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SLOVO ÚVODEM
Milí spoluobčané,
V současné době probíhají práce na zpracování aktualizace dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Spo-
jil“ pro období 2019 –2024.
Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím dokumentem obce, zakotveným 
v zákoně o obcích. Aby měl tento dokument co největší hodnotu, měl by vznikat v dialogu mezi veřejnou a 
privátní sférou, zohledňovat aktuální problémy a výchozí situaci v obci i přání či záměry nejen volené místní 
samosprávy, ale i občanů, podnikatelů, či majitelů pozemků. 
Program rozvoje obce definuje, čeho chce obec v blízké budoucnosti dosáhnout a jak při tom hodlá postu-
povat. Zároveň je třeba říci, že tento dokument není neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se 
skutečností a aktualizován. 
Zpracování tohoto dokumentu je pro správný rozvoj naší obce nezbytné, ať již z důvodu úspěšného získávání 
finančních prostředků z nejrůznějších dotací, grantů či jiných programů, nebo pro další rozvoj obce (např. 
územní nebo demografický). Chceme, aby strategie rozvoje naší obce byla vytvořena nejen na základě práce 
odborníků a zastupitelů, ale také pomocí názorů a námětů občanů.

Za tímto účelem bude sestaven dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost naší obce ovlivnit. Dotazník 
bude určen všem občanům a obyvatelům obce Spojil. 
Dotazník bude možné vyplnit na internetu (odkaz naleznete na webových stránkách obce), nebo si ho budete 
moci stáhnout a sami vytisknout, případně vyzvednou vytištěný na obecním úřadě. Vyplněný dotazník budete 
moci odevzdávat na Obecní úřad ve Spojile a to buď osobně, vhozením do poštovní schránky úřadu nebo 
zasláním na e-mailovou adresu obce info@spojil.com
Předpokládaný termín zveřejnění dotazníku 5.3.2019, poslední termín pro odevzdání vyplněného dotazníku 
19.3.2019. 

Upřímně Vám děkuji za čas, který dotazníku budete věnovat a tím i za projevený zájem o další směřování 
naší obce.

Radka Ministrová, starostka obce



AKTUALITY

RUBRIKYKALENDÁŘ AKCÍ

2

CO NÁS ČEKÁ:  1. ÚVODNÍK
 2. KALENDÁŘ AKCÍ 
 3. AKTUALITY
 4. KULTURNÍ RUBRIKA
 5. SPORTOVNÍ RUBRIKA
 6. SDH SPOJIL
 7. ODPADY
 8. INFORMACE O JEDNÁNÍ
    ZASTUPITELSTVA OBCE
 9. ZÁMĚR VYBUDOVÁNÍ MF HŘIŠTĚ
10. PLES OBCE  

PROSINEC:   Sofie Stefanov  

NAROZENÉ DĚTI

INFORMACE O OTEVÍRACÍ DOBĚ KLUBOVNY SA
Vážení občané, oznamujeme Vám, že s účinností od 10.2.2019 se dočasně mění otevírací doba klubovny 
sportovního areálu na tzv. „zimní provoz“, který bude ukončen v průběhu dubna a o opětovném rozšíření 

otevírací doby budete včas informováni.

Otevírací doba klubovny Sportovního areálu – od 10.2.2019
Pondělí:      zavřeno
    Úterý:      zavřeno
  Středa:      zavřeno

     Čtvrtek:     16:30-22:00 hodin
                   Pátek:     17:00-23:00 hodin

 Sobota:     zavřeno
                 Neděle:    17:00-22:00 hodin

Pro objednané akce je otevírací doba upravena dle domluvy.
 

16.2.  Karneval pro děti a dospělé 
22.2.  XIX. Reprezentační ples svazku obcí Loučná
  2.3.  XI. Ples obce Spojil
  8.3.    Rockotéka - oslava MDŽ
29.3.    Noční výprava
  6.4.    Sběr železného šrotu
  6.4.    Koncert Jiří Schelinger Memory Band
13.4.    Velikonoční floristika
14.4.    Zdobení velikonočního stromu
19.4.    Křížová cesta, klapání na klapačky
30.4.    Čarodějnický slet
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCH

3. ADVENTNÍ SVÍCE A SVAŘÁK U PAŘEZU

KULTURNÍ RUBRIKA

Týden před třetí adventní nedělí byl pěkně divoký, shánění dárků, pečení cukroví a úklid domácnosti. A když 
to nejmíň potřebujete a chcete alespoň na chvilku vypnout, začne se vaše dítko vztekat, že s vámi na kafíčku 
s kamarádkou sedět nebude a že chce zrovna teď chodit, protože kočárek už mu je zřejmě malý…

Podobné zážitky v období předvánočního shonu má jistě každý. A kdo nespálí alespoň jeden plech s cukro-
vím a neřeší v průběhu adventu bolavou hlavu od svařeného vína, jakoby snad ani svátky neprožil.

