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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
na základě námi deklarované transparentnosti a otevřenosti, jsme na webových stránkách obce 
http://www.spojil.com/rozpocet/ zveřejnili slibovaný „Rozklikávací rozpočet“. V přehledné a zároveň pro ob-
čany co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje minulé (od r. 2010) a především stávající 
plnění rozpočtu a hospodaření naší obce.
V Monitoru obce Spojil, který máte u rozklikávacího rozpočtu k dispozici, získáte také přehled o obci Spojil 
a její charakteristice, jako samosprávném celku. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není povinně 
dáno legislativou, jedná se o aktivitu vedení obce.
Všechny informace jsou vkládány na základě povinného a pravidelného zpracování výkazů o hospodaření 
obce. S ohledem k daným termínům zpracování měsíčních výkazů obcí a následné kontrole údajů, jsou 
data v rozklikávacím rozpočtu zpožděna, nicméně pro celkový obraz o stavu plnění rozpočtu a hospodaření 
obce není toto zpoždění zásadní. Téma hospodaření obcí je poměrně široké a složité, rozklikávací rozpočet 
obsahuje možnost uživatelsky jednoduchým způsobem získat podrobnější informace k významu a tvorbě 
jednotlivých položek rozpočtu a jejich stavu k danému období. Přesto, že práce s rozklikávacím rozpočtem 
není uživatelsky složitá, mohou z jeho prostudování pro laickou veřejnost vyplynout další otázky; na tyto jsme 
připraveni odpovědět.
Vzhledem k výše uvedenému Vás prosíme, abyste své doplňující dotazy k rozpočtu, jeho plnění a hospoda-
ření obce zasílali písemně, předáním na podatelnu obecního úřadu, vhozením dotazu do poštovní schránky 
úřadu nebo ideálně na e-mailovou adresu info@spojil.com.
Pokud budete žádat odpovědi na Vaše dotazy na jednání Zastupitelstva, doručujte je prosím minimálně 7 dní 
před jeho konáním.
Budeme se snažit Vám komplexně a přehledně odpovědět.

Radka Ministrová, starostka obce
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CO NÁS ČEKÁ:  1. ÚVODNÍK
 2. KALENDÁŘ AKCÍ 
 3. AKTUALITY
 4. KULTURNÍ RUBRIKA
 5. SPORTOVNÍ RUBRIKA
 6. ZPRÁVY Z OÚ
 7. SOUSEDSKÝ SPOLEK
 8. GURMÁNSKÝ KLUB
 9. MÍLE PRO MÍLU
10. DŮLEŽITÉ INFORMACE
11. SPOJILSKÉ POSVÍCENÍ

 21.9.    Posvícení
 28.9.    Poutní mše svatá
 28.9.    U Pařezu - Starý aviatik vypráví
 29.9.    Pouť ke Spojilským rybníkům - Sportovní   
             areál
 6.10.    Posezení s českou písničkou                             
 6.10.    Závody na Apolence  
 9.11.    MVC koncert  
16.11.   Oslava 30. výročí Sametové revoluce 
             - Sousedský Spolek + SDH
16.11.    Společenské setkání 
   připomínka Sametové revoluce    
   - Obec Spojil

Bylo fajn, že po úmorných vedrech v půlce srpna zapršelo. Vláhy by to chtělo sice ještě víc, ale i ta troška 
stačila, aby se v lese probudilo podhoubí a začaly konečně růst.
Kdo miluje houbaření, přišel si na své i u nás v lesíku za Okružní ulicí. Bylo hodně babek, ale i podhříbků 
a aromatických hřibů plstnatých. Najít tady obří hřib pravý s průměrem kloboučku 27 cm by mě však nena-
padlo, a hlavně, měla jsem to štěstí dvakrát za sebou.
V lese bylo nádherně, cestou bylo vidět 10 bažantích mláďat, která zde různě poletují a pochodují napříč 
loukami kolem lesa. Několikrát bylo možné i pozorovat srnu se dvěma kolouchy. Na umělém rybníčku u lesa 
vykvetly lekníny a s úlovkem v košíku bylo člověku lehko.
Tak snad ještě porostou, hodně štěstí i Vám.

