolech v tělocvičně objevovat 
originální věnce a zápichy v miskách. Jarní zeleň, 
přírodní i umělé zdobné prvky a letos i keramické 
ozdůbky z dílny Dámského klubu se v rukách 
našich šikovných výtvarnic proměnily v krásné 
dekorace, které by mohly směle konkurovat 
profesionálním výrobkům. Děti si s pomocí pana 
Sváti Rozsypala mohly také vlastnoručně 
omalovat ozdůbky z pálené hlíny, které se pak 
staly součástí jejich výtvorů. 
     Kaţdá z účastnic kurzu si po několika hodinách 
pilné práce odnášela pyšně domů několik 
originálních dekorací, kterými si o Velikonocích 
vyzdobí svůj domov. Celé této akci však 
předcházela náročná příprava materiálu, o kterou 
se postarala paní Mirka Čápová, jíţ za to náleţí 
velký dík stejně jako výše uvedeným lektorkám a 
panu Rozsypalovi.  

                                            Božena Melounová 

                                             
  

 
     Ač to tak venku zdaleka nevypadalo, počasí, 
ţe by ani psa ven nevyhnal, přesto byla neděle 
20. března prvním jarním dnem. I přes tuto 
nepřízeň počasí na spojilské návsi „rozkvetl“ 
velikonoční strom a to díky řadě nadšených a 
ochotných spojiláků pod vedením Mirky Čápové. 
Tento den se totiţ uskutečnilo jiţ druhé „Zdobení 
spojilského velikonočního stromu“.  

    Celé akci předcházela pečlivá příprava. Mirka 
s nadšením sobě vlastním po celý rok trpělivě 
vyfukovala vajíčka a střádala na plata jejich „ulity“. 
S jarem pak přišel ten správný čas pro našeho  
 
 

 
zručného modeláře Sváťu Rozsypala, který svým 
umem „oblékl“ vyfoukaná vajíčka do nových, 
jarními barvami hýřících „šatiček“. Pak přišly na 
řadu šikovné ruce našich ţen a dětí, ale i jednoho 
tatínka, které za pomoci voskových barev a 
pestrobarevných stuţek daly vajíčkům definitivní 
podobu. Zdálo se, ţe vše je připraveno, ale přeci 
jeden problém nastal. Od loňského roku se na 
spojilské návsi pyšnila okrasná vrba. Díky 
rozmarům počasí a dřívějšímu termínu Velikonoc 
se však ještě „neprobudila ze zimního spánku“.  
Nastal problém, kde sehnat jiný vhodný strom. 
Díky Miloši Záleskému se podařilo zajistit krásnou 
svěţí břízku, která svými bohatými větvemi byla 
tím nejvhodnějším „modelem“. 
     Teď uţ nic nestálo v cestě tomu, aby více jak 
20 obětavých spojiláků, vzdor nepřízni počasí, 
přišlo toto nedělní odpoledne na spojilskou náves 
ozdobit náš strom. Sice trvalo téměř hodinu 
v chladu a větru, neţ se podařilo navěšet 360 
vajíček, ale výsledek stál za to. Na návsi se skví 
krásný pestrobarevný strom, který přinese radost 
z nadcházejících svátků jara nejen nám 
spojilským, ale i náhodným kolemjdoucím. Velký 
dík všem, kteří s nadšením a elánem celou akci 
připravili a zrealizovali. 

        Miluše Telecká 
 



 

Jiţ několik let se u nás v obci koná tradičně na 
Velký pátek Kříţová cesta, kterou pro místní 
rodiče s dětmi i přespolní věřící organizuje rodina 
Kučerových.  I tentokrát byl sraz v pátek dne 25. 
března v 9 hodin před domem Kučerových. 
Podmračená obloha nevěštila nic dobrého, ale 
naštěstí déšť dorazil aţ odpoledne. Paní Katka 
Kučerová s dětmi nejprve zrekapitulovala i pro 
ostatní přítomné průběh čtyř týdnů postní doby 
před Velikonocemi. Přišel mezi nás i kněz  Mgr. A. 
Forbelský, který všem před cestou poţehnal a pak 
se jiţ procesí čítající více neţ 50 lidí vydalo na 
cestu lemovanou 14 zastaveními o utrpení Jeţíše, 
které si děti sami namalovaly.  V čele průvodu 
nesly děti symbolický kříţ a za zpěvu a rachotu 
klapaček jsme putovali od jednoho zastavení ke 
druhému. U kaţdého zastavení jsme vyslechli 
krátké seznámení s výjevem obrazu. Po cestě se 
ke skupině přidávali další příchozí. Naše pouť 
vedla z ulice Na Strejčku, ulicí Okrajovou, kolem 
návsi a poslední zastavení bylo umístěno na 
kapličce, která symbolicky představovala Jeţíšův 
hrob. Na závěr se všichni před kapličkou na 
památku vyfotili, a tak jsme mohli konstatovat, ţe  
konečný počet účastníků tohoto procesí dosáhl 
kolem 75. Na cestu domů dostaly především děti 
od paní Kučerové „Jidášky“, aby si kromě jiného 
připomněly, jak Jidáš zradil a prodal Jeţíše. 
                              

