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Vážení spoluobčané, milé děti a mládeži, 

     věříme, že jste během prázdninového období načerpali síly potřebné jak do školy, tak do další práce, 

že jste si toto letní období náležitě užili a vrátili se do svých domovů spokojení a hlavně zdraví. 

 

    Naši omladinu čekají školní lavice a nás dříve narozené rozhodování, co a jak v naší obci vylepšit a 

hlavně, čemu dát v tom vylepšování prioritu. Pro obec se naskytla možnost bankovního úvěru 

s neskutečným úrokem a tím i možnost dosáhnout na akce, na které bychom museli dost dlouho šetřit. 

Všechno však má svá pro a proti, nabídka je časově omezená a je nutno se zodpovědně rozhodnout 

tak, aby další zastupitelstvo, případně zastupitelstva, která vzejdou z dalších komunálních voleb, 

neměla s naším současným rozhodnutím žádný problém a nemusela řešit žádné krizové situace.               

A protože věříme našim voličům – občanům Spojila, že dokáží o rozvoji obce přemýšlet a nestydí se za 

svůj názor, dovolujeme si Vás všechny pozvat na BESEDU  S  OBČANY, která se k tomuto tématu 

uskuteční jako v pořadí již třetí beseda, a to v rámci sousedského posezení ve Sportovním areálu obce 

Spojil dne 9. září 2016 od 19 hodin. Všichni budete srdečně vítáni. 

Váše redakce obecního zpravodaje a Obecní úřad Spojil 

          Více informací najdete na konci tohoto vydání Spojilské Drbny. 

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

 

v červenci 2016 
 

se narodila  
 

Bibiana VAŠKOVÁ  
 

  

 
S lítostí oznamujeme, že 

 
 

 

dne 24. července 2016  zemřela 
 

paní Marie TROJANOVÁ 
 

ve věku nedožitých 92 let 
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     Jako každý rok znamenají jarní měsíce, že se 
domácnosti pustí do úklidu svého domu. Nejen 
dům, ale i kůlny a garáže často skrývají staré 
harampádí, především nepotřebné kovové 
součástky či jiný železný odpad.  A tak se na 
počátku  měsíce  dubna  na okraji silnice objeví 
hromádky těchto pokladů, aby  byly zlikvidovány. 
     Stejně tak tomu bylo i letos, kdy v sobotu dne 

9. dubna dopoledne vyrazilo nákladní auto pana 

Rumla ze Sezemic a za ním několik členů 

spojilského SDH, aby připravený železný šrot 

naložili a odvezli do sběrných surovin. Auto 

projíždělo jednu ulici po druhé a na korbě 

náklaďáku železo rychle přibývalo. Staré sudy, 

pletivo, vany, kbelíky, trubky, dokonce i zbytky 

z domácích spotřebičů, to vše se tu objevilo.  

Letos kromě domácností přispěli i nemalou měrou 

majitelé z areálu  Apolenka. Tady na hasiče čekala 

také pěkná hromádka, takže se auto muselo ještě 

jednou pro tento sběr otočit. 

     Domácnosti byly stejně jako v předchozích 

letech pěkně uklizeny a našim hasičům přibyla 

slušná částka peněz do pokladny. Celkem se 

sebralo 1980 kg železa, což představovalo 1980,- 

Kč, které budou jako obvykle použity na kulturní a 

sportovní akce především pro děti. 

     Jsme rádi, že nám naši hasiči pomáhají s 

 problémem: „Kam s ním?“, a za to všem 

zúčastněným moc děkujeme.  

                 Božena Melounová

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 již slavili : 
 

 paní Marie BŘEZINOVÁ 

paní Vlasta NOVÁKOVÁ 

paní Jana KUČEROVÁ 

paní Bohuslava VLKOVÁ 

 

  
     

Do dalšího vydání zpravodaje budou v září slavit : 
 

paní Marie NĚMCOVÁ 

paní Zdeňka KOPECKÁ  
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     Poslední den v dubnu znamená, že se všechny 
čarodějnice dostaví na své každoroční setkání. 
Stejně tak tomu bylo i letos 30. dubna, kdy se 
odpoledne do sportovního areálu ve  Spojile slétlo 
na svůj sněm kolem 30 čarodějnic a čarodějů od 
těch batolecích až po již ty dospělejší. Tady na ně 
již kromě vrchní čarodějnice a organizátorky sletu 
paní Hanky Hartmanové čekalo dalších sedm 
jejich pomocnic, které měly zasvětit přítomnou 
omladinu do všech tajů, kouzel a jiných 
čarodějnických dovedností. 

     Malí čarodějové 
a čarodějničky si 
nejprve namalovali 
nebo omalovali a 
slepili papírovou 
čarodějnici, aby 
měli na památku 
obrázek dle vlastní 
představy. A potom 
nastalo to správné 
rejdění a soutěžení. 
Každou soutěž 
dozorovaly dvě 
zkušené a znalé 
čarodějnice, které 
však dovedly nejen 
poradit, ale za správné provedení úkolu i náležitě 
odměnit. Někdy bylo třeba názorně předvést 
plnění úkolu, třeba jak správně sedět a rejdit na 
koštěti. Kromě této oblíbené disciplíny si soutěžící 
čarodějnice vyzkoušely i házení na cíl míčky nebo 
kroužky na tyčku. Velká legrace byla i při skákání 
v pytli, ale ani této obtížné soutěže se nikdo 
nezalekl. Jako obvykle byla velká tlačenice u 
hašení požáru, lépe řečeno shazování plechovek 
proudnicí. Tuto zábavu připravili naši hasiči. Za 
pomoci silných paží hasičů, ale i jejich malých 
pomocníků natlakovali džberovky, aby proud vody 
z hadice náležitě zasáhl cíl. 
      Když se čarodějnice a čarodějové do sytosti 
vydováděli, nastala ta správná chvíle na 

čarodějnické rejdění, tančení a hopsání na 
parketu. Za reprodukované hudby manželů 
Turečkových, kteří celou sobotní akci doprovázeli 
hudební kulisou, udávala vrchní čarodějnice 
Hanka takt k tanci a rejdění hada po hřišti. 
V průběhu tancování posuzovala porota složená 
z hasičů a čarodějnic - pomocnic, která 
z přítomných čarodějnic a čarodějů má tu 
nejvýstižnější a nejhezčí vizáž. 

     Bylo dotančeno 
a bylo i vybráno, 
kdo je nej.  Čtyři 
nejlepší čarodějnice     
1. Adélka,  
2. Bětka,  
3. Kačenka  
4. Nelinka  
- obdržely od sta-
rosty dobrovolných 
hasičů Honzy Me-
louna postavičku 
čarodějnice a ostat-
ní čarodějnický do-
rost jednu perníko-
vou čarodějnici.  Ty 

letos napekla paní Hanka s Mirkou Čápovou a 
nazdobila je paní Iveta Lohnerová. Pak už 
následovalo opékání vuřtíků na ohýnku, který opět 
dozorovali hasiči, a zábava a volné skotačení po 
hřišti. 
     Na vydařeném čarodějnickém sletu mělo 
velkou zásluhu nejen krásné počasí, ale hlavně 
pilná práce organizátorů, především paní Hanky 
Hartmanové, za což jí náleží velký dík. Stejné 
poděkování je třeba předat i spolupracovnicím 
Hanky za pomoc a organizaci a v neposlední řadě 
i našim dobrovolným hasičům. 