autor: AVE

HOUBAŘSKÁ SEZÓNA 2019



HOUBAŘSKÁ SEZÓNA 2019

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHKULTURNÍ RUBRIKA

Oblíbené „Vítání léta“, které každoročně připravuje obec pro své občany, připadlo letost na sobotu 22. červ-
na. V rámci této akce se konal i 1. ročník rodinného tunaje v petangue, který pro své členy, ale i nečleny 
uspořádal Sportovní spolek Spojil. z.s. V průběhu večera mohli návštěvníci shlédnout barmanskou show 
a ochutnat výborné letní míchané nápoje. Za závěr příjemně stráveného odpoledne nás svým vystoupením 
potěšily dvě kapely, a to Smokie revival z Prostějova hudbou sedmdesátých let a pardubická skupina Pihy 
original, která hrála až do večera vlastní tvorbu ve stylu rockcountry.
Léto a prázdniny uběhly jako voda a nám nezbývá, nežli se těšit na další vítání léta v roce 2020 :).

D. Štěpánková

Posezení s harmonikou nejen pro seniory se konalo 16. srpna 2019 ve sportovním areálu ve Spojile. Přesto-
že se tato akce konala i na přání některých našich seniorů, účast byla bohužel velmi malá. Pana harmonikáře 
si přišlo poslechnout patnáct Spojiláků a šest přespolních.
Pan Janeba z Holic nám zahrál v altánu na harmoniku písničky jak lidové, tak i ve stylu country. Do devíti 
hodin se zpívalo i tančilo, na grilu se točily dvě do zlatova opečené kýty a večer se velmi vydařil.

D. Štěpánková

VÍTÁNÍ LÉTA

POSEZENÍ S HARMONIKOU
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSPORTOVNÍ RUBRIKA

První ročník a v pořadí druhá soutěž v pétanque se uskutečnila v odpoledních hodinách v sobotu 22. června, 
pod vedením Sportovního klubu Spojil. Ze zamračené oblohy nakonec nespadla ani kapka, nebránilo tedy 
nic tomu, aby se rozlosovalo pořadí přihlášených družstev. 

Ve sportovním areálu nedaleko ohniště se na dvou 
vytyčených hracích plochách mohlo začít, vždy dvě 
družstva proti sobě. Každé družstvo mělo po čtyřech 
koulích, které bylo třeba hodit co nejblíže košonku, 
menší kuličce, která se vhodí cca do 6 m od startov-
ní čáry do prostoru hrací plochy. Od samého startu 
bylo znát, kdo se pečlivě připravoval a kdo jen tak 
házel pod vlivem štěstěny. Děti měly v jednotlivých 
družstvech více štěstí, možná i pro to, že házely 
koule bez plánování a jakékoli taktiky, což se ukáza-
lo jako nejlepší řešení. Díry, prohlubně a nejrůznější 
nerovnosti terénu stejně nešlo ovlivnit a koule si tak 
do jisté míry dělaly co chtěly.
Hrálo se popořadě, takže 1. družstvo s 2. družstvem 
až 11. družstvo s 12. družstvem. V zahřívacím kole 
se tak nakonec naparovali vždy s osmi body Kada-
ňovci, Netušíci, Nicholls 1, Dolíci, Bociáni a Štěk. 
V druhém kole proti sobě nastoupili Kadaňovci a Netušíci, Nicholls 1 a Dolíci a Bociáni proti Štěku. Boj to 
byl skutečně lítý, bylo třeba i taktizovat, v tom se ukázali jako největší mistři Nicholls 1, kteří svou nejbližší 
kouli u košonku nedali za žádnou cenu pod vládu risku. Přeměřovaly se vzdálenosti, jak byly soutěžní hody 
vyrovnané a napětí postupně stoupalo. Ač se hráči snažili ovlivnit svoje výsledky různými styly hodu, nejlepší 
trojicí byli Kadaňovci, Nicholls 1 a Štěk. 
Poslední finálová hra se hrála na herní ploše nejblíže ohništi, která byla zákeřnými drny přímo posetá. For-
tuna však měla svoje plány dávno zpečetěné, Štěk byl nakonec třetí, druhé bylo družstvo Nicholls 1 a první 
byli Kadaňovci. Bára Kadaňová byla členkou družstva Štěk, takže se dá říci, že rodina Kadaňových vyhrála 
na plné čáře. Svoji výhru plastových pétanque koulí věnovalo družstvo Štěk dětem z družstva Nicholls 1 a 2, 
aby si mohly kdykoli zahrát a nehrozilo jim tak zranění koulí kovovou.
Finále soutěže přerušilo na pár minut vystoupení barmanské show, kterou bravurně a za velkých ovací před-
vedl Petr Hurta, jeden z nejlepších free stylových barmanů České republiky, který si pohrával ve vzduchu 
dohromady i se čtyřmi lahvemi alkoholu najednou, a nakonec míchal skvělé alko i nealko koktejly. Hráčům, 
kteří čekali na dokončení soutěže, však doping povolen nebyl :o).
Krásné léto všem. Vítězům 1. ročníku pétanque patří velká gratulace a u 2. ročníku naviděnou.