                                           Božena Melounová 



 

     Letošní Velikonoce, i kdyţ byly velmi brzy, tedy 
27. a 28. března, přinesly krásné počasí, takţe se 
tentokrát koledníkům chodilo o poznání veseleji. 
Přestoţe se o Velikonocích změnil čas na letní, tj. 
ţe se posunul o hodinu dopředu, naši mládenci 

nelenili ráno si přivstali a přesně v osm hodin 
vyrazili na svoji kaţdoroční pouť. Letos se 
začínalo prvními domy v ulici K Hájovně, takţe 
jedněmi z prvních omlazených byly paní 
Melounová a paní Marešová. Dál uţ pak cesta 

zhruba 15 členné skupiny koledníků včetně dětí 
pokračovala za zvučného doprovodu valchy 
Honzy Šťopky a zpěvu ostatních jednu ulici po 
druhé aţ obešli celou ves.  
     Kromě této velké bandy koledovalo i několik 
skupinek tatínků s vlastní drobotinou. „Hody, hody 
doprovody, dejte vejce malovaný…..“ znělo u 
kaţdých dveří, někdy však byla tato tradiční 
koleda vystřídána originálními verši z vlastní 
produkce. Po řádném vyšlehání hospodyňky 
samozřejmě následovalo obdarování koledníků 
vajíčky, sladkostmi nebo jinými dobrotami či něčím 
ostřejším pro tatínky na cestu. Na závěr kaţdé 
návštěvy uvázala paní domácí koledníkům na 
pomlázku mašli, takţe na konci koledování se 
některé pomlázky pod jejich vahou prohýbaly.  
     Ani letos nechyběla naší kolednické bandě obří 
několikametrová velepomlázka, o kterou jako 
kaţdý rok pečoval Vláďa Kostelecký. Se svým 
kolednickým symbolem plným vlajících pentlí 
prošli do oběda celou vesnici a pak nastalo 
v soukromí obvyklé sčítání a hodnocení výsledků 
koledy.  
Letošní Velikonoce i díky pěknému počasí byly 
skutečně krásné a veselé. 

               Božena Melounová 
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     Na jaře roku 1946 byla slavnostně na 
návsi obce Spojil zasazena, stejně jako 
v mnoha jiných městech a vesnicích, 
„Lípa Svobody“. V současné době je to jiţ 
vysoký vzrostlý strom, který je stále 
pěknou dominantou naší návsi. 
V letošním roce tedy jiţ slavíme 70 let 
ţivota tohoto památného stromu. 

Na snímku jsou hasiči, pan  Václav 

Ceradský a  pan Stanislav Brzek, 

sázející lípu  v pracovní hasičské 

uniformě. Čestnou stráž stojí spojilští  

hasiči ve slavnostních uniformách a 

krojovaná děvčata – paní Marie 

Trojanová (vpravo). 

 

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 27. ledna 2016 

 

      Na tomto zasedání bylo přítomno 8 za-
stupitelů, jeden byl omluven a jednání navštívilo    
9 hostů z řad obyvatel. Starostka obce zahájila 
jednání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem 
a po úvodních ceremoniích předloţila 
zastupitelstvu obce program jednání, který byl 
zveřejněn na pozvánce v úřední desce Obecního 
úřadu ve Spojile a předloţila návrh na jeho 
úpravy, a to k bodu 5. Zde konstatovala, ţe 
volební strana Spojil náš společný domov byla 
připravena podpořit některé pozměňovací návrhy 
volební strany Sdruţení politického hnutí Ano 
2011 a SOS (Spojil sobě) ke Směrnici č. 1/2016 o 
způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v obci Spojil, zejména pokud se týká 
sníţení cenových limitů zakázek, na něţ se bude 
směrnice vztahovat a to na částky 200.000,- Kč, 
respektive 100.000,- Kč a dále prodlouţení 
termínů pro předloţení nabídek.  Podpora těmto 
návrhům byla přislíbena za předpokladu, ţe 
volební strana Sdruţení politického hnutí Ano 
2011 a SOS (Spojil sobě) na sebe převezme 
zodpovědnost za zadávání a vyhodnocování 
veřejných zakázek malého rozsahu v obci Spojil. 

Vzhledem k tomu, ţe se do dnešního dne 
nepodařilo na tomto bodě najít shodu a volební 
strana Sdruţení politického hnutí Ano 2011 a SOS 
(Spojil sobě) si připravilo další návrhy na úpravu 
citované směrnice, které je nutné nejdříve 
projednat na pracovní schůzce, doporučila 
předsedající po vzájemné dohodě s lídrem volební 
strany Sdruţení politického hnutí Ano 2011 a SOS 
(Spojil sobě) panem Matějem, stáhnout tento bod 
programu z jednání.  Po té nechala předsedající o 
předloţeném návrhu hlasovat. Pro se vyjádřili 
všichni přítomní zastupitelé a v dalším 
jednomyslném hlasování byl tento bod odsunut na 
některé další jednání prvního pololetí 2016. 
    Předsedající dále konstatovala, ţe vzhledem 
k nepřítomnosti předkladatele pana Libora Kmenta 
doporučuje stáhnout z programu jednání bod č.7 
Projednání záměru na zřízení obecní knihovny 
včetně organizačního, personálního a 
ekonomického zajištění, které měl pan Libor 
Kment uvést do ţivota. Rovněţ tento přesun byl 
jednomyslně odsunut na další jednání. 
Pozměnměný program byl následně rovněţ 
hlasováním schválen. 