U nás ve vsi to o svátcích skutečně žije. Před zapálením třetí adventní svíčky se v kapličce Nanebevzetí Pan-
ny Marie sešla 12. prosince v 17 hodin k předvánočnímu zpívání koled celá třída ze Základní školy Studánka. 
Rodiče jako věrní posluchači stáli venku, hbitě fotili a natáčeli. Děti za doprovodu kláves zpívaly tak lehce, až 
se nechtělo věřit, že jim od mrazu spíše nedrkotají zoubky.

To oslík Ferda z Apolenky zoubky cvakal, ale s chutí, když si labužnicky vychutnával darované jablíčko při 
předvánočním krmení a nadílce pro všechna zvířátka. Dárků se pod stromečkem v areálu Apolenky 
16. prosince odpoledne hromadilo čím dál víc. Seník polapený plameny vypadal trochu strašidelně a jako 
když tam ani nepatří, atmosféra byla totiž skvělá. Ferda hýkal na pozdrav a krásně doplňoval jesličky ze 
slámy, velbloud v ohradě vypadal majestátně, už mu tam chyběli jen Tři králové. U stánku s občerstvením 
bylo plno a sbírková pokladnička na podporu obnovy seníku se plnila penězi. Bylo vidět, že lhostejnost se 
tady nenosí a podpora má u zvířátek zelenou. Osobně jsem si Ferdu hned zamilovala, byla to láska na první 
pohled :o).

Večer se na spojilské návsi zapalovala třetí adventní svíčka, tentokrát tolik nefoukal vítr, ale o to byla větší 
zima. Manželé Kučerovi přivezli už z rána Betlémské světlo z Pardubického nádraží, které jako každý rok 
opatrují a rozvážejí po celé republice čeští skauti. Zajímalo mne, jak taková péče o vzácný plamínek probíhá. 
„Máme doma několik sedmdesátihodinových svíček a musíme být opatrní. Slyšela jsem, že se prý dříve pře-
nášelo světlo do karmy, aby byla jistota, že nezhasne,“ sdělila mi s nadšením paní Kučerová. Takže hodně 
zdaru, aby světlo vydrželo do čtvrté adventní neděle, kdy se bude rozdávat na naší návsi všem, kdo o něj 
budou míti zájem.

Večer to byl vskutku poetický a přesně odpovídal poselství ve jménu přátelství, které má zapálení třetí ad-
ventní svíčky přinášet. A tak se většina z nás přesunula do nedaleké hospůdky U Pařezu, kde se už ohříval 
vepřový guláš. Kdo si nedal ke guláši pivo, zahřál se výborným svařeným vínem a v přátelském duchu jsme 
si všichni příjemně poklábosili.

AVE
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4. ADVENTNÍ SVÍCE A BETLÉMSKÉ SVĚTLO

SILVESTR

Čtvrtá adventní neděle se u nás v obci nesla v du-
chu Betlémského světla, které už týden opatrovali 
manželé Kučerovi u sebe doma. 23. prosince se 
tak v podvečer sešlo na návsi u kapličky několik 
mladých rodin s dětmi, aby si odnesly Betlémské 
světlo domů.

Děti zvědavě okukovaly světýlka v lucerničkách, ty 
starší už se snažily sami zapalovat knoty na svíč-
kách svých luceren. 
Neposedný vítr laškoval u každého nového podpá-
lení knotu, a tak se jen málokomu podařilo zapálit 
svíčku hned napoprvé. U takového zápolení s vět-
rem se nám povedla menší nehoda v podobě rozli-
tého vosku v kapličce, kterou bude třeba zlikvidovat 
později, ale to se u takové akce stává.