autor: AVE

1. družstvo, Nezmaři:  Ivana Roztočilová a Břetislav Potůček
2. družstvo, Kadaňovci  Míra a Marek Kadaňovi
3. družstvo, Medvědi:  Radka a Ivo Nedvědovi
4. družstvo, Netušíci:  Jana a Jirka Netušilovi
5. družstvo, Nicholls 1:  Jitka a Anika Nicholls
6. družstvo, Pupíci:   Andrea a Jarda Vávrovi
7. družstvo, Nicholls 2:  Matthew a Henrik Nicholls 
8. družstvo, Dolíci:   Jana a Mirek Doležalovi
9. družstvo, Kučerovci:  Tomáš a Jakub Kučerovi
10. družstvo, Bociáni:  Mirka a Láďa Čápovi
11. družstvo, Štěk:   Barbora Kadaňová a Jan Štěpánek
12. družstvo, Řepáci:  Roman Vandas a Jonáš Tibor

RODINNÝ TURNAJ DVOJIC V PÉTANQUE



5

V neděli 21. 7. 2019 se konal na hřišti sportovního areálu ve Spojile „Den s jógou“, který nejen pro spojilské 
ženy uspořádal Sportovní klub Spojil z.s. Třicet jogínek si přišlo zacvičit power jógu se zkušenými cvičitelkami 
Gábinou Kristlovou a Ingrid Mužíkovou. O přestávce při kávě proběhla zajímavá přednáška o hormonální 
józe a téměř všechny přítomné cvičenky využily nabídky měření těla na přístroji In body a možnosti popo-
vídat si s výživovou poradkyní Monikou Hladěnovou. Pro zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení ve 
formě ochutnávek zdravých pokrmů a po ukončení dvouhodinového cvičení si všechny jogínky zasloužily 
dobrý oběd, který připravila paní Hartmanová, rodina Zavadilova a Sportovní klub. „Den s jógou“ se konal za 
podpory obce Spojil.
Sportovní klub děkuje všem, kteří se na přípravě jakkoliv podíleli.
Tato akce určitě nebyla poslední. Využijte možnosti přihlásit se do sportovního klubu, který pro své členy 
bude za zvýhodněných podmínek připravovat podobné sportovní akce i nadále.
Těšíme se na Vás.

8. ročník turnaje v nohejbalu trojic, který  uspořádal Sportovní klub Spojil z.s. za podpory obce Spojil, která 
věnovala do turnaje ceny pro vítěze, se konal jako každoročně na hřišti u Doležalů. Z důvodu nepříznivého 
počasí byl odložen na neděli 8. září 2019. 

Výsledky: 
1. místo: Lukáš Hambalík, Jan Doležal, Míra Doležal

2. místo: Ivan Vrabec, Láďa Čáp, Pepa Doležal
3. místo: Jan Hambalík, Jan Štěpánek, Martin Čáp    

Výhercům gratulujeme a těšíme se na další, již devátý ročník. 