 
     Po poněkud širší úvodní části došlo na Kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva 
obce. Starostka uvedla, ţe usnesení z předchozích jednání ZO jsou splněna. Usnesení týkající se 
problematiky veřejného osvětlení, projektu Starzone a současného stavu řešení dopravní situace 
výjezdu z obce Spojil na křiţovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka jsou permanentní a tato 
témata jsou pravidelně zařazena do programu a projednávána na jednání zastupitelstva obce. 
Předloţená zpráva o kontrole byla schválena. 
 
     Dalším bodem jednání bylo projednání 
Informace o přijatých RO č. 206/2015 a                 
č. 207/2015 v kompetenci starostky obce. Jedná 
se o rozpočtové opatření č. 206/2015 je ve výši 

96 028,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů, kdy jde především o aktualizaci příjmů 
obce, zejména o částku 84.000,- Kč, která je 
podílem, vlastníků pozemků a budoucího 13 
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investora realizace Změny č.1 ÚP Spojil, na 
nákladech za pořízení Změny č.1 ÚP Spojil. Dále 
se jednalo o drobnější úpravy příjmů obce. 
Převáţná část těchto příjmů byla pouţita na 
financování a to v částce více jak 85.000,- Kč. 
Další rozpočtové opatření (č. 207/2015) je ve výši 
92.400,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 

výdajů a jedná se o příjmy za prodej pozemku p.p. 
č. 157/51v k. ú. a obci Spojil v lokalitě Morčák, 
jehoţ prodej byl schválen v září 2015. Tyto 
finanční prostředky byly pouţity v plné výši na 
financování.  
Obě rozpočtová opatření byla odhlasována všemi 
zastupiteli. 

 

     Ve finančním duchu se nesl i další bod jednání, kde se jednalo o projednání a schválení RO č.1/2016 

v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil. Předkládané rozpočtové opatření č.1/2016  je ve výši 914. 000,- 

Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Na straně příjmů se jedná o dorovnání rozdílu skutečného 

stavu finančních prostředků a předpokládaného financování. Na straně výdajů bude pouţita částka ve 

výši 870.000,- Kč na nákup pozemku p.p. č. 157/50 v k.ú. a obci Spojil v lokalitě Morčák, který 

bezprostředně sousedí se stávajícím sportovním areálem. Nákup tohoto pozemku byl schválen na 

jednání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2015. Tím budou vytvořeny podmínky pro rozšíření sportovního 

areálu obce Spojil. Dále částka ve výši 44.000,- Kč byla pouţita na úhradu daně z nabytí nemovitosti. I 

toto rozpočtové opatření bylo schváleno jednomyslně. 

     Dále následovaly Zprávy o činnosti výborů 
obce Spojil za II. pololetí roku 2015. Starostka 
obce konstatovala, ţe zprávy o činnosti výborů 
budou předneseny jejich předsedy ústně a 
předloţené zprávy budou tvořit nedílnou součást 
zápisu z jednání zastupitelstva obce. Jako první 
předala slovo předsedkyni finančního výboru paní 
Boţeně Melounové, která seznámila přítomné s 
činností finančního výboru. Po ní následovala 

zpráva o činnosti kontrolního výboru, kterou 
přednesl její předseda MVDr. Svatopluk Rozsypal. 
Obě zprávy byly v hlasování přijaty jednomyslně. 
Následovala Zpráva o činnosti Výboru stavebního 
a strategického rozvoje obce Spojil za II. pololetí 
roku 2015, kterou přednesl její předseda, 
místostarosta Jan Křivka. I tato zpráva byla přijata, 
hlasování se zdrţel pouze jeden ze zastupitelů, 
pan. Ing.J.Jandl. 

 
     Dalším bodem jednání se stalo projednávání Realizace technických a organizačních opatření s cílem 

maximálního časového  vyuţití sportovního areálu pro  sportovní veřejnost obce Spojil, kde byli 

předkladateli Jan Matěj, Bc. Diana Houdová a Ing. Jaroslav Jandl. Starostka obce konstatovala, ţe 

projednávaný materiál obdrţeli členové zastupitelstva obce písemně předem, navíc se některých 

pracovních schůzek souvisejících s projednávanou tématikou zúčastnili osobně. Po té předala slovo 

předkladateli panu Janu Matějovi a následně otevřela k pojednávanému bodu diskuzi, po níţ předloţila 

návrh na usnesení. V diskuzi postupně vystoupili pan Jan Křivka, Miluše Telecká, MVDr. Svatopluk 

Rozsypal, MUDr. Karel Mencl a paní Radka Ministrová. 

     Usnesení k tomuto bodu byla přijata dvě:  

1) Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí přednesenou informaci o dosavadním 
postupu k zajištění Realizace technických a organizačních opatření s cílem maximálního časového  
vyuţití sportovního areálu pro  sportovní veřejnost obce Spojil. 

2) Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením souhlasí s rozšířením časového vyuţití víceúčelové 
místnosti sportovního areálu ve Spojile a ukládá připravit technická, organizační a právní opatření 
s tím související, která budou projednána a schválena na příštím jednání zastupitelstva obce. 

Zodpovídá: starostka obce, Jan Matěj, Bc. Diana Houdová, Ing. Jaroslav Jandl. Termín: 31.3.2016. 
V obou případech byl návrh schválen všemi přítomnými zastupiteli. 
 
     Na jednání dále zazněla informace o 
současném stavu řešení dopravní situace výjezdu 
z obce Spojil na křiţovatce komunikací III/2982 a 
I/36 Pardubice-Hůrka.  
     Starostka obce konstatovala, ţe od posledního 

jednání zastupitelstva obce pokročila celá 

záleţitost kupředu a předala slovo místostarostovi 

obce a zároveň předsedovi výboru stavebního a 

strategického rozvoje obce Spojil, aby seznámil 

přítomné s novými informacemi. Místostarosta 

obce pan Jan Křivka informoval, ţe podle sdělení 

ředitele ŘSD Pardubice Ing. Vébra byla 

podepsána smlouva o dílo na zhotovení 

projektové dokumentace přivaděče D35(dříve 

R35) – komunikace I/36 a to v úseku od 

kruhového objezdu na Dubině po Sezemice – 

Počáply. V rámci tohoto projektu bude řešeno i 
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vyústění komunikace III/2982 na I/36. V průběhu 

měsíce února by měla být Obec Spojil přizvána ke 

konzultačním jednáním. Hlasováním byla tato 

informace zastupitelstvem vzata na vědomí. 

     Pokud se jedná o současný stav projektu 

Starzone a.s., uvedla paní starostka, ţe 

v současné době nejsou známy ţádné nové 

oficiální informace v této záleţitosti, takţe zatím 

není co projednávat. 

 

     Jako další bod zazněla na jednání Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. S tímto 

materiálem seznámila členy zastupitelstva obce paní starostka. Následně otevřela k předloţené 

informaci diskuzi. V diskuzi vystoupili pan Ladislav Ministr, Miluše Telecká, Ing. Jaroslav Jandl, 

místostarosta obce Jan Křivka, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Tomáš Kučera, Jan Štěpánek – čp. 87 a 

Bc. Diana Houdová. Diskuze se vesměs týkala informace z přednesené zprávy o uloţení nebezpečného 

odpadu na veřejně přístupné ploše v areálu bývalého zemědělského druţstva, které obecní úřad 

v současné době řeší. I přes bohatou diskuzi byla zpráva přijata jednomyslně a bez výhrad. 

 

     V bodu různé se nejprve diskutovalo o 

změnách termínů jednání zastupitelstva obce 

Spojil. Starostka obce konstatovala, ţe členům 

zastupitelstva obce poskytla ţádost člena 

zastupitelstva obce pana Libora Kmenta na 

změnu termínů jednání zastupitelstva obce 

vzhledem k povaze jeho zaměstnání, aby se 

jednání mohl zúčastnit. Následně otevřela 

k předloţenému bodu jednání diskuzi a po té 

přednesla návrh na usnesení. Pro neschválení 

návrhu na změnu termínů jednání v I. Pololetí 

2016 hlasovali všichni přítomní zastupitelé. 

      Jako další přišla informace o současném stavu 

řešení části veřejného osvětlení v lokalitě Morčák, 

které není ve vlastnictví obce Spojil. Zde starostka 

obce informovala o krocích, které podnikla právní 

zástupkyně obce Spojil. Na základě usnesení ZO 

Spojil číslo 9/2015/IV. a 9/2015/V. byly realizovány 

následující kroky. Byl odeslán přípis společnosti 

Miroslav Jonáš Investment s.r.o. ve věci podmínek 

převodu vlastnických práv VO na obec Spojil a 

dále byla odeslána ţádost na Městský úřad 

Sezemice, o přezkoumání podmínek vydání 

Kolaudačního souhlasu ze dne 23.3.2009, pro 

stavbu „Technická infrastruktura – veřejné 

osvětlení a rozhlas“ - stavebník Aaron Bohemia 

s.r.o. - dnešní vlastník VO je Miroslav Jonáš 

Investment s.r.o. Oběma subjektům bylo sděleno 

právní zastoupení v této věci a v přípise 

poskytnuty podstatné informace ve věci. Dalším 

krokem je zmapování vlastnických vztahů 

k pozemku a oslovení vlastníka, coţ bude 

realizováno do 29.1.2016 (případný prodej nebo 

zřízení věcného břemene).  

     V bodě různé starostka také pozvala všechny 

přítomné na Dětský karneval a Karneval 

dospělých dne 6.2. 2016 a na Turnaj ve stolním 

tenise dvojic, který se uskuteční dne 13.2. 2016.  

 

     Dále vystoupil místostarosta obce pan Jan Křivka s návrhem na vydání veřejné vyhlášky obce, která 

by informovala občany o uloţení nebezpečného odpadu v areálu bývalého zemědělského druţstva a 

věcech s tím souvisejících. Vzhledem k obavám o případnou neadekvátní reakci občanů nebyl tento 

návrh přijat. 

