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Vážení spoluobčané, vážení obyvatelé obce Spojil, 
     čas prázdnin a dovolených pomalu končí a každý z nás bude postaven před realitu plnění každodenních 
povinností, které jsme mohli o prázdninách tu a tam trošku ošidit. Nečekají nás však jenom povinnosti. Je 
třeba je totiž také vhodně kompenzovat aktivním odpočinkem a relaxací. Nadcházející měsíc nám k tomu 
nabídne jednu velkou příležitost. Jako tradičně to bude na Svatého Václava Spojilské posvícení. Druhá 
významná událost se pak váže k historii naší obce. 
     Před 230 lety se objevily první zmínky o vzniku naší obce, která byla založena na vysušených rybnících 
Strejček a Spojil . Za dobu své historie prošla poměrně bouřlivým vývojem. Zejména v poválečném období se 
často střídala období její samostatnosti s obdobími její příslušnosti k okresnímu městu Pardubice. Přesto se jí 
díky aktivitě lidí, zejména těch, kteří stáli v jejím čele, dařilo rozvíjet a patřit na Pardubicku 
k nejmodernějším obcím své doby. Největšího rozvoje obec dosáhla ve své novodobé historii, a to po svém 
osamostatnění v roce 1992. Určitě je tedy na místě, připomenout si toto malé výročí naší vísky.  
     Vedení obce se proto rozhodlo spojit spojilské posvícení s připomenutím si 230. výročí první zmínky o 
vzniku obce Spojil. K této příležitosti připravujeme na sobotní odpoledne 26. září 2015 zábavný program pro 
naše občany, obyvatele, děti a mládež. Uskuteční se soutěž v grilování a o nejlepší spojilské, posvícenské 
koláče. Vše o hodnotné ceny. Připravena bude řada netradičních soutěží a zábavy. Děti se budou moci mimo 
jiné pobavit u balonkování. Nejen, že se budou dívat na to, jak z balonků vytvořit různé postavičky a 
zvířátka, ale budou mít i možnost si to v případě zájmu i sami vyzkoušet. Součástí zábavného odpoledne 
bude i vědomostní kvíz z historie naší obce. 
 
    Vážení spojilští, 
     přijměte prosím naše upřímné pozvání na „Spojilské zábavné odpoledne“ u příležitosti Spojilského 
posvícení a 230. výročí vzniku obce Spojil. Věříme, že se přijdete společně se svými sousedy a přáteli pobavit 
a projevit sounáležitost k naší obci, místu, kde žijeme a které je naším společným domovem. 
 

Miluše Telecká                                                                                 Jan Křivka 
  starostka obce                                                                                           místostarosta obce  

 

 

 

 

 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  

     

v září: pan Jaroslav KUČERA 

      pan Viktor ŠKODA 

            a pan Břetislav POTŮČEK 

Do dalšího vydání zpravodaje budou v roce 2015 slavit : 

V měsíci srpnu 2015 slaví : 
 

paní Alena SEDLÁKOVÁ 

a pan Karel WALDHAUSER 



 

 
3 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nestává se kaţdý den, aby takovou malou obec, 
jako je Spojil, navštívil primátor více jak osmdesáti 
tisícového města, byť se nachází v jeho bezpro-
středním sousedství. Po několikerých jednáních 
s novým vedením města Pardubice, která probíhala od 
prosince loňského roku a zabývala se projednáním 
společného postupu města Pardubice a obce Spojil při 
řešení protipovodňových opatření na celém toku 

Spojilského odpadu, přijal primátor Statutárního města 
Pardubice Ing. Martin Charvát pozvání starostky naší 
obce paní Miluše Telecké na pracovní jednání, které se 
uskutečnilo v úterý 5. května 2015.  
Po přijetí primátora Ing. Martina Charváta na spojilské 
radnici starostkou a místostarostou obce se uskutečnila 
malá prohlídka spojilské návsi a území vyčleněného pro 
protipovodňovou ochranu obce Spojil. Další jednání 
pokračovalo v prostorách našeho sportovního areálu a 
toho se kromě jiţ jmenovaných zúčastnil také Ing. 
Daniel Kotaška z firmy Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim, 
který je autorem řešení protipovodňové ochrany na 
Spojilském odpadu v rámci naší obce. To bylo také 
nosné téma celého jednání. Ve velmi krátkém čase se 
však našel prostor pro diskuzi i nad dalšími tématy, jako 
například pomoc Sdruţení občanů pro pomoc 
zdravotně postiţeným Apolenka. 
     Všichni zúčastnění se shodli na tom, ţe 
protipovodňové opatření na Spojilském odpadu je nutné 
řešit oběma sousedními obcemi společně. 
      
                                      Miluše Telecká 

 
  

 

     Rocková Sekce Spojil ve spolupráci s obcí Spojil 
uspořádaly vystoupení rockové skupiny LIQUIDFACE. 
Jako obvykle se tato informace rozletěla formou 
pozvánky na plakátech, internetem a také v ústním 
podáním. V sobotu 16.5.2015 během podvečera se do 
klubovny sportovního areálu nastěhovala mohutná 
aparatura zvukařského mistra Miroslava Pavlíka 
z Hradce Králové. V podvečer pak také dorazila 
očekávaná „partička“ ze Ţďáru nad Sázavou. Rockeři 
skupiny  LIQUIDFACE po nainstalování aparatury, 
sladění se zvukařem, a úspěšné zvukové zkoušce začali svoji produkci okolo 20 hodiny. Kapela hrála hlavně 
osvědčené hity zahraniční produkce. Přítomných bylo cca 30 rockerů, spojilských obyvatel a jejich přátel. Všichni 

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! Narodili se další Spojiláci ! 
 