 SkSp

DEN S JÓGOU

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je v pátek 10.11.2019
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHZPRÁVA Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané, pokusím se v krátkosti shrnout, na 
čem vedení obce, jeho poradní orgány a samozřej-
mě i úřad pracovali od minulého zastupitelstva, tedy 
v období červenec - září 2019
V průběhu tohoto období jsme se mimo běžnou úřed-
ní agendu věnovali a dále věnujeme přípravě a reali-
zaci akcí z přiznaných dotačních titulů, tzn. přípravě 
a realizaci závlahového systému ve sportovním areá-
lu, přípravě výsadby zeleně v prostoru dětského hřiš-
tě, výsadbě zeleně a obnově trávníku na sousedním, 
zatím nevyužitém pozemku.
Vzhledem k nepříznivému stavu tohoto pozemku 
z hlediska kvality zeminy, činíme kroky k tomu, aby 
tato investice podpořená dotací nebyla zmařena. 
Realizujeme opatření vedoucí ke zlepšení dopravní 
situace v obci, podali jsme na Magistrát města Par-
dubic žádost o doplnění dopravního značení v ulici 
Na Okrajích a V Loukách. Výsledkem našich jednání 
je návrh opatření obecné povahy Magistrátu měs-
ta Pardubic, odboru dopravy. Tento návrh spočívá 
v umístění souboru dopravního značení, sloužícího 
k zvýšení bezpečnosti provozu v obou ulicích. Veřej-
ná vyhláška byla do 16.9. vyvěšena na úřední desce 
obce.
Nadále řešíme bezpečný výjezd z obce na komuni-
kaci I/36, kde zajišťujeme a pravidelně kontrolujeme 
vysekání vzrostlé trávy v rozhledových poměrech kři-
žovatky. Na Krajský úřad jsme podali žádost o úpravu 
dopravního značení tak, aby touto změnou došlo ke 
snížení povolené rychlosti na hlavní silnici v oblasti 
křižovatky na 50km/h. Výsledkem našich jednání je 
v tuto chvíli návrh Opatření obecné povahy Krajské-
ho úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství na stanovení místní úpravy 
provozu na silnici I/36 v úseku Pardubice - Počáply, 
před křižovatkou se sil. III/2982. Veřejná vyhláška je 
zveřejněna na úřední desce obce. Jednoduše řeče-
no, nyní je vše na nejlepší a snad již i krátké cestě 
ke snížení rychlosti v křižovatce na 50 km/h v obou 
směrech. 
Na začátku září proběhlo veřejné projednání XX. 
změny ÚP města Pardubice. Tohoto projednání se 
zúčastnil pan místostarosta a informoval se na po-
drobnosti ve věci změn týkajících se rozšiřování 
projektu Starzone. Byl informován, že námitky, které 
obec vznesla v roce 2016 prostřednictvím paní Mgr. 
Hamplové byly zapracovány, bylo vypracováno nové 
SEA hodnocení, obsahující podmínky pro případné 
zastavění dané lokality. Po konzultacích s Mgr. Ham-
plovou jsme k těmto podmínkám jako obec vznesli 