 
  

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 23. března 2016

 
     Na zahájení jednání zastupitelstva obce bylo 
přítomno 8 zastupitelů, 1 byl omluven a dále bylo 
přítomno 16 hostů.   
     Ani tomuto jednání se nevyhnuly změny 
v programu jednání. V této souvislosti paní 
starostka  konstatovala, ţe  vzhledem  k tomu, ţe  
 
 

doposud nejsou kompletně shromáţděny 
podklady k bodu Koncepce vybudování obecního  
dohledového kamerového systému a to zejména 
z pohledu analytické části efektivnosti 
kamerového systému a z důvodu nepřítomnosti 
velitele Městské policie Sezemice na jednání, 
doporučuje, aby tento bod programu byl staţen a 
předloţen na dalším jednání zastupitelstva obce, 
které předpokládá svolat mimo schválený plán 
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nejpozději v I. polovině května, na kterém by byly 
projednány i ostatní dokumenty, které byly 
odloţeny z jednání minulých. Pro se vyjádřili 
všichni přítomní zastupitelé. 
Předsedající dále předloţila návrh na zařazení 
bodu Projednání a schválení RO č.2/2016 

v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil a to 
z důvodu úspěšnosti přidělení dotace v rámci 
veřejně prospěšných prací. I zde byla změna 
schválena.   

 
      V rámci Kontroly plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil starostka obce 
uvedla, ţe usnesení z předchozích jednání ZO jsou splněna. Usnesení týkající se problematiky 
veřejného osvětlení, projektu Starzone a současného stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce 
Spojil na křiţovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka jsou permanentní a tato témata jsou 
pravidelně zařazena do programu a projednávána na jednání zastupitelstva obce. Dále konstatovala, ţe 
v platnosti je Usnesení č.1/2016/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením souhlasí s rozšířením 
časového vyuţití víceúčelové místnosti sportovního areálu ve Spojile a ukládá připravit  technická, 
organizační a právní opatření s tím související, která budou projednána a schválena na příštím jednání 
zastupitelstva obce. Za plnění odpovídá starostka obce, Jan Matěj, Bc. Diana Houdová a Ing. Jaroslav 
Jandl, s termínem 31.3. 2016. 
 
     Dále starostka konstatovala, ţe je připravena 
nájemní smlouva mezi obcí Spojil a případnými 
zájemci o vyuţívání víceúčelové místnosti mimo 
provozní hodiny sportovního areálu. Tato smlouva 
prošla několikerým připomínkováním a členové 
zastupitelstva obce ji dostali k dispozici. Nyní bude 
smlouva poskytnuta občanům a na základě jejich 
zájmu budou realizována příslušná technická 
opatření ve smyslu zpřístupnění víceúčelové 
místnosti mimo provozní dobu sportovního areálu. 
V této souvislosti předloţila návrh, aby 
zastupitelstvo obce stanovilo počet smluv, které 
musí být podepsány, aby bylo ekonomické 
vynaloţit finanční prostředky na technická 
opatření. Předloţila návrh, aby realizace celého 
záměru byla podmíněna podepsáním smluv 
minimálně 5% občanů, coţ znamená podpis cca 
25 smluv. Následně předsedající otevřela 
k přednesené kontrole diskuzi. V diskuzi vystoupil 
pan Jan Křivka s úpravou předloţeného návrhu. 
Pan Jan Matěj vystoupil s dotazem kolik občanů 
vyuţívá víceúčelovou místnost. Pan Ing. Jaroslav 
Jandl vystoupil s návrhem, aby byl stanoven 
termín, do kdy se mohou občané vyjádřit k návrhu 
smlouvy na rozšíření vyuţívání víceúčelové 
místnosti mimo provozní dobu sportovního areálu. 
Po té předsedající předloţila návrh na usnesení, 
které předpokládá 25 uzavřených smluv. 
Místostarosta obce v této chvíli předloţil návrh na 
krátkou přestávku pro upřesnění zformulování 
návrhu na usnesení.  
V diskuzi dále vystoupili MUDr. Karel Mencl, Bc.  

Diana Houdová a pan Jan Křivka. Předsedající 
následně předloţila znění upřesněného návrhu na 
usnesení. I kolem tohoto návrhu se rozpoutala 
další diskuze. V té vystoupil Ing. Jan Meloun 
s technickou poznámkou k předloţenému návrhu. 
Dále vystoupil pan Jan Štěpánek čp.87 
s dotazem, zda je nutná podmínka stanovení 
počtu podepsaných smluv. Tento návrh podpořil 
také Ing. Jaroslav Jandl, kterého předsedající 
vyzvala k předloţení protinávrhu. Následně pak 
přerušila jednání na 10 minut, aby navrhovatelé 
protinávrhu mohli zformulovat návrh na usnesení. 
     Po obnovení jednání pan Jan Matěj předloţil 
návrh, aby byl tento bod předloţen na příští 
jednání zastupitelstva, abychom do té doby zjistili 
zájem občanů. Starostka obce přednesla návrh na 
hlasování o původním návrhu na usnesení a po té 
o protinávrhu. Do diskuze se přihlásil MVDr. 
Svatopluk Rozsypal, zda by nebylo lepší návrh 
stáhnout neţ o něm hlasovat. 
     Starostka pak předloţila nový návrh na 
usnesení: „Zastupitelstvo obce Spojil  na základě 
proběhlé diskuze svým usnesením stahuje 
předloţený návrh na realizaci technických 
opatření pro vyuţívání víceúčelové místnosti 
sportovního areálu mimo provozní dobu 
sportovního areálu z  dnešního jednání 
Zastupitelstva obce Spojil a ukládá předloţit tento 
bod na příští jednání zastupitelstva.“ Tento návrh 
byl přijatý jednomyslně. Stejně tak byla dodatečně 
přijatá i Zpráva o kontrole plnění usnesení 
z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil. 