 

v červenci Jiří  ŠMARDA  

a 

v květnu  Liliana Kejs 
(sice jinde, ale už je „naše“) 
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se dobře bavili aţ do 24 hodiny, kdy celá produkce 
skončila. Tento krásný večer měl jen malou chybičku, a 
to, ţe účast mohla být větší. Bohuţel se stále stává, ţe 
hlavním kritériem pro účast je, kdo akci pořádá a ne 
kvalita produkce. 
     Další akce Rockové Sekce Spojil můţete sledovat na 
našich webových stránkách – www.rock.spojil.cz a také 
nově na Facebooku Rockové Sekce Spojil.   
 
                Za Rockovou Sekci Spojil Jakub Jandl 
 
 

 
  

     V sobotu 23. května uspořádal náš Sbor 
dobrovolných hasičů jubilejní pátý ročník Memoriálu 
MUDr. Petra Starého - turnaje v nohejbalu, na památku 
našeho spojilského souseda a všestranného sportovce. 
Stejně jako v předchozích ročnících i letos se tento 
turnaj konal pod záštitou starostky obce Spojil a opět na 
hřišti pana Doleţala u jeho domu č.p. 84 ve Spojile. 
     Po prezentaci od 8,30 hod ráno byl turnaj zahájen 
v obvyklý čas v 9,00 hod ředitelem turnaje Honzou 

Volše a starostkou obce paní Miluší Teleckou, kteří 
všechny přivítali a popřáli jim hodně štěstí a úspěch 
v dnešním zápolení. Všichni přítomní při zahájení také 
pietně vzpomenuli světlé památky Petra Starého. 
Celková letošní účast byla 16 osob. Ti se rozlosovali  
do 2 skupin po 4 dvojicích a ve skupinách se hrálo 
systémem kaţdý s kaţdým. Dle výsledků ze skupin byly 
dvojice nasazeny do Play off  - tzv."pavouk". Zde pak 
dvojice hráli vyřazovacím systémem, z čehoţ pak vyšlo 
konečné pořadí vítězů. Hrálo se tradičně na 2 vítězné 
sety. Počasí bylo více neţ příznivé, bylo pěkně 

slunečno a teplo a chvílemi aţ vedro, naštěstí však 
občas zatáhnul oblohu mráček, aby hráče schladil 
trochou stínu. Hráči se proto osvěţovali především 
chlazenými nápoji. Pochutnat si mohli všichni na 
skvělých grilovaných  steacích od vynikajícího kuchaře 
Martina Čápa a pozadu nezůstaly ani manţelky hráčů, 
které nás zásobily svými domácími dobrotami ve formě 
jednohubek, ovoce či různých sladkostí. Po mnoha 
náročných a vysilujících zápasech, plných dramatických 
i občas humorných momentů, tedy nakonec proběhl 
poslední zápas a došlo na vyhodnocení výsledků. 
Kolem 15,15 hod proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, 
kteří obdrţeli z rukou starosty dobrovolných hasičů a 
ředitele turnaje diplomy a věcné ceny věnované obcí 
Spojil i samotnou paní starostkou. Jednalo se o 
sportovní ponoţky či regenerační krémy a pro doplnění 
energie plechovkové plzeňské pivečko a  energetické 
tyčinky. Zlatí vítězové pak obdrţeli krásný zlatý putovní 
pohár, na němţ jsou uvedena jména všech vítězů 
předchozích ročníků. Od starosty hasičů dostali 
vítězové také lahev šampaňského, které bylo nalito do 
putovního poháru a všichni si jím připili na šťastné 
ukončení turnaje. Jako tradičně zde většina účastníků 
ještě poseděla aţ do večera v druţném hovoru a veselé 
zábavě. 
     Závěrem bychom touto cestou rádi poděkovali 
manţelům Doleţalovým za propůjčení sportoviště, 
poskytnutí zázemí pro sportovce i fanoušky a navození 
skvělé atmosféry v jejich milém domáckém prostředí. 
Samozřejmě ţe velký díl patří všem organizátorům v 
čele s Honzou Volše za kvalitní přípravu a zdárný 
průběh turnaje a paní starostce Telecké za její podporu 
této sportovní akci. A jaké jsou tedy výsledky turnaje?  

 
1. místo = Petr Dvořák, Svatopluk Rozsypal 
 
2. místo = Boris Fukátko, Jan Hambalík 
 
3. místo = Petr Kremlička, Michal Rozsypal 
 
     Gratulujeme vítězům, přejeme všem pěkné sportovní 
záţitky po celé léto a jiţ nyní se těšíme na další ročníky 
našeho turnaje, který se stal nedílnou součástí tradičních 
akcí v naší obci. 
   Starosta SDH obce Spojil 
           Ing. Jan Meloun 
 

http://www.rock.spojil.cz/
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    Poslední květnový víkend byl skutečně bohatý na akce. Páteční podvečer 29. května byl poměrně příjemný a 
slunečný, stejně jako celý den. Pár minut před 19. hodinou začalo nesměle krápat. Prakticky přesně v 19. hodin, na 
kdy bylo avizováno kácení Máje, začal prudký déšť. Naši hasiči se však nedali odradit. Za podpory hrstky 

přihlíţejících, kteří přihlíţeli z úkrytu koruny Lípy 
Svobody, v čele se svým starostou Honzou 
Melounem statečně zdolávali kmen Máje. V této 
činnosti se po chvilkách střídali. Několika 
posledními rozhodujícími údery ji definitivně poslal 
k zemi starosta hasičů Ing. Jan Meloun. Jakoby si 
počasí s námi jen zahrávalo. Jakmile padla Máj 
k zemi, za nějakou chvíli se obloha rozjasnila a bylo 
po dešti. Téměř všichni přihlíţející se pak museli jít 
domů převléct ze svých promoklých oděvů, aby 
mohli pokračovat ve večerním programu, který 
pobíhal  v prostorách sportovního areálu. 
     Od půl osmé se zde konala Májová veselice. 
K tanci a poslechu hrál DJ Ivan Ptáčník. I kdyţ se 
zde jako tradičně sešlo jen okolo třiceti návštěvníků, 
druţná zábava probíhala po celý večer. 