Děti od Kučerů hrály na kytaru a zpívaly známé i méně známé koledy a písně, které si každý mohl zkusit 
zazpívat podle zpěvníčku, jenž byl pro nadšené zpěváky k dispozici. Pozdravili jsme se a popřáli si navzá-
jem krásné vánoční svátky. Dospěláci si povídali ve skupinkách, některé děti pobíhaly kolem fontány a jiné 
okukovaly světýlka na obecním vánočním stromku. Zato osvětlení ostatních svátečně nazdobených stromků 
u fontány stávkovalo po silné bouřce ze soboty 22. prosince, která sice netrvala dlouho, ale vyřadila elektric-
ké vedení z provozu a světýlkům se nechtělo rozsvítit.
Nakonec se setmělo, a kdo vydržel, mohl ještě shlédnout zapálení poslední adventní svíce. Pak už nás čeká 
tolik očekávaný Štědrý den a zpívání koled v kapličce Nanebevzetí Panny Marie v jedenáct hodin večer. 

Za rok u kapličky zase naviděnou.

AVE

31. prosince 2018 se asi padesát občanů a něko-
lik jejich přátel sešlo ve Sportovním Areálu, aby se 
poveselili a rozloučili s odcházejícím rokem 2018.
Silvestrovská oslava začala v osm hodin večer 
a probíhala v prostoru restaurace a altánu. K tanci 
a k poslechu hrála reprodukovaná hudba a šikovný 
DJ pouštěl taneční hudbu všeho druhu, populární, 
rockové i diskotékové žánry, takže si každý přišel 
na své.
Před půlnocí proběhla soutěž ve výtvarné tvorbě, 
která spočívala ve schopnosti kresbou ztvárnit kon-
krétní píseň, a kdy každý výherce obdržel malou 
odměnu.
Přípravu soutěže, její realizaci a odměny si připravi-
li sami účastníci a byla při ní velká legrace. :)
Po půlnoci a slavnostním přípitku se na hřišti konal ohňostroj s malou ráží tím i hlasitostí byť se v konečném 
efektu příliš nelišil od ohňostroje klasického.
Přišli se na něj podívat i občané, kteří slavili konec roku ve svých domovech. Někteří přišli i s odrostlými dět-
mi. Kolem druhé hodiny ranní se účastníci začali rozcházet do svých domovů a někteří s myšlenkou, že je 
třeba ráno připravit nebo i nabrousit brusle na Novoroční bruslení.

Dana Štěpánková
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SPOJILSKÉ BRUSLENÍ A NOVOROČNÍ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

1. ledna 2019 se konalo historicky první Novoroční spojilské bruslení ve 
velké hale Multifunkční Areny v Pardubicích. Akci připravilo vedení obce 
společně s komisí pro občanské záležitosti, kulturu a sport. Zájem o akci 
byl k radosti pořadatelů neočekávaně velký, zabruslit si přijelo více než 
sto šedesát Spojiláků, napříč všemi věkovými kategoriemi.
Účastníkům byl k dispozici i autobus, ale většina bruslařů se do nedale-
kého města dopravila vlastními auty.
Pro zpestření bruslení byl připraven zajímavý program, fotografování 
účastníků a zároveň promítání fotek na Jumbotronu – LED kostce nad 
ledem. Fotografie si mohou účastníci stáhnou z internetu. Překvapením 
byl Mike James, reprezentační hokejový brankář z Austrálie, na kterého 
si mohli všichni zastřílet a tak si vyzkoušet, jaké to je dát gól brankáři v 
plné zbroji. Tato atrakce zaujala i nejednoho tatínka, kteří své úspěchy i 
neúspěchy navzájem sdíleli.
Naši nejmenší trénovali první krůčky na ledě za pomoci zapůjčených 
hrazdiček, větší děti a někteří dospěláci si zařádili na ledě s hokejkami 
na vyhrazené části ledu.
Bruslilo se od 16:00 do 17:30 hodin a spokojení a příjemně unavení 
účastníci se vraceli cca v 17:45 hodin směr Spojil. Někteří zamířili rovnou domů, někteří naopak do restau-
race ve Sportovním areálu, kde bylo od 17.30 hodin paní Hartmanovou připraveno malé občerstvení v rámci 
„Novoročního sousedského posezení“. Příchozí si popovídali se svými sousedy, občerstvili se a popřáli si 
vzájemně vše nejlepší do nového roku 2019.