 
     Jako další bod jednání následovalo projednání celoročního hospodaření obce Spojil a závěrečného 
účtu obce Spojil za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 
2015.  Starostka obce uvedla některá základní data z celoročního hospodaření obce Spojil. Příjmy obce 
Spojil v roce 2015 činily 5.505.249,96 Kč, coţ je 117,85% schváleného rozpočtu po úpravách ( v roce 
2014 to bylo 111,01 %). Výdaje obce Spojil byly ve výši 6.062.553,69 Kč, coţ je 75,82 %( v roce 2014 
to bylo 70,12 v roce 2013 to bylo 89,25 % a v roce 2012 to bylo 92,96%) schváleného rozpočtu po 
úpravách.  Nárůst výdajů o téměř 6% oproti roku 2014 je způsoben vyššími investičními výdaji. Zůstatek 
na účtu obce Spojil k 31.12. 2015 byl ve výši 1 .914.944,54 Kč (v roce 2014 to bylo  2.472.248,27 Kč), 
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coţ je o 914.944,54 Kč (o 91%) více neţ se předpokládalo. Po té starostka obce uvedla základní data 
ze Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2015. Daňové příjmy obce Spojil v roce 2015 byly ve výši 
4 502. 672,61 Kč, nedaňové příjmy ve výši 347.011,35 Kč a přijaté transfery ve výši 563. 166 Kč. Běţné 
výdaje obce činily 4.605.529,69Kč a kapitálové výdaje byly 1.457.024,00 Kč.  Saldo příjmů a výdajů bylo 
-557.303,73  Kč.                                                                                                                                                                                                                                                        
     Dále starostka uvedla, ţe dne 18. 12. 2015 proběhl dílčí přezkum hospodaření obce Spojil za rok 
2015 a dne 24.2. 2016 proběhl závěrečný přezkum hospodaření. Tímto přezkumem nebyly zjištěny 
ţádné chyby a nedostatky, tudíţ obec Spojil obdrţela takzvaný A-audit, coţ jí opravňuje čerpat finanční 
prostředky z dotačních titulů. Po té předala slovo paní Melounové, předsedkyni finančního výboru. Ta 
uvedla, ţe předloţené materiály projednal finanční výbor obce Spojil na svém zasedání dne 2. 3. 2016 a 
doporučil je zastupitelstvu ke schválení. Do diskuze k projednávanému bodu se nikdo s přítomných 
nepřihlásil. V hlasování bylo hospodaření obce přijato poměrem 7 pro, 1 se zdrţel (Ing. Jaroslav Jandl). 
 
     Po hospodaření následovalo projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2015. Zde starostka 
seznámila přítomné s hlavními údaji z předkládaných materiálů. Obec Spojil měla k 31. 12. 2015 stálá 
aktiva ve výši 40.466.313,30Kč, oběţná aktiva ve výši 2.222.175,54 Kč, pasiva celkem ve výši 
42.688.488,84Kč. Výsledek hospodaření obce Spojil za rok 2015 je 590.543,20 Kč v roce 2014 byl 
702.271,48 Kč. Starostka dále uvedla, ţe v průběhu měsíce ledna proběhla dokladová a fyzická 
inventarizace majetku obce Spojil. Obec Spojil vlastní k 31. 12. 2015 hmotný a nehmotný majetek 
včetně finančních prostředků na účtech ve výši 52 486 854,16 Kč, coţ je 107116,- Kč na jednoho 
obyvatele. Předsedkyně finančního výboru sdělila, ţe předkládané materiály byly projednány na 
jednání finančního výboru dne 2.3. 2016 a byly zastupitelstvu obce Spojil doporučeny ke schválení. Do 
diskuze se nikdo nepřihlásil a v hlasování byla účetní uzávěrka přijata poměrem 6 pro, 2 se zdrţeli (Ing. 
Jaroslav Jandl, Jan Matěj). 
 