       Miluše Telecká 
 

  
 

     Poslední květnový víkend 2015 byl plný 
společenských akcí. V pátek kácení Máje a Májová 
veselice. Po krátké sobotní pauze se spojilské děti i 
jejich rodiče těšili na Dětský den. Kdo si v neděli 31. 
května krátce po poledni pospíšil a přišel do 
sportovního areálu, viděl věci nevídané. Hemţilo se to 
tam pohádkovými postavami, které právě procházely 
rukama zručných „maskérek“, Petry Bakešové a její 
kolegyně Radky Kubíkové. Potkali jsme se s šaškem, 
pierotem, indiány, princeznou, jezinkou, hastrmanem a 
hastrmankou, čerticí, kočičkou, myšákem, večernicí, 
duchem a dalšími. Úderem půl druhé po předchozím 
hudebním úvodu DJ Ivana Ptáčníka zahájila Dětský den 
starostka obce, která nejprve přivítala děti a jejich 

rodiče. Pak podrobila přítomné děti malému testu ve 
znalosti svátku dne 1. června. Děti věděly, ţe tento den 
je jejich svátkem. Pak uţ mohlo vše začít. 
     Náročná příprava, které se ujala Mirka Čápová, 
představovala nejen vymyslet a uspořádat sled soutěţí, 
ale také zajistit dostatečný počet účastníků pro 
pohádkové postavičky na jednotlivá soutěţní stano-
viště. Několikatýdenní práce s obstaráním kostýmů, 
maskérského líčení, personálního obsazení a náplně 

jednotlivých soutěţí byla náročná, ale přinesla 
vynikající výsledek. 
     Pořadatelé postupně posílali přihlášené děti na 
cestu pohádkovým lesem. Do čtvrt na čtyři tak startem 
prošlo 49 dětí, a to od batolecího věku aţ po vzrostlé 

školáky. Kaţdý z účastníků dětského dne obdrţel 

kartičku, kde se postupně zaznamenávalo, jaké úkoly 
jiţ soutěţící splnil. Trasa cesty pohádkovým lesem byla 
dlouhá téměř 2 km a vedla od sportovního areálu 
pěšinkou podél lesa směrem k bývalé hospodě Dubina, 
dále lesní cestou směrem doprava a zpět se vracela 
k obci, tj. na rozcestí u Vitejčkových, odkud se pak děti 
zabočením vpravo dostaly zpět na hřiště. Na 
jednotlivých stanovištích děti potkaly známé pohádkové 
postavičky, které jim uloţili různé úkoly, a za ty pak na 
svoji kartičku dostaly razítko. Na počátku cesty je 
přivítala Kočička a Večernice a prvním úkolem bylo pro 
menší soutěţící sloţit puzzle a pro starší rozstříhaný 
obrázek. U druhého zastavení, které střeţil Tulák,    
děti.rozpoznávaly sypké předměty - písek, hlínu, 
kamínky, mák. Třetí stanoviště hlídal Pierot s Duchem, 
které bylo náročné na šikovnost, neboť úkolem bylo 
přejít lano zavěšené mezi stromy. Hastrman a 
Hastrmanka, kteří střeţili svůj malý rybníček a bedlivě 
počítali, kolik rybek kaţdé dítko proutkem uloví, 
přidělovali čtvrté razítko. S navlékáním korálků 
očekávala soutěţící Maková panenka na pátém 
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stanovišti. V lese bylo pro děti připraveno dobrodruţství 
jako z Vinetoua. Dvě Indiánky jim zapůjčili své luky a 
šípy a děti měly trefit zavěšené balonky. Na sedmém 
stanovišti Čertice a Čarodějka ţádala od dětí 
pojmenovat zvířátka na obrázku. Hračkou pak byl další 
úkol, a to hod granátem, za který rozdával razítka na 
kartičku Myšák. U devátého stanoviště Jezinka 
zadávala úkol, pro větší děti rozpoznat dopravní značky 
a pro menší určit geometrické tvary. Další soutěţ, 
kterou sledoval pestrý Šašek, byla o velkém 
soustředění, spočívala v hození a navléknutí hvězdičky 
na kolmou tyčku, ale i s tím si většina účastníků 
putování hravě poradila. A to uţ se děti ve svém 
putování dostaly zpět na hřiště, kde Červená paní a 
Stříbrná paní nechávaly děti nalézt předměty ukryté ve 
vařené rýţi, které si za odměnu odnesly. U jedenácté 
zastávky je uvítala Princezna se svojí pomocnicí. 
Obdarovávaly je pamlsky, které si děti musely naslepo 
odstřihnout z nitky zavěšené na brance.  Házení 