další připomínky. 
V oblasti ekonomiky a hospodaření obce jsme se 
spolu s Finančním výborem znovu zabývali proble-
matikou zvyšování úroků z úvěru a pro Zastupitelstvo 
obce jsme připravili podklady k projednání stávající-
ho stavu a návrh Komerční banky Dodatkem k úvě-
rové smlouvě fixovat úrok na 1,86% ročně do doby 
splatnosti, tedy do září roku 2031.
Na webových stránkách obce jsme zveřejnili rozkli-
kávací rozpočet obce, o kterém jsme Vás informovali 
samostatně v úvodníku tohoto Zpravodaje. Pracuje-
me již také na přípravě rozpočtu obce Spojil pro rok 
2020. Finanční výbor obdržel na své schůzce 19.9. 
podkladové materiály a výhled příjmů obce z rozpoč-
tového určení daní pro rok 2020, dále základní ana-
lýzu vývoje hospodaření obce s desetiletou historií. 
V oblasti sociálních služeb se snažíme jednáním 
s Pečovatelskou službou Pardubice a Oblastní Cha-
ritou Pardubice zlepšit a rozšířit služby pro naše ob-
čany tak, aby měli možnost si poskytovatele služby 
vybrat a současně využít příspěvku obce.
V rámci vypsaného dotačního titulu jsme podali žá-
dost o dovybavení JSDH obce novými pracovní-
mi obleky, dotace nám byla přiznána a nyní ji bude 
schvalovat Zastupitelstvo obce.
V oblasti péče o majetek obce a jeho údržby byla 
provedena další stavebně technická prohlídka budo-
vy čp. 35, budovy Obecního úřadu čp. 100 a budovy 
Sportovního areálu čp. 200. Na základě těchto pro-
hlídek pracujeme na zdokumentování stavu těchto 
budov, pro stanovení dlouhodobého systému údržby 
a budoucích možností oprav a úprav těchto objektů.
Současně byl zhodnocen i stav obecní techniky pro 
údržbu veřejné zeleně. Technika je v dobrém stavu 
a není třeba ji v současné době doplňovat.
Obecní úřad úspěšně prošel kontrolou Krajského 
úřadu, která byla zaměřena na využívání dálkové-
ho přístupu a správu dat systému RÚIAN. (Registr 
územní identifikace, adres a nemovitostí).
Starostka se zúčastnila školení pro úředníky územ-
ních správních celků v oblasti uzavírání smluvních 
vztahů. Paní Čápová prošla odborným školením 
v oblasti spisové služby.
Místostarosta obce se zúčastnil Valné hromady Svaz-
ku obcí Loučná, informační schůzky se zástupci VAK 
a.s. k vkladu nepeněžitého majetku do společnosti 
a také pracovní schůzky se zástupci města Pardu-
bic, okolních obcí a SmP na téma likvidace odpadů 
v roce 2030.
Připravili jsme pro Vás Spojilské posvícení, na kte-
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INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL

Obecní úřad Spojil v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání zasedání Zastupitelstva

obce Spojil, svolaného starostkou obce Radkou Ministrovou
Místo konání: Obec Spojil – ve společenském zázemí sportovního areálu obce,

Okružní 200, Spojil.
Doba konání: 25.9.2019 od 18:30 hodin

PROGRAM :
1)  Úvod, schválení programu - předkladatel starostka
2)  Kontrola plnění usnesení minulých zasedání - předkladatel místostarosta
3)  Projednání a schválení plánu zasedání Zastupitelstva obce Spojil na období
 10.2019 až 4.2020 - předkladatel starostka
4)  Projednání návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
 sítě a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2019411/VB/1: název stavby SPOJIL,K
 HÁJOVNĚ. Č.P. 111/1, KNN – předkladatel místostarosta
5)  Projednání návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.9.2016
 reg.č. 99015234202 mezi Komerční bankou, a.s. a obcí Spojil– předkladatel
 starostka a předsedkyně FV
6)  Projednání návrhu Smlouvy o veřejné finanční podpoře č.1 mezi Oblastní
 Charitou Pardubice a obcí Spojil + podpora hospicové péče – předkladatel
 starostka
7)  Schválení poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH –
 Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
 prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na
 rok 2019 – II. kolo č. OKŘ/19/24834 mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil -
 předkladatel starostka
8)  Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
 venkova pro rok 2020 obec Spojil – předkladatel starostka
9) Informace o rozpočtovém opatření  č. 203/2019 v kompetenci starostky obce -
 starostka
10)  Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka
11)  Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na
 křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starostka
12)  Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj místostarosta
13)  Různé
14)  Závěr