     Finanční záleţitosti pokračovaly projednáním 
Ţádosti APOLENKA z.s. o finanční příspěvek na 
financování vzniklých nákladů sociální sluţby-
Sociálně aktivizační sluţby pro seniory a 
zdravotně postiţené. S ţádostí přítomné 
seznámila paní starostka a podotkla, ţe 
poţadovaná částka nebyla rozpočtována. Proto 
doporučila schválit příspěvek ve výši 50.000,- Kč 
s tím, ţe částka ve výši 25.000,- Kč bude 
poukázána do 30. 6. 2016 a druhá částka ve výši 
25.000,- Kč bude poukázána do 30. 9. 2016 na 
účet příjemce příspěvku. Následně k předloţené 

ţádosti otevřela diskuzi. V diskuzi vystoupil pan 
Jan Křivka s dotazem (vzhledem k tomu, ţe 
Apolenka z.s. má sídlo v Pardubicích), v jaké výši 
jí poskytuje příspěvek statutární město Pardubice. 
Dále v diskuzi vystoupil Ing. David Horký 
s dotazem jaký přínos má činnost Apolenky pro 
naše občany. Dotazy byly Bc. Dianou Houdovou 
zodpovězeny. 
V následujícím hlasování byl příspěvek rozdělený 
do dvou splátek schválen. Pouze paní Bc. Diana 
Houdová se hlasování zdrţela. 

 
     Jako další bod se stalo projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene/sluţebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014042/VB/02 s názvem 
stavby: Spojil Zahradní – knn – Jurák. Místostarosta uvedl, ţe se jedná o naprosto standardní smlouvu, 
která je uzavírána se správci sítí, které jsou umístěny na pozemcích obce či soukromých vlastníků. V 
tomto případě se jedná o kabelové vedení nízkého napětí pro výstavbu rodinného domu pana Juráka 
v ulici Na Okrajích, respektive Zahradní. Předsedající následně otevřela k projednávanému bodu diskuzi 
a po ní předloţila návrh na usnesení. V diskuzi vystoupil MUDr. Karel Mencl CSc. s technickou 
poznámkou ke gramatické úpravě smlouvy. Dále vystoupil Ing. Jaroslav Jandl s dotazem na technické 
řešení přípojky. Na dotazy bylo odpovězeno starostkou a místostarostou obce. V hlasování pak byla 
smlouva jednomyslně odsouhlasena. 
 
     Starostka obce poţádala místostarostu obce 
pana Jana Křivku, aby seznámil přítomné 
s aktuálním stavem řešení dopravní situace 
výjezdu z obce Spojil na křiţovatce komunikací 
III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka. Místostarosta 
obce informoval, ţe na základě sdělení ředitele 
ŘSD Ing. Vébra je v současné době zpracováváno 
variantní řešení kříţení komunikací I/36 a 2982/III 
a v měsíci dubnu bude k těmto návrhům svoláno 

jednání. V diskuzi vystoupila paní Boţena 
Melounová s doplňující informací z jednání 
k Návrhu nového územního plánu města 
Pardubice, v němţ se počítá na kříţení 
komunikací III/2982 a I/36 s kruhovým objezdem. 
V diskuzi tuto informaci ještě upřesnil pan Jan 
Křivka.  
Všichni přítomní zastupitelé v hlasování vzali 
informaci na vědomí. 
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     Starostka obce v dalším bodu konstatovala, ţe byl zveřejněn Návrh zadání XX. Změn ÚP Pardubice, 
které se výrazně dotýkají projektu Starzone v k.ú. Černá za Bory a Staročernsko. Obec Spojil podala 
v řádném termínu prostřednictvím svého právního zástupce v této věci, Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, 
připomínky k Návrhu zadání XX. Změn ÚP Pardubice. Se zněním připomínek pak seznámila všechny 
přítomné. I v tomto případě vzali zastupitelé informaci na vědomí jednomyslně. 
 
     Dále následovala Zpráva o činnosti obecního 
úřadu za uplynulé období. Paní starostka s touto 
zprávou seznámila přítomné zastupitele i 

veřejnost. Zpráva o činnosti obecního úřadu byla 
odsouhlasena jednomyslně bez výhrad. 

 
     V doplněném bodu jednání bylo projednáno a schváleno RO č.2/2016 v kompetenci Zastupitelstva 
obce Spojil. Starostka obce konstatovala, ţe toto rozpočtové opatření je vyvoláno příslibem dotace obci 
Spojil na veřejně prospěšné práce. Dále je toto rozpočtové opatření vyvoláno schválením příspěvku pro 
sdruţení Apolenka. Předkládané rozpočtové opatření je ve výši 375.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na 
straně výdajů. Z toho 325.000,- Kč je na pokrytí nákladů na VPP – mzdy, zdravotní a sociální pojištění a 
50.000,- Kč příspěvek pro sdruţení Apolenka. Toto rozpočtové opatření bylo rovněţ schváleno 
jednomyslně. 
 
     V bodě „Různé“ proběhla informace o 
současném stavu řešení části veřejného osvětlení 
v lokalitě Morčák, které není ve vlastnictví obce 
Spojil. Zde paní starostka informovala o krocích, 
které podnikla právní zástupkyně obce Spojil ve 
věci veřejného osvětlení. Byl odeslán přípis na 
pověřený úřad - Městský úřad Sezemice 
s poţadavkem na přezkoumání podmínek vydání 
Kolaudačního souhlasu ze dne 23.3.2009 pro 
stavbu „Technická infrastruktura – veřejné 
osvětlení a rozhlas, stavebník Aaron Bohemia 
s.r.o., dnešní vlastník VO je Miroslav Jonáš 

Investment s.r.o.. Uvedená věc je nadále 
v šetření, aktuálně byl učiněn dotaz na procesní 
stav věci, protoţe jiţ uplynula doba dvou měsíců.  
     V bodě různé dále vystoupil pan Milan Pavlík 

s problémem nově vznikající černé skládky 

v areálu bývalého zemědělského druţstva. Po té 

se o slovo přihlásil Ing. Tomáš Kučera s dotazem 

na stav řešení skládky nebezpečného odpadu 

v areálu bývalého zemědělského druţstva, kterou 

se zabývalo zastupitelstvo obce v měsíci lednu. 