míčkem do otevřené pusy šaškovi, byla uţ opravdu 
spíše zábava. 
     Další náročnější, ale současně zábavné soutěţe si 
pro děti připravili naši hasiči. Kromě oblíbeného střílení 
ze vzduchovky na terč a skákání v pytli si děti letos 
mohly vyzkoušet, jak je náročné hasit poţár. Sice nic 
nehořelo, ale děti měly za úkol shodit proudnicí 
plechovky. Jako správní hasiči musely mít na hlavě 
přilbu. Vodní proud do hadic tlakovali naši hasiči ručním 
pumpováním dţberovek. 
     Po náročných soutěţních výkonech na děti čekala 
odměna v podobě balíčku se sladkostmi a ovocem a 
navíc si mohly z hromady plyšáků vybrat hračku, která 
se jim líbila. To však nebylo vše. Na závěr bylo ještě 
malé překvapení. Naše maskérky malovaly na přání 
dětí na jejich obličeje masky zvířátek a obrázků dle 
přání.  
     Letošní netradiční oslava dětského dne všechny 
nadchla, a to jak organizátory a jejich pomocníky, tak i 
soutěţící děti, protoţe bez ohledu na věk se opět 
všichni zatoulali do pohádek. Procházka lesem, 
nápadité soutěţe a setkání s pohádkovými posta-
vičkami je naprosto ohromila. Toto nedělní odpoledne si 
uţili dospělí účinkující, soutěţící děti, ale také všichni 
návštěvníci a přihlíţející.  
     Bez náročné organizace a přípravy by však tato 
akce nemohla tak úspěšně proběhnout. Je tedy nutné 
poděkovat především hlavní organizátorce, maskér-
kám, hasičům, fotografům a hlavně všem pohádkovým 
postavičkám, kterými se na nedělní odpoledne stala 
skvělá parta spojilských přátel a kamarádů, k nimţ se 
připojilo i několik starších dětí. Celkem se na akci 
podílelo 31 organizátorů. 
 

 Boţena Melounová, Miluše Telecká a Miroslava Čápová 

 


 

Dětský den očima našich dětí 
Terezka Kolářová – 7 let 
Na dětském dnu se mi nejvíce líbilo střílení z luku a pušky. Pak jak jsme navlíkali víle Amálce korálky v lese. Taky 
bylo dobrý  jak jsme se hrabali v kaši – hledali hračky. Vlastně se mi líbilo všechno, i malování na obličej. A ţe jsem 
znala všechny zvířátka. 
 
Adélka Kolářová – 3 roky 
Bavilo mě střílení z pušky s tatínkama a jak jsme navlékali „Mance„ korálky, ale Rumcajs tam nebyl. A lovení 
rybiček a hastrmánek. 
 
Bětuška Kuhnová – 8 let 
Nejlepší bylo střílení z luku na balónky v pohádkovém lese. 
 

  
 

     V roce 2013 se v partě spojilských volejbalistů zrodil 

nápad, s nádechem recese, uspořádat volejbalový 

turnaj „O pohár komerčního ředitele Ing. Zdeňka 

Nedvěda“. Nezůstalo pouze u nápadu, ale byl 

proměněn ve skutečnost, z níţ se nakonec stala hezká 

tradice. 

     V neděli 21.června 2015 se konal jiţ III. ročník 

tohoto turnaje. Pořádal ho oddíl spojilských volejbalistů 

společně s obcí Spojil. Kromě místních volejbalistů si 

přišli zahrát a podpořit akci i někteří naši fotbalisté a 

nohejbalisté. Turnaj byl zahájen v 10.00 hodin, kdy se 

sešlo na hřišti u Doleţalů 24 hráčů. Hráči byli 

rozlosování do 4 týmů a hrálo se systémem kaţdý 

s kaţdým. Zhruba po čtyřech hodinách hry byly 

slavnostně vyhlášeny výsledky a předány diplomy, 

medaile a pohár vítěznému druţstvu.  
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A jak turnaj dopadl? 
 

Na 1. místě se umístil tým „Přespolní“ ve sloţení: 
Iveta Kmentová, Ilona Křivková, Petr Kuna,          
Pavel Maděra, Josef Vodička, Jan Dvořák. 
 

Na 2. místě se umístil tým „Klokani“ ve sloţení:   
Dana Štěpánková, Veronika Čápová, Tomáš Kučera, 
Jan Volše, Ondřej Štěpánek, Milan Beránek. 
 

Na 3. místě se umístil tým „Medvědi“ ve sloţení 
Hana Ledvinová, Radka Nedvědová, Michal 
Rozsypal, Petr Kremlička, Zdeněk Nedvěd, Petr 
Kučera.  
 

     Na závěr bych ráda jménem všech zúčastněných 
poděkovala Ing. Zdeňku Nedvědovi, který celou akci 
sponzoroval, paní starostce za podporu,  Mirkovi Doleţalovi za zapůjčení hřiště, Janě Doleţalové za vzornou péči 
o hráče i hosty a Martinovi Čápovi za přípravu vynikajícího občerstvení.  
  Jiţ se těšíme na IV. ročník…      Dana Horáčková 
 

  
 

 

     Zhruba před rokem jsme se zamýšleli, jak obohatit 
spojilský, společenský ţivot, s jakou novou akcí přijít. 
Dlouze jsme přemítali a na konec jsme se rozhodli pro 
„Vítání léta“. 
     Tato akce připadla na pátek 26. června 2015 . Do 
vínku jsme jí dali, ţe ji pojmeme zcela letně a 
netradičně. Celé organizace se ochotně ujala Mirka 

Čápová společně se svým bratrem Jardou Zárubou. 
Jak se blíţil den D a hodina H, stále jsme měli více a 
více obavy o účast na nultém ročníku této zábavné 
akce. Předpovědi počasí nám nebyly zprvu příliš 
nakloněny a zároveň jsme začali zjišťovat, ţe řada 
spojilských v tomto termínu odjíţdí nebo jde na koncert 
skupiny Kabát, která v tento den vystupovala  
v Pardubicích. Nakonec jsme se nestačili ani divit. 
Počasí se umoudřilo a celý pátek byl krásný letní den. 
Úderem sedmnácté hodiny se začali scházet spojilští i 
s dětmi. 
     Po hudebním úvodu DJ Ivana Ptáčníka celou akci 
zahájila starostka obce. Potom se ujali organizace akce 
její hlavní organizátoři Mirka a Jarda, kteří postupně 
seznamovali přítomné s pravidly a ukázkami různých 