Božena Melounová 
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     Více jak jeden měsíc zdobil naši náves 
velikonoční strom plný malovaných vajíček, ale 
čas letí a máme tu květen a nastal čas, kdy tuto 
ozdobu centra obce vystřídá máj.  Jako každý rok 
se 1. května odpoledne sešla parta mládenců i 
starších pánů a především členů našich dobro-
volných hasičů, aby nám tuto okrasu návsi 
postavili.  

     Léty prověřená praxe a zkušenosti se každým 
rokem zdokonalují, a tak šlo vše jako po másle. 
Během pár minut byl zvolen ten nejvhodnější 
strom.  Poražení a odvětvení proběhlo bez 
problémů a za pomocí techniky a silných paží byla 
májka dopravena na náves. Dále následoval 
klasický postup prací.  Zatím, co pánové 
upravovali kmen máje, místní ženy a dívky zdobily 
pentlemi věnec a korunku máje.  Kdo si přinesl 
vlastní mašličku s přáním, mohl si ji připevnit a 

těšit se, že se mu přáníčko vyplní. Pak 
následovalo omotání kmenu trikolórou, připevnění 

věnce pod vršek a nastal ten kritický a 
nejočekávanější okamžik, a to vztyčení máje. Ale 
jak již bylo řečeno, léta zkušeností s touto 
záležitostí přinesla své ovoce, a tak ani v tomto 
bodě nenastal žádný problém, ač foukal mírný vítr. 
Pod taktovkou Jana Křivky a za pomoci techniky a 
silných paží dvou skupin mužů držících lana pro 
vyvážení byl máj během několika minut vztyčen. 
     Je potěšující, že se této tradiční události 
zúčastňuje stále více spojilských  občanů a stoupá 
i počet přespolních návštěvníků, pro které je to 
výjimečná podívaná. Letošní máj je skutečně 
krásný a bude chloubou naší obce po celý měsíc 
květen. Každý, kdo projde kolem si hned při 
pohledu na vlající pestrobarevné pentle  zlepší 
náladu a den bude pro něj veselejší.  
     Takže, díky vám pánové a dámy a díky všem, 
kteří jste pro nás naši vesničku takto krásně 
vyzdobili.                            Božena Melounová 

 

 
 
 

     Den 21.5.2016 se navzdory heroické snaze 
paní Dagmar Honcové z Meteopressu budil do 
krásného slunného dne a na hřišti rodiny 
Doležalových se zprvu váhavě později nepatrně 

rychleji začali scházet příznivci nohejbalu, ve své 

většině účastníci již tradičního VI. ročníku  - 
Memoriálu MUDr. Petra Starého – turnaje 
v nohejbalu, tentokráte pořádaného přímo obcí 
Spojil. K zahájení turnaje se sešlo celkem 15 
hráčů, tedy lichý počet.  To přineslo menší 
komplikace v zavedeném způsobu vytváření 
soutěžních dvojic, ovšem nic co by organizační 
tým nezvládl. No a pak následovaly v rychlém 
sledu jednotlivé kroky zahajovacího ceremoniálu. 
Seznámení s pravidly, losování dvojic, zahajovací 
projevy a hromadné focení účastníků naplněných 
elánem a touhou změřit síly se soupeři. 
     A pak to po krátkém rozcvičení vypuklo. 
Sportovní boje byly úporné, tvrdé nicméně 
korektní a v duchu fair play. Divákovi nezbylo než 
konstatovat, že úroveň hry se proti minulému 
ročníku opět zvýšila a rozdíly mezi soupeři se opět 
zmenšily. V letošním ročníku prostě nebylo 
slabých týmů. Na vysoké úrovni hry měly také 
nemalý podíl naše krásnější polovičky, které 
podporovaly bojující muže občerstvením ve formě 
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sladkých i slaných dobrot vlastní produkce 
v takové škále a kvalitě, že by bez nadsázky 
zasloužily vlastní výstavu. Zápasy vedené podle 
předem stanoveného „pavouka“ proběhly zdárně 
bez jakékoli zdravotní újmy někoho z účastníků a 
určily vítěze. 
     Pak následovalo vše, co k takovému turnaji 
patří. Vyhlášení výsledků, dekorování a odměnění 
vítězů, focení notně unavených ale šťastně se 
usmívajících hráčů závěrečné projevy a především 
poděkování rodině Doležalových za poskytnutí 
hřiště, přilehlých prostor včetně části domu, 
Honzovi Volšemu a ostatním členům realizačního 
týmu za organizaci, Obci Spojil za podporu nejen 
materiální, panu Petrovi Kremličkovi za 
sponzorský dar, našim ženám a všem 
zúčastněným za příjemně strávený den. 

Přesto, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, 
pro úplnost uvádíme vítěze turnaje. 

 
1. místo  - MUDr. Petr Dvořák,  Jan Volše 
2. místo  - Pavel Roztočil,  Miroslav Doležal 
3. místo  - Josef Doležal,  Ladislav Čáp 

                                                                                                                         MVDr. Svatopluk Rozsypal 
 

  

     V pátek 27. května v sedm hodin večer nám 
Máj naposledy zamával svými barevnými pentlemi 
a za několik okamžiků jeho štíhlý kmen lehl na 
zem. Stačilo několik silných úderů sekerou našich 
hasičů Honzy Melouna a Jirky Nováka a dočasná 
vláda této dominanty návsi byla ukončena. 
Protože jde o výjimečnou událost, která se koná 
jen jednou za rok, přišlo se na kácení podívat 
kolem padesáti především místních obyvatel. 
Hlavně pro děti to byla zajímavá zábava. Pentle 
z májového věnce a vršku vzbudily u dětí velký 
zájem a každý si chtěl odnést na památku alespoň 
jednu mašličku. 
     Kmen májky byl nakonec pořezán na polena a 
společně s věncem a opentleným vrškem odvezen 
za pomocí obecní techniky do sportovního areálu, 
kde poslouží jako palivo. 
     Na rozdíl od loňského roku, kdy se na kácení 
Máje spustil silný liják, letos svítilo sluníčko a tak 
pěkné počasí přispělo k tomu, že se kácení Máje 
vydařilo. 

     Tím, že byl Máj pokácen, však byla vyčerpána 
jen polovina programu pátečního večera. Po 
krátké pauze následovala Májová veselice ve 
sportovním areálu. Dobré jídlo a pití, příjemná 
reprodukovaná hudba pod dohledem DJ Honzy 
Kosteleckého a sousedské povídání a hodně 
zábavy vytvořily skvělou atmosféru pátečního 
večera až do pozdních hodin.  
                                               Božena Melounová 

 

  
 

Fouskoviny Josefa Fouska: 
 

Každá kniha má poslední stranu. Bohužel ve společnosti vznikají strany stále nové. 
 