Odkazy na fotografie a krátký sestřih z bruslení naleznete na webu obce.
Dana Štěpánková

Již po několikáté prošli 6. ledna tři králové i naší obcí. Zastavovali se u nejedněch dveří jednotlivých 
domů, kde byli často již vyhlíženi, aby zazpívali koledu, pozdravili obyvatele, či symbolickým nápisem 
K+M+B+2019 (zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu) předali 
požehnání jejich domu.
Obyvatelé naopak malé tři krále často ob-
darovali něčím sladkým na posilněnou.
Občané naší obce byli letos opět štědřej-
ší než loni. V tříkrálové sbírce bylo ve 
Spojile vybráno úctyhodných 23.331,- 
korun. Všem dárcům i koledníkům patří 
srdečné díky za jejich štědrost, otevřené 
srdce a chuť udělat něco pro dobrou věc.

Tomáš Kučera
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V neděli 13. ledna 2019 se v restauraci sportovního areálu ve Spojile konal turnaj ve stolním Stiga hokeji. 
Turnaje se zúčastnilo deset hráčů, z toho dva účastníci přijeli až z Austrálie. :). Hrálo se systémem každý 
s každým, celkem proběhlo čtyřicet pět utkání na třech herních zařízeních. Padaly góly do branek soupeřů, 
někdy i do branek vlastních :) a cca po třech hodinách zápolení byly vyhlášeny tyto výsledky:

1. místo: Jan Volše CZ
2. místo: Ladislav Ministr CZ

3. místo Mike James AUS

Dále byl vyhlášen nejmladší hráč turnaje, kterým byl  
Šimon Janeš 8let, hráč z nejvzdálenější destinace  
Mike James, nejlepší střelec Ladislav Ministr a nej-
lepší obránce (brankář) Mike James.

Poděkování patří všem účastníků turnaje za fair 
play hru a také spolupořadatelům a sponzorům celé 
akce Radce a Láďovi Ministrovým za SuperTramp.             
      

 Jan Volše

V neděli 10. února 2019 uspořádal Sportovní Klub Spojil z.s. 7. ročník turnaje ve stolním tenisu dvojic. Hráčů 
bylo osm, což bylo méně než obvykle. Někteří se omluvili z důvodu choroby a někteří se teprve vraceli 
z jarních prázdnin, které byly letos v Pardubicích brzy, již na začátku února.

Nejprve byly spravedlivě vylosovány dvojice a poté se hrálo systémem každý s každým na dvě kola.

Na posilněnou připravila hráčům paní Hana Hartmanová výborné pomazánky. :)

 

A jak nakonec vše dopadlo?

 

  1.místo: Dvořák, Zahálka
2.místo: Volše, Záleský
3.místo: Čáp, Štěpánek

 

A protože turnaj skončil celkem brzy cca v 17:00 hodin a nikomu se ještě nechtělo domů, pokračovalo se dál 
v zápasech jednotlivců do již probíhající Spojilské ligy ve stolním tenise.

Jiří Netušil

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSPORTOVNÍ RUBRIKA
MEZIKONTINENTÁLNÍ TURNAJ VE STIGA HOKEJI

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE DVOJIC
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSDH SPOJIL
Po nedávném listopadovém požáru na farmě Apo-
lenka byla akceschopnost naší Jednotky SDH Spojil
prověřena i ve vánočním období a to dokonce pou-
hé dva dny před Štědrým dnem.  V sobotu 22.12. 
se totiž po několika hodinách velmi větrného počasí 
rozpoutala odpoledne skutečně silná vichřice, která 
v naší obci bohužel spáchala škody a vzniklo i ohro-
žení občanů.
Člen JSDH Spojil Jiří Novák bydlící poblíž rodinné-
ho domu č.p. 67 v ulici Pod Habřím ve Spojile jako 
první zpozoroval krátce po 15,00 hod částečně utr-
ženou plechovou střechu tohoto objektu následkem 
silné vichřice, která z větší části visela dolů u průčelí 
domu. Přiběhl tedy na místo, aby kontaktoval maji-
tele objektu a následně telefonicky nahlásil událost 
na Krajské operační a informačním středisko HZS 
Pardubického kraje (KOPIS) a telefonicky informoval 
i velitele JSDH Spojil. Jako první dorazila na místo 
této mimořádné události profesionální jednotka HZS 
Pardubice s cisternovou automobilovou stříkačkou 
CAS DN 20, náklaďákem Mercedes Benz s žebříkem 
a velitelským automobilem Nissan Navara a to v cel-
kovém počtu 8 hasičů.
Ze strany KOPIS byl naší jednotce JSDH Spojil vy-
hlášen poplach v 15,25 hod a naše jednotka se na 
místo dostavila jako druhá v 15,36 hod. Naše jed-
notka byla na začátku v počtu 11 členů a zasahující 
technikou na místě byl náš automobil Nisan Prima-
star. Na základě pokynu velitele zásahu z jednotky 
JPO HZS Pardubice prováděla naše jednotka tyto 
činnosti - ochrana okolí místa zásahu před přícho-
zími občany (kvůli jejich bezpečnosti), zajištění bez-
pečnosti na přilehlé místní komunikaci kvůli pohybu 
hasičské techniky a řízení dopravy, osvětlení místa 
zásahu dvěma vlastními soupravami reflektorů naší 
JSDH (nakonec nebylo třeba využít elektrocentrálu, 
ale bylo to napojeno na el. síť majitele poškozeného 
objektu). Hasiči z profesionální jednotky za pomocí 
žebříku a lezecké techniky a výstroje provedli zásah 
ve výšce - postupné odřezání plechové střechy roz-