Na tyto dotazy bylo odpovězeno.  

 
 
 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 
 

POZOR ZMĚNA : 
 

Volejbalový turnaj o pohár Ing. Zdeňka Nedvěda se bude konat 4.6.2016. 
Opravte si termín v kalendáři. 

 
VI. ročník Memoriálu MUDr.P.Starého - turnaj v nohejbalu - 21.května 2016 

 
 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
 

Slet čarodějnic - 30. dubna 2016 

Stavění máje  -  1. května 2016 

Kácení máje - májová veselice - 27.května 2016 

Dětský den - 29. května 2016 

Vítání léta  - 24. června 2016 
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     Apolenka z.s., která sídlí na okraji obce Spojil, nabízí i něco, co bychom na „zemědělské 

farmě“ třeba ani nehledali…totiţ sociální sluţby. Všichni z okolí asi vědí, ţe se sem chodí krmit 

kozy a ovce, hrát si na prolézačkách, svézt se na ponících, nebo nakoupit mléčné výrobky, ale 

ţe tu probíhá sociální sluţba pro osoby se zdravotním postiţením, to uţ ví asi málokdo.  

     Sociální rehabilitace: Osobám se zdravotním postiţením v produktivním věku (18-64), které 

mají zájem o pracovní uplatnění, nabízíme tuto sluţbu, zaměřenou na získání a udrţení 

zaměstnání na volném nebo chráněném trhu práce.  

     Sociálně aktivizační sluţby pro osoby se zdravotním postiţením a seniory: této cílové 

skupině nabízíme sociálně aktivizační sluţby, jejichţ nejţádanější aktivitou je hiporehabilitace, 

kdy s člověkem na koni pracuje speciálně vyškolený sociální pracovník, pedagog nebo 

fyzioterapeut, ale také animoterapie, zaměřená na přímý smyslový kontakt s dalšími zvířaty, 

nebo tvůrčí dílna specializovaná na práci s ovčí vlnou.  

     Základní sociální poradenství, je součástí obou našich sluţeb, takţe kdokoliv se dostane do 

sociálně nepříznivé situace, můţe se na nás obrátit a dostane se mu pomoci – získáme pro vás 

potřebné informace, poradíme kam se v těţké situaci obrátit, vyjednáme schůzky, doprovodíme 

při vyřizování záleţitostí, nebo vás odkáţeme na další specializované sluţby. 

     Kontaktovat můţete v případě potřeby: Bc. Lenku Jankovou – sociální pracovnici              

na tel. 775 792 612 nebo lenka.jankova@apolenka.org  

Více informací také na www.apolenka.org 
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Vychází jednou za dva měsíce. 

 

    Jestlipak víte, ţe Magdaléna Dobromila Rettigová nebyla 

pouze autorkou kuchařských receptů? Její buditelské snahy měly podstatně 

širší záběr a vlastenecké povídky, básně, ale i humorná dílka dosáhla ve 

své době docela velkého úspěchu.  

                                       Moţná by se paní Magdaléna divila,  ţe z celého jejího díla zůstalo lidem 

v paměti pouze jedno jediné - proslulá domácí kuchařka. Od prvního vydání roku 1826 aţ dodnes 

vychází znovu a znovu. Téměř dvě stě let! Nebyla první kuchařskou knihou, jak by se snad mohlo zdát. 

Její velká obliba však spočívala jak v zaměření na rozsáhlé střední vrstvy, tak kupodivu - 

v jednoduchosti. Navíc byla psána spisovnou češtinou, coţ tehdejší obrozenecká obec nadšeně 

přivítala.  

     Domácí kuchařka nezůstala osamocena. O pár let později vychází oblíbená Mladá hospodyňka 
v domácnosti, jak sobě počínati má, aby spokojenosti své i manželovy došla , nebo Kafíčko a vše, 
co je sladkého - Sto předpisů, kterak se všeliké nápoje i to, co je k přikousnutí při besedách neb 
společnostech paní a pánů, připravovat mají, kde se kromě kávy učily hospodyňky připravovat také 

čaj, kakao, dorty a zmrzlinu. 

     Paní Magdaléna dobře věděla, ţe "lidem stále ještě více chutná dobrý oběd, neţli pěkná báseň".        

A tak si pamatujeme první českou spisovatelku a vlastenku především jako kuchařku. Nicméně, 

přiznejme si, kdo by si nedal višňový štrúdl s čokoládou, krupičné krémové knedlíčky nebo štičí paštiku?  
 

“Uloveno” na internetu od Heleny Kalendové – únor 2016 
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