Radka Ministrová
starostka obce

rém Vás rádi uvidíme, bude již tuto sobotu 21.září ve Sportovním areálu. Dále jsme se věnovali především 
přípravě dalšího jednání Zastupitelstva obce a také finalizaci Spojilského zpravodaje.
Jednání Zastupitelstva obce Spojil, se uskuteční 25.9.2019 od 18,30hodin ve Sportovním areálu a rádi Vám 
zde poskytneme podrobnější informace k této zprávě i dění v obci.
Pokud se jednání nezúčastníte, ráda Vám informace poskytnu osobně v úředních hodinách na Obecním 
úřadu.
Materiály pro jednání Zastupitelstva jsou zveřejněny na webu obce, titulní strana je nadále vyhrazena aktuali-
tám a pozvánkám. Připomínáme, že na úřední desce najdete všechny důležité materiály zveřejněné úřadem 
a v záložce zasedání zastupitelstva i kompletní materiály ze zastupitelstva.
      Radka Ministrová

starostka obce
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Dne 25. června se konala druhá větší přednášková 
akce. Organizačně ji připravil Sbor dobrovolných ha-
sičů obce Spojil a Sousedský spolek za laskavého 
přispění Obce Spojil. Sousedský spolek také přispěl 
zajištěním drobného občerstvení. Podobně jako ta 
první se konala ve Sportovním areálu obce a byla 
to zdravotnická přednáška s ukázkami, tentokrát na 
téma „Jak se chovat při mimořádných událostech 
ohrožení života a jak správně postupovat předtím, 
než dorazí profesionální pomoc“.
Profesionální záchranáři Richard Kubát a Jan Křivka 
v první části večera seznámili přítomné posluchače 
s problematikou náhlých zdravotních příhod, při kte-
rých jde díky zástavě srdečního rytmu a dýchání 
o život. Nebyly ani tak probírány příznaky infarktu, 
kolapsu, mrtvice či mechanizmu nějakého úrazu, ale 
to, jak se máme v takové situaci jako zachránci cho-
vat. Nebylo toho málo a navíc nás seznamovali s no-
vinkami jednotlivých postupů, takže kdo chtěl všech-
ny informace vstřebat, musel dávat pozor. 
Kromě základních postupů pro přítomnost jednoho, 
nebo více zachránců, nás přednášející přiměřeně zá-
bavnou formou seznamovali s konkrétními událost-
mi, které sami zažili a to včetně použití přenosného
defibrilátoru. O přestávce si zájemci mohli nechat 
změřit tlak a pulz.
Ve druhé části přišly na řadu hlavně úrazy a infor-
mace o tom, jak se v dané situaci chovat. Co při au-
tonehodě, co při poranění řezným nástrojem, nebo 

mechanickým strojem, například pilou, co při popá-
leninách, co při zásahu elektrickým proudem. A opět 
byla doporučení provázena vlastními zkušenostmi.
Ve finále akce došlo i na dotazy z publika. Jak s vlast-
ní přednáškou s ukázkami, tak i s dotazy si oba pro-
fesionální záchranáři poradili. Diskuze zvláště mezi 
účastníky pak probíhala ještě nějakou dobu po ukon-
čení oficiální části. Přestože se sešlo daleko více po-
sluchačů, než tomu bylo u první přednášky, osobně 
mne poněkud mrzelo, že klub „nepraskal ve švech“. 
Může to být dáno tím, že znalosti našich občanů jsou 
na takové výši, že podobnou akci nepotřebují? 

Udělejme si teď každý za sebe malý test.
1) Jak poznám, že došlo k zástavě srdce?
2) Kdy začít s nepřímou masáží srdce?
3) Kdy volat záchranáře?
4) Jaká je účinná frekvence stlačování hrudníku u dospělého?
5) Jak hluboko má stlačení hrudníku zasahovat, aby to mělo     
     efekt?
6) Jak je to s dýcháním z plic do plic?
7) Jak tyto situace vypadají u dětí a jak se chovat v tomto přípa    
    dě?
8) Co dělat v případě vdechnutí vody nebo cizího tělesa?
9) Co a jak udělat při masivním tepenném krvácení?
10) Co je důležité dělat u větších i menších popálenin?
Pokud jste prošli bez zaváhání, tak klobouk dolů. Pokud ne a rádi 
byste se trošku více poučili, chystáme
se takovou akci opakovat i v dalších letech. Neváhejte a přijďte.