netradičních her a soutěţí, které si následně mohli 
zájemci vyzkoušet a zahrát. Z nepřeberného mnoţství 
vybíráme alespoň několik, které nejvíce zaujaly, jako 
chůdy, ringo, pétanque, balanční plochy, kinn-ball, 
kubb, podkovy a řada dalších. Pro děti bylo mimo 
soutěţí a her připraveno, jiţ na dětském dnu 
osvědčené, malování na obličej, které opět zajistily 
Petra Bakešová a Radka Kubíková. 
     A protoţe při takovém sportování také notně 
vyhládne, postarala se o naše ţaludky Hanka 
Hartmanová, která pro nás připravila chutné kuřecí a 
vepřové steaky na grilu, klobásky a špekáčky, pro 
jejichţ přípravu stráţil a udrţoval oheň starosta hasičů 
Honza Meloun. Celé zábavné odpoledne utíkalo jako 
voda v řece a neţ jsme se nadáli, byl tu večer. To však 

neodradilo spojilské borce, kteří se do poslední chvíle 
věnovali kinn-ballu, podkovám a světe div se i téměř 
zapomenutým chůdám. A kdyţ jsme v pozdních 
večerních hodinách bilancovali, dospěli jsme 
k úctyhodnému číslu. Léto přišlo v tento den přivítat 
okolo sta spojilských dětí a dospělých. Na závěr 
nezbývá neţ poděkovat všem organizátorům a vyslovit 
přání, abychom se v obdobném počtu sešli i na dalších 
akcích.                           
     Miluše Telecká 
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       Poslední červencový víkend byl ve Spojile ve 
znamení koní. Sdruţení občanů pro pomoc zdravotně 
postiţeným „Apolenka – hiporehabilitace“ pořádalo 
jezdecké závody. V sobotu 25. 7. 2015 se závodilo 
v oficiálních skokových soutěţích v kategoriích pro 
pony a velké koně, kdy se počet startů tento den 
pohyboval kolem stovky. Celkem bylo v rozpise 
sobotních závodů devět soutěţí. První čtyři byly 
vypsány pro pony. Zúčastnilo se jich 10 soutěţních 
dvojic. Nejvyšší pony soutěţ byla obtíţnosti stupně ST, 
coţ znamená úctyhodnou výšku 110cm. Úspěšným 
překonáním této výšky získala Johanka Hipiusová 
kvalifikaci na Mistrovsví České Republiky. Následovaly 
soutěţe pro velké koně, kterých bylo vypsáno celkem 5. 
Začínalo se závodit na výšce 90cm (stupeň obtíţnosti 
ZM) a pokračovalo se aţ do výšky 130cm (stupeň 

obtíţnosti S). Soutěţ stupně S se v Apolence jela 
poprvé za celou dobu pořádání závodů a to i díky 
finanční podpoře obce. Soutěţ tak byla vypsána jako 
„Cena obce Spojil“ a účastnilo se jí se svými jezdci 7 
koní. Finanční částku 5000,- Kč si pak rozdělili první tři 
umístění. O tom, ţe se jednalo  skutečně o soutěţ 
nejvyšší obtíţnosti těchto jezdeckých závodů, svědčila 
nejen náročnost postaveného parkuru, ale i náhlá 
změna počasí na začátku závodu. Krásnou slunečnou 
oblohu zakrylo několik temných mráčků a zvedl se silný 
vítr, který opakovaně kácel překáţky, takţe nejen 
obsluţný personál na parkuru, ale i celý sbor 
rozhodčích měl „plné ruce práce“. Nakonec se vše 
uklidnilo a soutěţ mohla být řádně dokončena. O pořadí 
na předních místech rozhodlo rozeskakování. 

 

       Výsledky soutěţe o cenu Obce Spojil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Neděle byla ve znamení hobby závodů, které 
Apolenka pořádá kaţdý rok celkem třikrát. Jedná se o 
závody pro koně a jezdce s licencí i bez. Většinou se 
jedná o začínající koně a jezdce, kteří se na svoji 
závodní karieru teprve chystají. Vypsáno bylo na tento 
den celkem sedm soutěţí. V prvních pěti soutěţích se 
začínalo na výšce 70cm a končilo na výšce 110cm. 
Poslední dvě soutěţe byly věnovány jiţ tradičně 
dětským jezdeckým hrám. První disciplína byla 
kříţkový parkur a druhá jízda zručnosti. V kaţdé 
disciplíně soutěţilo dvacet dvojic, které se na tyto 
svoje první závody připravovaly celý předcházející 
týden na jezdeckém táboře v Apolence.  

     Celý tento víkend byl ve znamení přátelské atmosféry a dobrých sportovních výkonů jezdců i koní. Po oba dny 
počasí organizátorům, účastníkům i návštěvníkům přálo – aţ na ten sobotní vítr, bylo zajištěno dobře fungující 
občerstvení. Pro všechny návštěvníky to byl jistě příjemně strávený čas v přírodě na čerstvém vzduchu. Kdo přišel, 
nemusel litovat. 
     Poděkování patří všem, kteří se na pořádání této akce jakýmkoliv způsobem podíleli. I přes velmi horké a 
prašné počasí byl počet startů za tyto dva dny vysoký (kolem 160), coţ svědčí o zvyšujícím se zájmu o závody 
pořádané v Apolence a to samozřejmě klade nároky i na organizaci. Zvláštní poděkování se strany Obce Spojil pak 
patří hlavním organizátorkám akce, paní Bc. Dianě Houdové a paní Jolaně Štěpánkové. 
        autorky: Bc.D.Houdová a M.Telecká 

 
 

POZOR! 
HRAVÉ ODPOLEDNE NA FARMĚ se uskuteční ve středu 9. září 2015. 

 

Poslední letošní HOBBY ZÁVODY jsou plánovány na sobotu 3. října 2015. 
 