Bude to skvělé, až světové strany rozpustí strany politické. 
 

Kdyby mne zvolili prezidentem, ihned bych podal demisi. Další pokolení by pak mohlo říkat: 
“To byl moudrý prezident!”
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     Jednou z prvních tradic, která byla po vzniku 
samostatné obce Spojil oživena, byla oslava 
Dětského dne. V průběhu let doznávala různých 
podob, ale vždy bylo cílem pobavit naše děti. 
V loňském roce jsme pro děti připravili trošku 
neobvyklou oslavu, a to Cestu pohádkovým lesem. 
Úspěch a kladné ohlasy na oslavu Dětského dne 
nás přesvědčili, že jsme zvolili správné a zajímavé 
pojetí této akce, a proto se letos na plakátech 
objevilo oznámení, že se v neděli 29. května ve 14 
hodin bude opět konat Cesta pohádkovým lesem. 

     Příprava na úspěšný průběh oslavy byla velmi 
náročná. Na děti čekaly na trase lesem na 11 
stanovištích postavy v maskách z pohádek a 
dětských filmových příběhů. Nejprve se každý 
soutěžící zapsal do registru u dvou Klaunů a 
obdržel kartičku se svým jménem, kam dostával 
razítka za plnění úkolů, a pak dle věku sám nebo 
s doprovodem rodičů vyrazil do lesa. Trasa dlouhá 
2,5 km byla řádně označena barevnými stuhami a 
vedla od sportovního areálu krajem lesa až 
k hospodě „Dubina“, dále vpravo na rozcestí 
k Veská a Spojil, pak znova doprava až na 
rozcestí k Vitejčkovým a odtud zpět na hřiště 
sportovního areálu. Každé zastavení znamenalo 
pro soutěžící děti splnit nějaký úkol. 

 
  1. stanoviště – Pieroti – poznávání a určování lesních rostlin 
  2. stanoviště – Pejsek a Kočička – výběr dvou stejných předmětů ze sáčků dle hmatu 
  3. stanoviště – Červená Karkulka a Vlk – vložit do košíku předměty, které nesla Karkulka babičce  
  4. stanoviště – Hastrman a Hastrmanka – lovení rybek na udici 
  5. stanoviště – dvě Čertice – výběr předmětů do kotle , které nepatří do lesa, a pojmenování rostlin 
  6. stanoviště – Tři Indiánky – lukostřelba na balonky 
  7. stanoviště – Maková panenka a motýl Emanuel – navlékání céček 
  8. stanoviště – Pirát a Pirátka – hledání kamínků „pokladů“ a donesení naslepo do truhlice 
  9. stanoviště – Křemílek a Vochomůrka – skládání pexesa a hlavolamu 
10. stanoviště – Ježibaba, Jeníček a Mařenka – odloupnutí perníčků ze střechy Perníkové chaloupky a            
              následně její dozdobení  
11. stanoviště – Mach a Šebestová - otázky a odpovědi ze znalostí pohádek 

 

     Po skončení této náročné cesty si každý 
soutěžící vyzvedl za odměnu balíček plný dobrot. 
Ale nejdříve musel předložit kartičku s razítky, 
která potvrzovala, že splnil všechny úkoly na trase. 
     Absolvováním Pohádkové cesty však program 
Dětského dne nebyl vyčerpán. Jako každý rok si 
naši hasiči pro děti připravili trochu „chlapské 
zábavy“. Stejný zájem jako střílení ze vzduchovky 
na terč byl i o stříkání z hadice a srážení 
plechovek proudem vody ze džberovek. U obou 
disciplín se stále tlačil houfek nedočkavých dětí, a 
to nejen chlapců, ale i holčiček. 
     Protože po takové namáhavé cestě a 
sportovních výkonech řádně vyhládne, bylo zde 
připraveno opékání špekáčků, které ze svých 

zásob rozdával Sedlák a Selka. Samozřejmě byl 
nabízen i dostatek nápojů. 
     Následovala volná zábava a skotačení. K dobré 
náladě všem celé odpoledne hrál reprodukovanou 
hudbu DJ Honza Kostelecký, kterému patří dík, 
stejně jako našim hasičům za přípravu části 
oslavy. Největší dík však náleží Mirce Čápové, 
která zorganizovala a zajistila nejen program 
Pohádkové cesty, ale i kompletní kostýmovou 
výpravu všech spolupracovníků. Ochota a 
obětavost, se kterou se téměř třicet dobrovolníků 
z naší obce podílelo na přípravě Dětského dne, 
není běžná, a proto i jim je třeba náležitě projevit 
dík. 
     K zdárnému průběhu přispěla nejen usilovná 
práce našich obyvatel, ale i krásné počasí, ač to 



 8 

tak v předchozích dnech nevypadalo. Všech 65 
spojilských i přespolních dětí odcházelo navečer 

z Dětského dne naplněno mnoha dojmy a radostí, 
a to je pro všechny pořadatele ta nejlepší odměna. 
                                 Božena Melounová  

 
      

     Oslava Dne dětí letos připadla na parné odpoledne, ve kterém pohádkové postavy i děti a jejich 
rodiče ocenili příjemný stín spojilského lesa. Proto všechny velmi překvapila zimomřivost selky a sedláka 
Prokůpkových, kteří se i přes slunečné počasí raději celé odpoledne hřáli u ohniště. Děti rychle přišly na 
způsob, jak této zvláštnosti využít – dobrosrdeční manželé nejen že jim dovolili opéct si na ohýnku 
špekáčky, ale ochotně dětem s přípravou této svačinky vypomohli. 
     Není divu, že hlad byl veliký – děti v lese zdolaly trasu dlouhou 2,5 km, na které splnily jedenáct 
úkolů, které si pro ně připravily postavy z pohádek. S některými se naši malí přátelé potkali vůbec 
poprvé – ani se nechce věřit, že Maková panenka a Mach a Šebestová už patří historii. Klasické české 
postavičky válcuje Shrek a Sponge Bob, a utržené sluchátko je pro drobotinu záhadný retro předmět. 
Cesta lesem tak získala neplánovaně i osvětový nádech. Vodníci, čertice a ježibaba z perníkové 
chaloupky už naštěstí takový oříšek nepředstavovali, a i u nich si děti s chutí zasoutěžily o razítko na 
kartu, kterou na konci putování vyměnily za balíček s odměnou. 
     Počet malých účastníků překonal i nejodvážnější odhady. Pohádkové dobrodružství přilákalo 65 dětí. 
Některé se po lesní procházce zchladily u džberových stříkaček místních hasičů a odnesly si více či 
méně děravý terč ze svých pokusů se vzduchovkou. 
     Chuť bavit se a zároveň udělat něco pro druhé je to, co dělá Spojil takovým, jaký je. Mezi dospěláky 
je Den dětí už tradičně příležitostí užít si převtělení do pohádkových postav a procvičit bránici při tvorbě 
a oblékání kostýmů. Velkou radost ale máme z toho, že se některých rolí ujali i ti, kteří ještě nedávno 
pohádkovou cestou sami procházeli jako děti. Míša Kučerová se proměnila ve vlka u Červené Karkulky, 
mladá indiánka Jitka Kučerová pomohla malým dobrodruhům s lukostřelbou. Piráti (Jirka Netušil s 
přítelkyní) na pár hodin zapomněli na svou dobyvatelskou povahu a pomohli dětem najít poklad. U 
pařezu probudil svým dokonalým hereckým výkonem soucit Křemílek (Petr Kučera), který hledal 
pomocníky pro kamaráda Vochomůrku (Michal Kostelecký), kterému vítr rozfoukal obrázky. V roli 
dvorního klubového DJ se zabydlel Honza Kostelecký s přáteli. Pro příští ročníky je to skvělá zpráva. 
     Zvláštní poděkování patří: hlavní kostymérce Mirce Čápové, jejíž sklad masek by mohl směle 
konkurovat Ateliérům Barrandov, také Láďovi Čápovi, kterého připravované kostýmy na několik týdnů 
připravily o životní prostor, a všem, kteří věnovali své odpoledne dětem – a že jich bylo…… - hasičům 
v čele s Honzou Melounem za spolupráci při organizaci a Hance Hartmannové za péči o pitný režim 