brušovací pilou a v nutném případě i některých kon-
strukčních prvků motorovou řetězovou pilou. 
Ze střechy také odstranili části komínu a zajistili zby-
tek plechu pomocí nastřelovačky hřebíků.
Během zásahu profesionálních hasičů naše hlavní 
podpora dále spočívala v přenášení jejich technic-
kých prostředků zásahu, zajištění žebříků a přede-
vším manipulace a likvidace odstraněné plechové 
střechy na zemi. Po předání místa zásahu veliteli 
JSDH Spojil ze strany velitele JPO HZS a odjezdu 
této jednotky cca v 17,20 hod pokračovala naše dob-
rovolná jednotka ve fyzicky náročných likvidačních 
pracích na plechových částech střechy přímo na 
zemi u daného objektu i na přilehlém sousedním po-
zemku za plotem (kam byla při zásahu shozena část 
střechy), aby již nemohlo dojít k žádnému ohrožení 
při dalším případném poryvu větru. Celkově byl zá-
sah o to náročnější, že probíhal za chladného 
a sychravého počasí a navíc postupem času i za 
šera a po setmění.
V 18,15 hod předal velitel JSDH místo zásahu majiteli 
objektu a zapůjčil mu osvětlovací soupravu jednotky 
pro další zajišťovací práce na střeše v režii majitele, 
poté jednotka SDH Spojil ukončila zásah a vrátila se 
na základnu. Všem zasahujícím kolegům hasičům 
z profesionální jednotky a našim bratrům dobrovol-
ným hasičům ze spojilské jednotky patří velký dík za 
veškeré úsilí a práci odvedenou při tomto zásahu, o 
to více pokud si uvědomíme, že se to dělo v době 
kdy již většinou prožíváme vánoční poklid a sváteční 
atmosféru.

      
Starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky
        
                 Ing. Jan Meloun 

Vážení občané obce Spojil,
Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil pořádá

v sobotu 6. dubna 2019 od 9,00 hodin
SBĚR  ŽELEZNÉHO  ŠROTU

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste veškerý nepotřebný železný šrot 
připravili v tento termín k silnici na vjezdy před Vašimi domy.

Předem Vám všem mnohokrát děkujeme
SDH Spojil 



8

V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o připravované změně v systému třídění plastů a o navýšení 
kontejnerů na papír v ulici V Loukách. 
Tato změna již proběhla a ještě jednou upozorňujeme na separování plastů pouze do žlutých pytlů, které na 
celý rok 2019 obdržíte na obecním úřadě po uhrazení poplatků.  
Další připravovanou změnou bude možnost využívání separačního dvora v Dražkovicích. 
Od 1. března 2019 budou mít všichni občané Spojila možnost celoročně odvážet velkoobjemové, nebezpeč-
né i bioodpady přímo do separačního dvora v Dražkovicích. 
K tomu, aby od Vás odpady ve dvoře převzali, budete potřebovat pouze občanský průkaz s trvalým pobytem 
ve Spojile. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách obce v sekci Materiály pro jednání zastupitelstva.