MUDr. Karel Mencl
předseda sousedského spolku

PŘEDNÁŠKA - NEODKLADNÁ PÉČE

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSOUSEDSKÝ SPOLEK
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Na konci srpna uspořádal ve spor-
tovním areálu ve Spojile Gurmánský 
klub n.s. tradiční v pořadí již páté 
„Rozloučení s létem“.
Návštěvníci využili možnosti zahrát si 
pétangue, vyzkoušet chůdy a kužel-
ky. Pro naše nejmenší byl připraven 
skákací hrad, který je snad nikdy ne-
omrzí :).
Velmi milým překvapením bylo vy-
stoupení dětí z orchestru „Buď fit“ 
z LŠU v Přelouči, kteří velmi pěkně 
zahrály skladby rockové i popové 
k poslechu i k tanci.

Více fotografií z akcí naleznete na http://www.spojil.com/kultura-a-sport/.
  

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHGURMÁNSKÝ KLUB

ve Sportovním areálu ve Spojile
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V neděli 15.9.2019 se konal 4. ročník dětského cyklistického závodu „Spojilská míle pro Mílu“, na okruhu 
„Morčák“ ve Spojile a prostorách Sportovního areálu.

Memoriálu Milušky Telecké se i letos zúčastnilo přes 30 dětí ve věku 2-13 let. 
Naši nejmladší účastníci na odrážedlech, byli opět nepřekonatelní ve svém sportovním nadšení. Někteří také 
vyzkoušeli trať „velkého závodu na okruhu“, kde větší a velcí závodníci odjeli časovku na větších a velkých 
kolech v plném nasazení a bez nehod. Takže i zdravotník se mohl zapojit do veselého moderování závodu 
a koordinaci jeho průběhu. Vše šlo hladce a při následném vyhlášení vítězů pak byly všechny děti za poda-
ný výkon odměněny, rozdávaly se medaile, pamětní listy i drobné ceny, ale nic z toho nedokáže v dětských 
očích překonat tradiční tematicky zdobené muffiny Ireny Ševečkové.
Poděkování patří všem rodičům a prarodičům, kteří svým povzbuzováním podpořili závodníky bez rozdílu 
rodinné příslušnosti, čímž přispěli k celkové atmosféře závodu. Děkujeme i všem závodníkům a těšíme se 
zase za rok.

Za pořadatele Radka a Ladislav Ministrovi.

Akce byla financována z prostředků sdružení Supertramp manželů Ministrových, kteří tímto zároveň děkují 
partnerům akce, Ireně Ševečkové, firmě Epola, dobrovolníkům M. Čápové, M. Záleskému, P. Zemanovi a J. 
Novákovi, za legislativní zabezpečení trati Obci Spojil.

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHMÍLE PRO MÍLU
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Vážení občané,
Dovoluji si vás touto cestou požádat o udržování čistoty a upravenosti veřejných prostranství, zejména trav-
natých ploch podél komunikací a jiných veřejných prostor sloužících všem občanům.
V poslední době se velmi často stává, že především bioodpad (tráva, větve apod.) ze soukromých pozemků 
končí na veřejném prostranství, především na travnatých pásech podél komunikací, v horším případě přímo 
na oploceném obecním pozemku ve sportovním areálu, občas také napěchovaný v odpadkových koších!

Stejně, jako jste respektovali změnu nakládání s plastovým odpadem u kontejnerového místa, a velmi mne 
těší, že především Vaším přispěním je zde nyní pořádek, jen při ukládání sešlapaného papíru do kontejnerů 
máme ještě určité rezervy. Respektujte prosím níže nabízené možnosti uložení bioodpadu:
Využití svozového systému bioodpadu – biopopelnice.
Bezplatné uložení bioodpadu ve sběrném dvoře v Dražkovicích.
V omezené míře můžete využít i skládku bioodpadu z obecních pozemků. 

Děkuji za Váš aktivní přístup a věřím, že se nám společně podaří udržet naši obec čistou.
                                                                                  Radka Ministrová

Upozorňujeme majitelé psů, aby nezapoměli nechat svá zvířata do konce roku u veterinárního lékaře označit 
mikročipem. 
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné oč-
kování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být 
označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze 
starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

UPOZORNĚNÍ NA UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU
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