všech účastníků.                       Radka Nedvědová (kolospojka) 

 
       

      Rekordních 65 dětí se sešlo v  neděli 29. května ve spojilském sportovním areálu, aby oslavilo svůj 
svátek a vydalo se na věhlasnou dobrodružnou cestu kouzelným lesem, plným pohádkových postaviček 
a spoustou napínavých sportovních i naučných úkolů. Malí cestovatelé i jejich početné dospělé 
doprovody tak měly jedinečnou příležitost utkat se s indiány ve střelbě z luku, obratně překonat zákeřnou 
vodnickou bažinu, dokázat čerticím své ekologicko-přírodopisné znalosti, zachránit Křemílka 
s Vochomůrkou, potkat se s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem, Karkulkou a vlkem, piráty, 
Pieroty, Machem a Šebestovou, čarodějnicí, klauny a dalšími hrdiny filmů a Večerníčků v  jedinečných a 
dechberoucích kostýmech, letos dokonce doplněných několika krásnými kulisami. Na každém stanovišti 
naši nejmenší dostávali, mimo atraktivní hlavní odměnu za zdárné absolvování celé tratě, i drobné dárky 
a sladkosti za zvlášť vynikající výkony při zdolávání 2,5 km dlouhého poutavého okruhu. Pozoruhodnou 
procházku za mimořádně příznivého počasí završily oblíbené soutěže a hry přímo na hřišti, kde si 
zájemci mohli změřit síly ve střelbě ze vzduchovky, zručnost při používání hasičské stříkačky, zaskákat 
v pytlích nebo třeba prostě jen tak zahrát fotbal. No a příjemným vyvrcholením celého programu byl 
stánek sedláka a selky, kde si každý úspěšný absolvent zábavného odpoledne mohl vyfasovat limonádu 
a buřta na opečení na ohni. 
     Obrovský dík za výbornou organizaci, přípravu masek, cen a spoustu dalších věcí potřebných ke 
zdárnému průběhu akce a v neposlední řadě za nezměrnou spokojenost malých i velkých účastníků 
Dětského dne 2016 tak patří zejména celému početnému týmu pořadatelů v čele s Mirkou Čápovou, 
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spojilským hasičům, personálu spojilského klubu, Obecnímu úřadu Spojil a všem, kdo se jakoukoliv 
měrou zasloužili o zdárný průběh a významný úspěch této dnes již skutečně oblíbené, hodnotné a 
smysluplné události.         Jaryn Múčka  
  

 
 

 

     Léto se tento rok dostavilo od 21. června přímo 
ukázkově. Sluníčko pálilo  již od  rána, teplota se 
šplhala každý den o kousek výše, až dosáhla 
v pátek 24. června vrcholu, tj. 360C.  
     Stejně jako v loňském roce jsme i letos 
naplánovali na tento pátek, tedy na  24. června 
Vítání léta ve sportovním areálu. Celé organizace 
se ochotně ujala Mirka Čápová společně se svým 
bratrem Jardou Zárubou. Událost měla být pojata 
jako sportovně zábavný podvečer, ale vzhledem 
k tomu, že venku panovalo neskutečné vedro, 
většina příchozích se věnovala spíše konzumaci 
nápojů a povídání se sousedy. Až s přibývajícím 
časem a postupným poklesem teploty se začalo 
hřiště zaplňovat návštěvníky, které zajímaly nové 
sportovní hry.  Postupně se několik družstev 
vystřídalo u Bollo Ballu, což představovalo házení 
dvou kuliček spojených šňůrkou na jakýsi žebříček 
a dle zachycení kuliček na dané příčce se počítaly 
body. Zajímavá soutěž byla také Discgolf, ale 
nejvíce zábavy hlavně dětem přineslo projíždění 
se na Pedalu  - zajímavé šlapadlo na kolečkách. 
Svůj díl sportování a legrace přineslo i chození na 
chůdách a kuželky. Především děti využily 
možnosti nechat si namalovat od paní Petry 

Bakešové obrázkové ozdoby na obličej, ruku nebo 
jinam, a tak se na chvíli proměnily v Batmanna, 
vílu či jinou pohádkovou postavu. 
     Při sportování vyhládne a k tomu výborně 
posloužila grilovaná krůta, která se nad ohněm 
otáčela celé odpoledne a jejíž vůni málokdo 
odolal. Pivo, vínko a především skvělá nálada, jak 

při sportování, tak i při povídání, doplněná dobrou 
reprodukovanou hudbou DJ  Honzy Kosteleckého, 
to vše zde vytvořilo krásnou a příjemnou 
atmosféru letního  podvečera, který se protáhl až 
do nočních hodin.                         Božena Melounová 

 

 
 

 

     V pátek 24. června jsme přivítali sportovně 
zábavnou akcí ve Spojile příchod léta. V neděli 26. 
června odpoledne pak následovalo další 
vítání. Tentokrát zástupci obce Spojil přivítali 
do „spojilské rodiny“ dva nové občánky. Jako 
obvykle se tento obřad konal ve slavnostně 
vyzdobené  klubovně sportovního areálu. 