 

1.  Falta Roman - JPS Borovinka na koni KOKOSKA 
 

2.  Němec Tomáš - SK Hlavice na koni  CAPITOL 1 
 

3.  Dušková Jana - JK Dolní Přím 4 na koni LORETA 7 
 

4.  Dušková Jana - JK Dolní Přím 4 na koni CARANO-T 
 

5.  Motyčková Klára - JK J+M Čánka na koni ANTIPA 
 

6.  Dušková Pavlína - Dolní Přím 12 na koni NEBRASKA 2 
 

7.  Rýdl Josef - JK Hustířany 12 na koni PATRONKA 
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Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 17. června 2015 

 

     Na zasedání bylo přítomno 8 zastupitelů a 1 byl 
omluven. Z řad občanů si toto jednání zastupitelstva 
přišlo poslechnout celkem 16 hostů. Jednání 
Zastupitelstva obce Spojil předsedala paní starostka, 
Miluše Telecká. Po všech úvodních procedurách  
předloţila zastupitelstvu obce program jednání, který 
byl zveřejněn na pozvánce a současně přítomným 
členům zastupitelstva předloţila návrh na změny 
v programu jednání.  
     Jako první změnu oznámila, ţe na základě jednání 
se zástupci volební strany Sdruţení politického hnutí 
Ano 2011 a SOS (Spojil sobě) Janem Matějem a Bc. 
Dianou Houdovou doporučuje zastupitelstvu stáhnout 
z programu jednání bod č. 5 „Projednání záměru 
zveřejňování výběrových řízení na investiční zakázky a 
provoz obce na webu obce a informování občanů o nich 
e-mailem“- předkladatelé Jan Matěj, Bc. Diana  Houdo-
vá a Ing. Jaroslav Jandl. 
     Dále starostka obce předloţila návrh na staţení 
bodu č.8 programu „Projednání záměru na vybudování 
kamerového systému v obci Spojil“. Následně předloţila 

návrh, aby jako bod číslo 5 bylo zařazeno „Projednání a 
schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a Obcí 
Spojil“ a dále doporučila jako bod č.8 zařadit 
„Projednání Závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za 
rok 2014“. 
     Další změnou programu předloţenou starostkou 
obce byl návrh na zařazení „Projednání Ţádosti 
Sdruţení občanů pro pomoc zdravotně postiţeným 
Apolenka–hiporehabilitace o finanční příspěvek na cenu 
na jezdecké závody“ s tím, ţe bude do programu 
zařazen jako bod číslo 10. 
Starostka obce dále předloţila návrh na „Projednání 
Ţádosti Sdruţení občanů pro pomoc zdravotně 
postiţeným „Apolenka – hiporehabilitace“ o finanční 
příspěvek na financování provozních nákladů sociální 
sluţby-sociálně aktivizační sluţby pro seniory a 
zdravotně postiţené“ a to jako bod číslo 11. Ostatní 
body jednání byly pouze chronologicky posunuty. Návrh 
programu byl přijat všemi přítomnými zastupiteli. 

 

     Starostka obce přednesla informaci o plnění usnesení z předchozích jednání zastupitelstva obce. Konstatovala, 
ţe z předchozích jednáních je v platnosti jedno termínované usnesení a to: Usnesení č. 3/2015/IX, kterým 
Zastupitelstvo obce Spojil odloţilo projednání a schválení záměru čtvrtletního přistavování velkoobjemového 
kontejneru na TKO včetně organizačního, ekonomického a personálního zajištění na příští jednání zastupitelstva a 
vyzvalo předkladatele pana Jana Matěje, Bc. Dianu Houdovou a Ing. Jaroslava Jandla k připravení věcného 
návrhu tak, aby bylo moţné o něm hlasovat. Starostka přítomným sdělila, ţe na základě jednání se zástupci 
volební strany Sdruţení politického hnutí Ano 2011 a SOS (Spojil sobě) Janem Matějem a Bc. Dianou Houdovou 
dne 11. června 2015 došlo ke shodě, ţe dosavadní systém přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad není 
v současné době nutné měnit a celou záleţitost je vhodné řešit komplexně v rámci stanovení koncepce 
odpadového hospodářství v obci Spojil. Informace o plnění minulých usnesení byla v hlasování rovněţ schválena 
jednomyslně. 
 

     V dalším bodu předsedající informovala o přijatém 
rozpočtovém opatření č. 202/2015 v kompetenci 
starostky obce Spojil. Seznámila členy zastupitelstva 
obce a přítomnou veřejnost o tom, ţe se jedná o 
rozpočtové opatření ve výši 85.000,- Kč jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů. Na straně příjmů jde o 
financování ve výši 25.000,- Kč a dotaci z úřadu práce 

na VPP ve výši 60.000,- Kč.. Na straně výdajů se jedná 
se navýšení rozpočtu na paragrafu územní plán 
v poloţce nákup sluţeb o částku 25.000,- Kč a o výdaje 
na úhradu platů, zdravotního a sociálního pojištění 
zaměstnanců v rámci VPP v celkové výši 60.000,-  Kč 
za měsíce duben a květen 2015. Zastupitelstvo obce 
Spojil svým usnesením tuto informaci vzalo na vědomí.  

 
     Následujícím finančním bodem se stalo projednání 
rozpočtového opatření č.2/2015 v kompetenci 
zastupitelstva obce Spojil. Paní starostka uvedla, ţe se 
jedná o rozpočtové opatření je ve výši 475 000,- Kč jak 
na straně příjmů, tak na straně výdajů. Dále seznámila 
všechny přítomné s obsahem předkládaného 
rozpočtového opatření, které se týká nákupu zahradní 
techniky, revitalizaci některých částí obce, mzdy pro 

veřejně prospěšné práce a pod.. V diskuzi vystoupila 
Bc. Diana Houdová s dotazem, zda je znám konkrétní 
typ a parametry sekačky – traktůrku, jehoţ koupě je 
navrhována v rozpočtovém opatření. Tento dotaz byl 
starostkou obce v základních obrysech zodpovězen. 
Rozpočtové opatření bylo následně hlasováním přijato 
jednomyslně. 