     Do řad spojilských občanů byla přivítána 
Anežka Peterková a Christopher Keown.  Tatínka 
malého Christophera zastoupil jeho strýček, 
protože pan Keown musel služebně odcestovat do 
ciziny. Po úvodních slovech následovalo několik 

básniček v podání 
místních dětí. 
Dále zaznělo 
pásmo písniček 
dětského souboru 
Zvoneček pod 
vedením paní 
učitelky Rűklové. 
Pro maminky a 
tatínky zazpívaly 
děti kromě jiných 
písniček ukolébav-
ku jako ukázku 
toho, jakými krás-
nými melodiemi by 
rodiče mohli uspá-
vat svá miminka. 
Na vážnější notu 
zazněl projev sta-
rosty obce pana 
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Jana Křivky, který byl určen především 
novopečeným rodičům, a v němž zdůraznil velkou 
odpovědnost, kterou také přináší výchova dětí. Po 
projevu popřál všem hlavně hodně zdraví a mnoho 
šťastných a radostných dní v nových rodinách.  
Slavnostní slib stvrdili rodiče svým podpisem do 
pamětní knihy. Přípitek, předání dárečku a kytičky 
maminkám byly posledními body programu této 
slavnosti. 

     Příjemná a milá atmosféra zde vládla po  celou 
dobu vítání, přestože na malou chvíli bylo 
přerušeno nezbytnou péčí o malého plačícího   
Christophera. 
Tento okamžik obratně vyplnila paní Rűklová 
dalšími písničkami zpěváčků dětského souboru. 
Několik fotografií miminek v kolébce spolu s rodiči 
a také společné foto všech oslavenců na památku 
ukončily tuto milou nedělní slavnost.  

      Božena Melounová 
 

 
 

     Třetí červencový víkend byl v Apolence ve 
znamení jezdeckých soutěží. Sobota patřila 
oficiálním skokovým závodům, na pořadu dne bylo 
pět jezdeckých soutěží od stupně ZM do stupně S. 
Mladí koně a jezdci začínali na výšce 90 cm, 
obtížnost klání gradovala a vrcholem jezdeckého 
dne byla soutěž stupně S o výšce 130 cm, která 
se jela jako Cena obce Spojil. Po bezchybném 
základním kole se do rozeskakování kvalifikovalo 
celkem 6 dvojic. Vítězem se po napínavém boji 
stal Pavel Bleha s koněm Emil, který 
v nejrychlejším čase překonal výšku překážek 140 
cm bez trestných bodů. Cenu pro vítěze předával 
místostarosta obce Spojil MVDr. Svatopluk 
Rozsypal. Celkem se sobotních závodů zúčastnilo 
132 startujících dvojic z jezdeckých oddílů 
východočeského a středočeského kraje. 

     Neděle navázala disciplínami pro děti a hobby 
jezdce. V pěti soutěžích startovalo celkem 123 
dvojic. Skákalo se na výškách od 60 do 110cm. 
Vítězkou hlavní soutěže se stala Miluše Novotná 
s koněm Shay Minstra, která v nejrychlejším čase 
překonala rozeskakování na výšce 110 cm bez 
trestných bodů. Následovaly jezdecké hry pro 
nejmenší děti a jejich poníky, kterých se zúčastnilo 
84 dvojic, což svědčí o vzrůstající oblibě soutěží 
tohoto typu. Smyslem hobby soutěží i jezdeckých 
her je rozvíjet u dětí pohybovou aktivitu, zájem o 
zvířata, přírodu a závodění v duchu fair play. 
S přicházejícím nedělním soumrakem byly 
rozdány i poslední ceny. 

     Poděkování patří všem, co se na přípravě 
závodů jakkoliv podíleli a nezbývá než doufat, že 
v příštím ročníku tohoto úspěšného jezdeckého 
víkendu nám bude stejně přát počasí, zájem 
sponzorů i soutěžících.    
             Ing. Diana Houdová 

 

 
 

 
     Čas běží někdy rychleji, než se zdá a tak 
musíme občas zalovit v paměti, abychom si 
připomněli některé významné okamžiky. Jedním 
z takových momentů byly povodně v obci Rudník 
v roce 2013. Naše obec, jako již mnohokrát před 
tím, nezůstala hluchá k výzvě o pomoc, o kterou 
v červnu 2013 požádala obec Rudník u 
Hostinného v Podkrkonoší.  

     “Spojil”, kromě finanční pomoci ve výši 69 300,- 
Kč ze sbírky občanů, dovezl do Rudníku i pomoc 
materiální. A tak se naše obec díky své solidaritě 
stala spřízněnou obcí Rudníku. 
     V letošním roce získala obec Rudník ocenění 
Vesnice roku 2016 Královehradeckého kraje a na 
slavnostní předání tohoto titulu pozvala další 
spřátelené obce. Vedení obce Spojil obdrželo 
rovněž pozvání na tuto slavnost a s potěšením jej 
přijalo.  
     Rudník získal prvenství mezi 32 obcemi díky 



11 

 

všeobecnému rozvoji a vybavenosti. Zaujal 
prakticky ve všech kritériích, která by měla zlatá 

obec splňovat. Příkladem je například nová 
knihovna, škola a další. V obci vznikají spolky                 
i nové tradice, do kterých jsou hojně zapojovány i 
děti. Výčet regionálních potravin je ukázkou dobré 
spolupráce s drobnými podnikatelskými subjekty.             
I přesto musel Rudník počítat s velkou konkurencí. 
     V sobotu 20. srpna se vypravil starosta obce 
pan Jan Křivka a místostarosta MVDr. Svatopluk 
Rozsypal a zástupce našich hasičů pan Ladislav 

Čáp v doprovodu dalších zástupců obce, aby se 
slavnosti zúčastnili a popřáli starostovi a občanům 
Rudníku k tomuto úspěchu. Pan starosta Rudníku 
s potěšením převzal od našeho vedení „spojilské 
perníkové přání“ a publikaci obecní kroniky. 
     Oslava byla skutečně velkolepá a konala se za 
účasti zástupců ministerstva a mnoha dalších 
institucí. Ocenění Vesnice roku 2016 
Královehradeckého kraje předal starostovi 
Rudníku osobně hejtman Královehradeckého 
kraje. Současně  bylo oceněno několik dalších 
obcí kraje, které dosáhly skvělé výsledky 
v různých oblastech rozvoje svých obcí.  Slavnost 
byla zpestřena vystoupeními místních klubů a 
sdružení jako judo, „akvabely“ a dalšími. V úžasu 
všichni sledovali zpívající fontánu, kterou na 
hudbu z filmu Tenkrát na západě vytvořil svými 
proudnicemi místní SDH. Následovala plejáda 
různých hudebních kapel a skupin a tak při 
krásném počasí zavládla všeobecně výborná 
atmosféra a všichni přítomní se skvěle pobavili. 
     Pro naše vedení obce byla tato návštěva mimo 
jiné i další inspirací pro nové možnosti rozvoje 
obce a krásnou ukázkou společenského, 
spolkového a sousedského soužití obyvatel 
Rudníku.                                Božena Melounová 

 

 

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 4. května 2016 

 
     Toto jednání zastupitelstva by se dalo označit jako rekonstrukční, protože po nečekaném odchodu 
paní starostky bylo nutné učinit patřičné kroky pro zvolení statutárních orgánu obce. Jednání 
zastupitelstva se zúčastnilo 8 zastupitelů, jeden ze zastupitelů se bez omluvy nedostavil. Jednání 
bylo také přítomno 27 občanů obce Spojil. 
 

      Místostarosta obce zahájil zasedání 
zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem a 
následně vyzval přítomné k uctění památky 
zesnulé starostky Miluše Telecké minutou ticha. 
Místostarosta obce předložil zastupitelstvu obce 
program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce 
v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a 
požádal o jeho případné doplnění ze strany členů 
zastupitelstva obce. Žádné doplnění nebylo 

požadováno a všichni přítomní zastupitelé 
jednomyslně program schválili. Po dalších 
protokolárních procedurách bylo přistoupeno 
k dalšímu bodu jednání.  
V něm ing. Tomáš Kučera jako 1. náhradník za 
volební stranu „Spojil náš společný domov" 
složil slib a stal se pravoplatným členem 
Zastupitelstva obce Spojil. 

 

     Dalším bodem se stala volba starostky, nebo starosty obce Spojil. Místostarosta, jako předsedající 
řádného jednání zastupitelstva, předal řízení tohoto bodu zasedání nejstaršímu členu Zastupitelstva 
obce Spojil panu MVDr. Svatopluku Rozsypalovi. Pan Rozsypal zahájil tento bod tím, že informoval 
zastupitelstvo o způsobu volby starosty. Nikdo z přítomných zastupitelů nenavrhl jiný způsob 
hlasování, proto předsedající přítomné informoval, že volba starosty proběhne veřejným hlasováním.  

Předsedající pak jako první vyzval zástupce nejsilnější volební strany, a to „Spojil náš společný domov", 
o předložení návrhu na starostu obce. Zde se ujal slova pan Ing. Tomáš Kučera, který s odkazem na 
závěr pracovní schůzky, kdy se všichni dohodli na společném kandidátovi, navrhl stávajícího 
místostarostu obce Spojil pana Jana Křivku. 

Předsedající následně vyzval ostatní zástupce stran zastoupených v zastupitelstvu obce, aby se        
k nominaci vyjádřili, případně doplnili další kandidáty. Vzhledem k tomu, že nebyl nikdo další navržen, 
předsedající požádal Jana Křivku, aby sdělil, zdali mandát přijímá. Ten přijetí mandátu potvrdil.   
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení, kterým volí za starostu obce Spojil Jana Křivku         
z volební strany „Spojil náš společný domov". V hlasování se 6 zastupitelů vyjádřilo pro, 2 se hlasování 
zdrželi.  
 
     MVDr. Rozsypal po ukončení bodu volby 
starosty předal slovo nově zvolenému starostovi 
obce Spojil Janu Křivkovi, který následné vystoupil 
se svým proslovem. 

Dále starosta obce sdělil, že volbou starosty 
mu zanikl mandát místostarosty obce Spojil, a že 
současně také rezignuje na funkci předsedy 
Výboru stavebního a strategického rozvoje obce 
Spojil, jakožto poradního orgánu starosty obce. 

V této souvislosti také učinil návrh na post 
místostarosty, a to dlouholetého člena 
Zastupitelstva obce Spojil a současného předsedu 
kontrolního výboru MVDr. Svatopluka Rozsypala. 
K danému návrhu otevřel diskuzi, do ní se však 
nikdo nepřihlásil. Po sdělení pana Rozsypala, 
že funkci přijme, bylo provedeno hlasování, 
kdy se pro jeho zvolení vyslovili všichni 
přítomní zastupitelé.    

Vzhledem ke skutečnosti, že byl pan Rozsypal jako stávající předseda kontrolního výboru zvolen 
místostarostou obce, požádal starosta zastupitelstvo, aby ho hlasováním odvolalo z této funkce, což 
bylo jednomyslně učiněno.   

V dalším pak starosta požádal Zastupitelstvo obce Spojil, aby byl do funkce předsedy Výboru 
stavebního a strategického rozvoje obce Spojil zvolen místostarosta obce Spojil pan MVDr. Rozsypal. 
Ještě před hlasováním požádal jmenovaného, zdali funkci přijme. Ten sdělil, že ano. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil, a v hlasování se pro vyjádřili všichni zastupitelé. 

 
Jako další starosta obce předložil návrh na obsazení funkce předsedy kontrolního výboru, kam 

nominoval pana Ing. Tomáše Kučeru, který se svojí nominací souhlasí. Po proběhlé diskuzi, ze které 
nevzešel žádný jiný kandidát na tuto funkci, proběhlo hlasování, ve které všichni přítomní zastupitelé 
hlasovali pro. 
  
     Po volbě - obnově statutárních orgánů obce 
bylo projednáno rozpočtové opatření č. 3/2016 v 
kompetenci Zastupitelstva obce Spojil. 
Předsedající všechny přítomné informoval, že 
projednávané rozpočtové opatření v kompetenci 
zastupitelstva má přímou návaznost na čerpání 
dotace z POV. Konkrétně se jedná o nákup 
čelního nakladače na traktor Kubota a na 
dokončení revitalizace spojilské návsi. Toto 
opatření se skládá jak z investičních, tak 
neinvestičních výdajů a je nastaveno tak, že po 
přijetí avíza z Pardubického kraje ve věci 

schválené dotace provede nově zvolený starosta 
obce rozpočtové opatření v kompetenci starosty, 
kterým předmětný objem finančních prostředků 
odpovídající výše dotace převede tímto 
opatřením zpět na paragraf 3639 komunální 
služba a územní rozvoj, blíže nespecifikované 
investiční rezervy v kapitole příjmy. Informaci           
k tomuto bodu ještě doplnila předsedkyně 
finančního výboru paní Božena Melounová. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil a rozpočtové 
opatření bylo odhlasováno jednomyslně. 

 
     V bodu různé se do diskuze přihlásili postupně MUDr. Karel Mencl a pan Jan Matěj. 
 

S podrobným průběhem jednání zastupitelstva obce včetně diskuze je možné se seznámit na stránkách www.spojil.com. 

 
 

  

Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 22. června 2016

     Řádného jednání již obnoveného zastupitelstva obce se účastnilo 8 zastupitelů, jedna zastupitelka 
byla omluvena. Hosté z řad spojilských občanů byli přítomni v počtu 16 osob. 

       Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem a všechny 
procedurální záležitosti proběhly podle běžných postupů.  
       Místostarosta obce krátce rekapituloval usnesení přijatá na jednání zastupitelstva dne 4. 5. 2016 
vyhodnotil jejich plnění a konstatoval, že usnesení z  jednání ZO 4. 5. 2016 jsou plněna.  Tato zpráva 
byla zastupiteli vzata na vědomí bez výhrad.  
 

http://www.spojil.com/
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     Předsedkyně finančního výboru informovala 
zastupitelstvo obce o provedeném rozpočtovém 
opatření v kompetenci starosty obce Spojil č. 
201/2016 ze dne 16.5.2016 a dále o rozpočtovém 
opatření č. 202/2016 ze dne 23.5.2016. Současně 
krátce vysvětlila důvody proč byla uvedená 

rozpočtová opatření provedena. Dále 
konstatovala, že příslušné materiály byly doručeny 
členům zastupitelstva obce před jednáním 
zastupitelstva. Rovněž předložená rozpočtová 
opatření v kompetenci starosty byla vzata na 
vědomí hlasováním.  