       

     Také další bod jednání zastupitelstva byl o financích, tentokráte se jednalo o projednání a schválení smlouvy o 
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a Obcí Spojil. Starostka obce 
konstatovala, ţe se jedná o smlouvu na poskytnutí investiční dotace ve výši 100.000,- Kč na „Komplexní údrţbu 
veřejných prostranství včetně pořízení techniky“. Konkrétně se jedná o revitalizaci veřejných ploch v centru obce a 
u trafostanice v lokalitě Morčák a dále se jedná o nákup zahradní techniky na údrţbu. Zastupitelstvo obce Spojil 
svým usnesením Smlouvu o poskytnutí investiční dotace schválilo bez výhrad. 
 

     Následující část jednání zastupitelstva se týkala 
Zprávy o činnosti výborů obce Spojil za I. 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. Následně předala slovo 
předsedkyni finančního výboru, paní Boţeně 
Melounové, která seznámila přítomné s činností 
finančního výboru. Zpráva o činnosti Finančního výboru 



10 

 

Zastupitelstva obce Spojil za I. pololetí roku 2015 byla 
přijata poměrem 7 pro, 1 se zdrţel (Ing. Jaroslav Jandl). 
      Dále předsedající předala slovo předsedovi 
kontrolního výboru, MVDr. Svatopluku Rozsypalovi. 
Jeho zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupi-
telstva obce Spojil za I. pololetí roku 2015 byla v hla-
sování přijata všemi přítomnými zastupiteli.. 

     Jako dalšímu předala starostka obce slovo místo-
starostovi obce a zároveň předsedovi výboru sta-
vebního a strategického rozvoje obce Spojil, který 
přednesl zprávu o činnosti tohoto výboru.  Zpráva byla   
v hlasování přijata poměrem 6 pro, 2 se zdrţeli (Ing. 
Jaroslav Jandl a Jan Matěj). 

 

     V dalším bodě jednání zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Plánu zasedání Zastupitelstva obce Spojil na 
II. pololetí roku 2015. Jeho obsah je součástí tohoto vydání obecního zpravodaje. Pro se vyjádřilo všech                  
8 přítomných zastupitelů. 
 

     Osmým bodem bylo projednání Závěrečného účtu 
Svazku obcí Loučná za rok 2014. Starostka obce 
seznámila přítomné se základními údaji tohoto 
materiálu. Uvedla, ţe předkládaný materiál byl 
projednán a schválen na jednání Valné hromady 
Svazku obcí Loučná dne 16. června 2015. Následně 

otevřela k předloţenému materiálu diskuzi a po té 
předloţila návrh na usnesení, o němţ dala hlasovat. 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením vzalo 
Informaci o Závěrečném účtu Svazku obcí Loučná za 
rok 2014 na vědomí bez výhrad poměrem 6 pro, 2 se 
zdrţeli (Ing.Jaroslav Jandl a Jan Matěj).. 

 
     Následovala Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období, čehoţ se jako zpravodaj zhostila paní 
starostka. 
      V diskuzi vystoupil místostarosta obce pan Jan Křivka a doplnil zprávu o činnosti o účast zástupce obce na 
Valné hromadě Vak Pardubice a.s. a na Sněmu Svazu měst a obcí ČR v Olomouci. Dále v diskuzi vystoupil pan 
Jan Matěj s dotazem, jak konkrétně bude vypadat postup obce Spojil a Statutárního města Pardubice při 
společném řešení protipovodňového opatření na celém toku Spojilského odpadu, který byl projednáván na 
pracovní schůzce vedení obce Spojil s primátorem města Pardubice, o níţ se hovoří v předloţené zprávě. Na tento 
dotaz mu bylo odpovězeno starostkou obce, která o projednávaném záměru protipovodňového opatření 
informovala jak tazatele, tak přítomnou veřejnost. Zastupitelstvo obce Spojil pak svým usnesením Zprávu o činnosti 
obecního úřadu za uplynulé období schválilo bez výhrad jednomyslně. 
 
     Dále následovalo projednání dvou ţádostí Sdruţení 
občanů pro pomoc zdravotně postiţeným „Apolenka – 
hiporehabilitace“ o finanční příspěvek. Jako první se 
projednával příspěvek na cenu na jezdecké závody.           
Starostka obce konstatovala, ţe projednávanou ţádost 
obdrţeli členové zastupitelstva obce písemně předem. 
K předloţené ţádosti otevřela diskuzi a po ní přednesla 
návrh na usnesení. V diskuzi vystoupil místostarosta 
obce pan Jan Křivka a MVDr. Svatopluk Rozsypal 
s podporou poskytnutí příspěvku. Bc. Diana Houdová 
také upřesnila statut soutěţe. 
     K této první ţádosti byly zastupitelstvem nezávisle 
přijaty dva návrhy na usnesení. V prvním zastupitelstvo 
obce Spojil svým usnesením schválilo převzetí záštity 
obce Spojil nad soutěţí nejtěţší obtíţnosti jezdeckých 
závodů pořádaných OS Apolenka dne 25. 7. 2015 - 
schváleno jednomyslně. Ve druhém hlasování 
zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo 
finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Sdruţení 
občanů pro pomoc zdravotně postiţeným „Apolenka – 
hiporehabilitace“ na peněţité ceny soutěţe nejtěţší 
obtíţnosti na jezdecké závody dne 25. 7. 2015 
pořádané OS Apolenka a pověřilo starostku obce 
uzavřením příslušné smlouvy. V hlasování se zdrţela 
pouze Bc.Diana Houdová. 
     Další ţádostí Sdruţení občanů pro pomoc zdravotně 
postiţeným „Apolenka – hiporehabilitace“ byla ţádost o 