 
     Dalším bodem zasedání bylo projednání rozpočtového opatření č.4/2016 v kompetenci Zastupitelstva 
obce Spojil. 
     Předsedkyně finančního výboru také u tohoto bodu uvedla, že projednávaný materiál obdrželi 
členové zastupitelstva obce písemně předem. Dále informovala, že projednávané rozpočtové opatření             
v kompetenci zastupitelstva má přímou návaznost na současný stav čerpání rozpočtu a doporučila 
zastupitelstvu obce tento materiál přijmout. 
Rozpočtové opatření bylo hlasováním schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 
 
     Celkově pátým bodem jednání se stalo 
schválení prodeje pozemku p.č. 157/166 a koupě 
pozemku p.č. 157/163 v k.ú. a obci Spojil. Návrh 
zastupitelstvu předložil starosta obce. 
     V souladu s ustanovením §39, zákona 
128/2000 Sb. v platném znění obec Spojil 
zveřejnila záměr prodat pozemek p.č. 157/166 o 
výměře 304 m2 vzniklých oddělením z pozemku 
p.č. 157/50 v k.ú. a obci Spojil na základě zatím 
neprovedeného geometrického plánu č.484-
5/2016. Tento záměr byl zveřejněn na úřední 

desce obecního úřadu ve Spojile a to jak v podobě 
tištěné tak elektronické. Prodej tohoto pozemku 
s následnou koupí pozemku p.č. 157/163 v k.ú. a 
obci Spojil vzniklý obdobně jako je uvedeno výše 
narovná stávající pozemkovou hranici. Obě 
obchodní transakce proběhnou v souladu a na 
základě vypracovaného soudně znaleckého 
posudku. Zastupitelstvo obce Spojil pak 
usnesením schválilo jednomyslně prodej a koupi 
uvedených pozemků.   

 
     Dalšími pozemkovými úpravami se zabýval také následující bod jednání. Zde se jednalo o schválení 
prodeje pozemků p.č. 157/21 a 157/22 v k.ú. a obci Spojil.  Záměr byl zveřejněn na základě podaných 
žádostí a to manželů Plecháčkových a manželů Kejs. V obou případech se jedná o pozemky sloužící 
jako zahrádka a tvořící přímou součást nemovitosti určené k bydlení.  
Rovněž u tohoto bodu pro prodej pozemků o výměře 104 m2 a dalším o výměře 92 m2 hlasovali 
zastupitelé jednomyslně. 
 
     Na programu byly také informace o současném 
stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce 
Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 
Pardubice – Hůrka. V této souvislosti informoval 
starosta obce všechny přítomné, že se společně 
s místostarostou MVDr. Svatoplukem Rozsypalem 
zúčastnil první pracovní porady svolané ŘSD 
Pardubického kraje za účasti zástupce projektanta 
ve věci státní investice a to obchvatu Pardubic 
s přivaděčem I/36 na D35, včetně obchvatu 
Sezemic. Uvedl, že za obec Spojil byly požadavky 
všemi zúčastněnými respektovány a následně i 
akceptovány, včetně našich doporučení. 
V současnosti tak již můžeme hovořit o tom, že 
stávající křižovatka komunikací III/2982 a I/36 
bude nahrazena pravděpodobně kruhovým 
objezdem, který bude respektovat stávající 
poměry tohoto silničního uzlu. Dále bude brát na 
zřetel rozvojové aktivity bývalých kasáren a 
současné i budoucí propojení cyklotras. Dalším 
požadavkem obce Spojil bylo stanovení termínu 

realizace této podmíněné investice. Obec 
požadovala, aby realizace zmíněné křižovatky byla 
provedena před realizací vlastních silničních 
koridorů. Dle názoru zástupce investora a 
projektanta lze o tomto požadavku obce uvažovat 
jako o požadavku splnitelném. Problém, který je 
v tuto chvíli na pořadu dne, je vyřešení vlivu 
stavby na životní prostředí, což s sebou přináší 
velkou časovou náročnost. Ze strany naší obce 
bylo v tomto směru podáno doporučení, aby do 
doby zahájení řízení vlivu stavby na životní 
prostředí bylo území dotčené stavbou zařazeno do 
intravilánu Pardubic, což bylo zástupci 
Pardubického kraje považováno za rozumné a 
reálné. Tímto krokem by se totiž zcela změnilo 
právní prostředí pro projednání již zmíněného vlivu 
stavby na životní prostředí. Přednesené informace 
byly schváleny vzetím na vědomí, stejně jako 
informace o současném stavu projektu Starzone 
a.s., kde vše pro tuto chvíli zůstává na „mrtvém“ 
bodě. 

 
     Po informacích bylo projednáno schválení návrhu na nového člena kontrolního výboru. Z povahy 
projednávaného tématu byl předkladatelem předseda kontrolního výboru ing. Tomáš Kučera. Ten 
v návaznosti na personální změny statutárních zástupců a výborů zastupitelstva obce předložil návrh na 
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doplnění kontrolního výboru o Mgr. Jiřího Kuhna, trvale bytem U Lípy 155.  Pro schválení Mgr. Kuhna se 
kladně vyjádřili všichni přítomní zastupitelé. 
 
     V rubrice různé starosta obce sdělil 
zastupitelům a přítomným občanům, že na 
základě častých dotazů a stížností občanů, 
především z ulice Na Okrajích, provedl jedno 
z prvních opatření. Toto spočívalo ve statistickém 
měření rychlosti projíždějících aut v odpoledních 
hodinách. Vlastní měření rychlosti pak z civilního 
vozu prováděla obecní policie. Materiál ze 
získaného měření bude dále sloužit jako 
podkladový pro zpracování technických opatření 
v dopravě, které povedou ke zpomalení provozu a 

k dodržování dopravních předpisů v naší obci. 
(Pozn.redakce: výsledky měření jsou 
samostatnou částí tohoto vydání Drbny) 
    Dále starosta informoval zastupitele o výzvě 
zaslané bankovním ústavům k předložení nabídky 
na úvěrování investičních akcí v naší obci. 
     Do diskuze se v bodu různé ještě přihlásil pan 
Plecháček s dotazem ohledně ceny prodávaných 
pozemků. 

 
S podrobným průběhem jednání zastupitelstva obce včetně diskuze je možné se seznámit na stránkách www.spojil.com. 