finanční příspěvek na financování provozních nákladů 
sociální sluţby-sociálně aktivizační sluţby pro seniory a 
zdravotně postiţené. Starostka obce konstatovala, ţe i 
tuto projednávanou ţádost obdrţeli členové 
zastupitelstva obce písemně předem. K předloţené 
ţádosti otevřela diskuzi a po ní přednesla návrh na 
usnesení. V diskuzi vystoupil místostarosta obce pan 
Jan Křivka s dotazem na výši příspěvku ze strany 
města Pardubice vzhledem k tomu, ţe OS Apolenka má 
sídlo firmy v Pardubicích. Dále vystoupila paní Boţena 
Melounová s návrhem, ţe vzhledem k tomu, ţe 
příspěvek nebyl rozpočtován, doporučuje příspěvek 
rozdělit do dvou splátek. Jednu v I. pololetí a druhou dle 
vývoje rozpočtu obce ve II. pololetí. Bc. Diana Houdová 
ve svém vystoupení odpověděla na dotazy a upřesnila 
poskytování sociálních sluţeb v Apolence i pro 
veřejnost a občany a seniory obce Spojil. V této 
souvislosti ji starostka obce poţádala o zpracování 
informace k poskytovaným sluţbám ke zveřejnění ve 
Spojilské Drbně. Zastupitelstvo obce Spojil pak svým 
usnesením schválilo finanční příspěvek ve výši 25.000,- 
Kč a pověřilo starostku obce uzavřením příslušné 
smlouvy. Výsledek hlasování byl 5 pro, 1 se zdrţel (Bc. 
Diana Houdová), 2 proti (Ing. Jaroslav Jandl a Jan 
Matěj).   

 
     V bodě různé starostka obce pozvala všechny přítomné na akci Vítání léta dne 26. 6. 2015.  
     Dále v bodě různé proběhla diskuze na téma likvidace odpadu, zejména bioodpadu v obci Spojil. V diskuzi 
postupně vystoupili pan Jan Křivka, Milan Kušička ml., MUDr. Karel Mencl, Bc. Diana Houdová, paní Miluše 
Telecká, pan Jan Štěpánek čp. 87. V diskuzi dále vystoupila paní Vlasta Kmentová s dotazem, k čemu slouţí 
Okrašlovací spolek. Na tento dotaz odpověděl jeden z jeho členů, pan Jan Volše, ţe se jedná o skupinku 
spojilských kamarádů, kteří jezdí rádi na kolech po naší republice a „okrašlují“ se jak fyzicky, tak duševně krásou 
české krajiny a sportem. 
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PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 
NA II. POLOLETÍ ROKU 2015 

 

Září: 23. září 2015 
 Projednání postupu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křiţovatce komunikací 

III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka – předkladatelé Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl, Bc. Diana 
Houdová, členové Zastupitelstva obce Spojil. 

 Projednání  a schválení Programu rozvoje obce Spojil na léta 2015 – 2025 – předkladatelé 
starostka obce, místostarosta obce. 

 Projednání a schválení Ţádosti o poskytnutí dotace z POV z prostředků Pardubického kraje na 
rok 2016 – předkladatelé starostka obce, místostarosta obce. 

              

 Listopad: 25. listopadu 2015 
 Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2016 - předkladatelé starostka obce, 

předsedkyně finančního výboru. 

 Projednání záměru na zřízení obecní knihovny včetně organizačního, personálního a 
ekonomického zajištění - předkladatel Libor Kment, člen zastupitelstva obce.¨ 

 Projednání a schválení Směrnice č. xxx o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v obci Spojil – předkladatelé starostka obce, místostarosta obce. 
 

           Pravidelnými body programu jsou Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil 
a Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.  
 

  
 

INFORMACE O ZMĚNÁCH NA FINANČNÍM ÚŘADU 
 
1) Finanční úřad pro Pardubický kraj oznámil, ţe bylo dokončeno stěhování Územního pracoviště 

v Pardubicích přímo do sídla FÚ pro Pardubický kraj na Duklu, do ulice Boţeny Němcové 2625, 530 02  
Pardubice. V Hronovické ulici zůstávají pouze pracovníci zpracovávající agendu majetkových daní. 
VEŠKERÁ PODÁNÍ budou poplatníci podávat na podatelnu v místě nového sídla územního pracoviště, 
tedy v ul. Boţeny Němcové. Sem byla také přemístěna pokladna. 
Telefonní čísla všech pracovníků zůstala i po přestěhování stejná. 
 

2) K 1.9.2015 bude ukončen provoz některých pokladen Územních pracovišť v: Hlinsku, Holicích, 
Litomyšli, Moravské Třebové, Přelouči  a ve Vysokém Mýtě. 
Pro platby v hotovosti zůstavají zachovány pokladny Územních pracovišť v: Pardubicích, Chrudimi, 
Svitavách, Ústí nad Orlicí a v Ţamberku.   
Stále trvá moţnost uhradit daně bezhotovostním převodem z účtu, případně poštovní poukázkou typu 
„A“. 
Pro nejbliţší období placení daní se připravuje také alternativa platby v hotovosti podobná někdejší tzv. 
daňové sloţence, kterou bylo moţné platit daně bezplatně na přepáţkách České pošty s.p.. 
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Vychází jednou za dva měsíce. 

uzávěrka příspěvků pro Drbnu č.4/2015 bude 11. října 2015 

PLACENÁ  INZERCE 
 

1) Prodám za cenu tohoto inzerátu uzamykatelné příčníky na auto FABIA, které má 
střešní přípravu pro zapuštění čelisťových úchytů příčníku. 
 

2) Prodám za symbolickou 1,- Kč dvoutaktní sekačku na trávu s bočním výhozem 
 

Kontakt:  607 271 924 

mailto:obec.spojil@volny.cz