 

 
 

 
 
 

 

VE SPORTOVNÍM AREÁLU OBCE, V PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2016 OD 19 HODIN 
 

Vážení spoluobčané, 
     jak již bylo uvedeno na samém začátku zpravodaje, obrací se na Vás Obec Spojil pro pomoc                     
v rozhodování co a jak v naší obci dál. Naprosto se nejedná o nějakou bezradnost vedení obce či 
zastupitelstva, ale rádi bychom se s Vámi osobně setkali a vyslechli si vaše názory či nápady. Na toto 
téma proběhly již dvě besedy, účast však nebyla takříkajíc reprezentativní, proto se Vás snažíme oslovit 
také touto cestou. 
     Obec má platný strategický dokument: „Program rozvoje obce Spojil na období 2015-2025. V této 
době se pracuje na jeho změnách a doplňcích, není to tedy žádné dogma, které by se nemohlo vyvíjet. 
Obec má přání v následujících letech provést investiční akce, které přivedou do obce služby a zatraktivní 
bydlení našich občanů jak z hlediska sociálního, tak z hlediska společenského. Jako první počin má 
Obec zájem zakoupit nemovitost č.p. 35 v ulici Na Okrajích, která je velmi blízko centra obce. S tímto 
záměrem zahájila diskuzi nad jejím využitím pro naše občany, stejně jako s využitím pozemku v centru 
obce a budovy stávajícího obecního úřadu. 
     Na minulých dvou besedách přišly “na přetřes” plánované investiční akce jako: nákup nemovitosti 
č.p.35, rozšíření sportovního areálu o multifunkční umělý povrch, protipovodňové opatření obce, 
rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce pouličního osvětlení, revitalizace veřejné zeleně včetně 
pořízení techniky pro její údržbu, kabelizace elektrického vedení v obci a některé další, menších 
rozměrů. Společně s přehledem akcí byli přítomní seznámeni s možnostmi jejich financování a 
seznámení s úvěrovou politikou obce v návaznosti na nabídku Komerční banky a.s.. 
 
Dosud zaznamenané dotazy a názory občanů: 
Je nutné  kupovat nemovitost č.p. 35, když má obec pozemek v centru obce? 
Jak budou využívány stávající nemovitosti v případě, že se nemovitost č.p. 35 zakoupí? 
Bylo by dobré občanům přiblížit záměry konkrétněji a tím je motivovat k hlubšímu zamyšlení se nad 
problematikou. 
Požadavek   - Zajistit dotazníkovou akci. 
Dát možnost občanům při besedě klást otázky písemně v anonymní podobě. 
Výsledky referenda jsou závazné a zastupitelstvo obce je povinno se jimi řídit. 
V rámci systému odpadového hospodářství zjistit zájem ze strany občanů o bio popelnice pro likvidaci 
zeleně.  
Doporučená výstavba chodníků mezi zastávkou Na Okrajích a Apolenkou. 
Občané by přivítali zajistit přímo v obci pro své děti mimoškolní aktivity .  
Byla otevřena diskuze na téma spolkového života a založení sportovního klubu. 
 

http://www.spojil.com/
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Vážení občané, těšíme se na vaši účast a vaše názory. Nashledanou 9. září 2016 ve Sportovním 
areálu obce Spojil. 
                 Vedení a zastupitelstvo obce 
 

 

Výsledky měření rychlosti vozidel 
provedených Městskou policií Sezemice 

ve Spojile v ulici Na Okrajích 
 

datum a 
hodina 
měření 

celkem 
změřeno 
vozidel 

měřená rychlost vozidla v km/h a počet změřených vozidel 

≤ 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 - 70 

31. 5. 2016 
15:50 – 16:20 

39 7 20 9 2 1 

2. 6. 2016 
19:45 – 20:45 

16 0 12 3 1 0 

3. 6. 2016 
15:25 – 16:25 

90 12 55 18 4 1 

4. 6. 2016 
17:35 – 18:35 

37 6 19 12 0 0 

5. 6. 2016 
18:05 – 19:05 

33 4 14 12 2 1 

 

Vy, co kašlete na značky a jezdíte i v rychlostním omezení rychle a zběsile, dokážete zareagovat, když 
vám z domu, zahrady nebo boční ulice vyběhne dítě, nebo vyjede kolař?  

A víte, jak je to s brzdnou dráhou při vyšších rychlostech? Trochu vám to připomeneme 
prostřednictvím údajů získaných na www.ibesip.cz. 
 

stav vozovky 
brzdná dráha (v m) při dané rychlosti: 

50 km/h 60 km/h 80 km/h 

suchá 14 20 35 

mokrá 19 28 49 

náledí 64 93 165 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK CO? 

VEZMETE SI NA 

SVĚDOMÍ ZDRAVÍ ČI 

ŽIVOT SPOLUOBČANŮ 

JEN PROTO, 

ABYSTE BYLI DOMA O 

20 ČI 30 SEKUND 

DŘÍVE ? 
 

http://www.ibesip.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD SPOJIL NABÍZÍ K ODPRODEJI 
BAREVNOU LASEROVOU TISKÁRNU 

 

    Technická specifikace:  CANON i-SENSYS 

Typ tiskárny: laserová barevná digitální multifunkce, A4 

Funkce tiskárny: kopírka, tiskárna, skener, fax 

Paměť: 160MB (možnost rozšíření na 416MB) 

Rozlišení: 600x600 dpi 

Rychlost tisku: až 20 str./min 

Tiskový jazyk: HP PCL 6, emulace Postscript Level 3, emulace HP PCL 5c 

Typ skeneru: plochý s ADF podavačem na 50 listů, rozhraní TWAIN 

Optické rozlišení: 1200 dpi, 42-bitová hloubka 

Rozlišení kopírky: 600x600 dpi barevně/černobíle 

Rozhraní: USB 2.0, LAN RJ-45, FAX RJ-11 

Cena za kopírku: 7.000,- Kč   (včetně 4 ks tonerů !) 

 
 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
10.9.2016 – Spojilská míle pro Mílu 
10.9.2016 – V. ročník v nohejbalu 

10.9.2016 – loučení s létem 
14.9.2016 – Hravé odpoledne v Apolence 

24.9.2016 – posvícení 
 
 
 

SLAVIT VENKU PO DESÁTÉ VEČER UŽ NEPŮJDE BEZ VYHLÁŠKY 
 

Rodinné zahradní oslavy i kulturní a další venkovní společenské akce budou muset od letošního října 
končit vždy ve 22 hodin. Výjimku dostanou pouze ty akce, které budou včetně konkrétního data konání 
uvedeny v obecně závazné vyhlášce daného města nebo obce. Tu ovšem obce v praxi vydávají třeba 
i jen jednou za rok. Ukládá to novela přestupkového zákona, kterou už loni v létě schválili zákonodárci. 
 

A proto již teď přemýšlejte, zda nebudete příští rok něco bujaře slavit, 
abyste mohli Obec Spojil včas požádat o zařazení akce do obecní vyhlášky 
coby výjimku z rušení nočního klidu. 

Vydavatel: Obec Spojil, www.spojil.com, adresa redakce: Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Pardubice,                   

tel./fax : 461 100 077, e-mail: obec.spojil@volny.cz, šéfredaktor: MUDr. Karel Mencl, zástupce šéfredaktora:             

Božena Melounová, členové redakční rady: Bc. Diana Houdová a  Jakub Jandl.    

Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 

 

 

Vychází jednou za dva měsíce. 

mailto:obec.spojil@volny.cz