Dále připomínáme:  
Poplatky za popelnice a psy jsou splatné 31. března 2019.  
I nadále si můžete s obcí smluvně sjednat zapůjčení BIO popelnice a odvoz BIO odpadu  od Vaší nemovitosti 
za úhradu 1.000,-Kč/rok.  
Veškeré informace k úhradě poplatků najdete v minulém zpravodaji a na webových stránkách obce. 
Dokumenty nejen k poplatkům naleznete také na webových stránkách obce v sekci „formuláře“. 

Kromě separačního dvora budeme i nadále přistavovat 1x ročně kontejner na velkoobjemový odpad. V le-
tošním roce bude přistaven v termínu od 5.4.2019 do neděle 7.4.2019 v centru obce v ulici V Loukách.

Kontejner je určený pouze pro tzv. objemný odpad: 
- nábytek, matrace, linolea, odpad z běžného vyklízení domácností.
Do kontejneru nepatří:
- zeleň, větve, stavební suť, střešní tašky, keramika, pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit... 
atd), elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika...), odpad, který je možno uložit do běžných separa-
čních kontejnerů (plasty, sklo, papír)

V poslední době se na obecním úřadu setkávám stále častěji se stížnostmi našich obyvatel na volně pobíha-
jící psy, kteří jsou bez dozoru, náhubku i jakéhokoliv označení, ale také na psy, kteří jsou 
s majitelem, ale tzv. na volno. Takový pes pochopitelně vykoná potřebu, kde se mu zlíbí. Nepochopitelné 
je, že takto znečišťují veřejná prostranství a cizí pozemky i psi řádně uvázaní, doprovázení svými majiteli. 
Problém se netýká jen majitelů psů ze Spojila, ale ve velké míře také návštěvníků, kteří si Spojil oblíbili jako 
dobré místo pro venčení svých psů.
Vždy je ale třeba začít u sebe a proto bych chtěla požádat naše pejskaře, byť z vlastní zkušenosti vím, že tak 
ve velké míře zodpovědně činní, aby byli v úklidu po svých psech důslední a vytrvalí. Pejskaře nerespektující 
toto základní pravidlo jménem obecního úřadu informuji, že se v součinnosti s městskou policií zaměří na 
jeho dodržování.
Tato informace bude předána i na úřad městské části Pardubice na Dubině.

Zákon o přestupcích  § 47 odst. 1, písm. e)
Přestupku proti veřejnému pořádku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně 
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejné-
ho prostranství.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.  

Radka Ministrová

NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHINFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
 
Obec Spojil 
Obecní úřad Spojil 

 
Ve Spojile dne 12. 2. 2019 

 
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:  20.2. 2019 od 18:30 hodin  

 
 
PROGRAM : 
 
1) Úvod, schválení programu - předkladatel starostka 
2) Kontrola plnění usnesení minulého zasedání - předkladatel místostarosta 
3) Informace o RO č. 210 v kompetenci starostky obce - předkladatel starostka 
4) Schválení rozpočtového opatření v kompetenci zastupitelstva obce č. 1/2019 – 

předkladatel starostka 
5) Projednání návrhu smlouvy s SmP – Odpady a.s. o zajištění služeb souvisejících 

se svozem a likvidací odpadu – sběrný dvůr Dražkovice – předkladatel starostka 
6) Zpráva Kontrolního výboru k akci „Protipovodňová opatření obce Spojil“ – 

předkladatel předseda KV, Dan Přibyl 
7) Informace k aktualizaci Programu rozvoje obce Spojil – zpravodaj starostka 
8) Projednání a schválení záměru výstavby MF hřiště – předkladatel místostarosta 
9) Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště – předkladatel 

místostarosta 
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 starostka 
13) Různé  
14) Závěr 

 
 
 

Radka Ministrová  
starostka obce 

 



Vážení spoluobčané,
Jednou z činností, kterými se v současnosti vedení obce zabývá, je vybudování víceúčelového hřiště ve 
sportovním areálu.
Celou věc uspíšilo vypsání dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2019.
Po vypsání dotačních titulů jsme se začali co nejrychleji připravovat na realizaci tohoto projektu. Přípravné 
práce začaly probíhat v prosinci, a nyní jsme ve fázi, kdy dokončujeme vypracování žádosti o dotaci. Na zá-
kladě rozsáhlé diskuse se zástupci Sportovního klubu Spojil z.s. jsme společně diskutovali nad následujícími 
body:

1. Požadované sporty
Tenis, nohejbal, volejbal, rekreačně fotbálek, floorbal, basket, házená, ... 

2. Povrch
Povrch by měl být šetrný vůči kloubům(šetřit kolena), umožňovat skluz při tenise, vyžadovat minimální údrž-
bu.
S těmito požadavky jsme oslovili cca. 5 firem. Zareagovaly dvě, obě nám doporučily povrch typu vpichovaný 
umělý koberec.
Následně uvádíme základní vlastnosti a použití tohoto materiálu dle specifikace jednoho z dodavatelů:
VÝHODY VPICHOVANÝCH UMĚLÝCH KOBERCŮ:
- Vysoká hustota polypropylénových smyček snižuje množství zásypu
- Výztužná vrstva zajišťuje kompaktnost, koberec se nevlní a neshrnuje
- Vyšší pevnost spojů, což je výhodou především u vlepovaných lajn
- Jednoduchá instalace na pevné vodopropustné podloží
- Vysoká odolnost vůči mechanické zátěži a opotřebení, odolnost vůči povětrnosti
- Rychlé vsakování vody po dešti, povrch nezadržuje vodu
- Kvalitní herní parametry, vhodné do každého počasí, celoroční provoz
- Dlouhá životnost (i po 20 letech v dobrém stavu) 
- Neměnné herní vlastnosti povrchu po celou dobu životnosti
- Maximálně šetrný povrch pro pohybový aparát sportovců všeho věku
- Velmi nízké provozní nároky na údržbu
- Snadno se čistí od nečistot, napadaného listí či jehličí
- Při mechanickém poškození se opravují snadněji než umělé trávníky
Základní POUŽITÍ VPICHOVANÝCH UMĚLÝCH KOBERCŮ:
- Tenis, fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal, vybíjená, korfbal, pozemní hokej apod.
- Venkovní i vnitřní sportoviště pro profesionální, výkonnostní i rekreační sport
- Sportovní kluby, školní hřiště, veřejná i privátní hřiště, rekreační střediska aj.

Tento typ povrchu mají instalovaný již cca. 3 roky pardubičtí hasiči (ul. Teplého). Zástupci ze Spojila se na 
daném hřišti byli podívat a vrátili se velice příjemně překvapeni.

3. Velikost hřiště
Vycházeli jsme zejména z požadovaných druhů sportu a dispozičních možností sportovního areálu. Po dlou-
hé diskusi, porovnání cenových nabídek, které jsme dostali, se zvážením možností soudobosti hraných 
sportů, jsme došli k následujícímu závěru:
Navrhujeme základní velikost hřiště 36x34 metrů, počítáme, že hřiště bude rozděleno podélnou dělící sítí 
na dvě poloviny. První polovina bude lajnována na tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, brankoviště 
na florbal, variantně u jedné strany streetball. Druhá polovina bule lajnována pro tenis, volejbal a nohejbal.
Hřiště pro tenis bude navíc barevně odlišeno jinou barvou od okolní plochy. Varianta např. červená/zelená. 
Toto rozdělení by mělo v budoucnu minimalizovat vzájemné omezování např. skupinu fotbalistů volejbalisty 
či tenisty a naopak.

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHZÁMĚR VYBUDOVÁNÍ MF HŘIŠTĚ
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4. Umístění hřiště ve sportovním areálu
Při umístění plochy hřiště ve sportovním areálu jsme navázali na studii projednávanou na zastupitelstvu 
v září 2017, kdy zastupitelstvo schvalovalo umístění dětských prvků. Hřiště jsme umístili vedle dětského hřiš-
tě, a 7 metrů od severní hrany pozemku tak, aby hřiště nestlínilo okolní pozemky a aby zde zůstal dostatečný 
prostor na průjezd rozměrnější techniky pro případné budoucí rozšiřování budov ve sportovním areálu.

5. Rozpočet
Pokud se vejdeme do rozpočtu, rádi bychom na hřiště přivedli elektriku a udělali tak současně stavební pří-
pravu pro osvětlení.
Stávající rozpočet celé akce se pohybuje v částce 4 600 000 včetně DPH. Dotační titul přispívá 70%, maxi-
málně 3 milióny korun.
Vážení spoluobčané, budeme rádi za jakoukoliv vaší připomínku či nápad, čím dané hřiště doplnit, případně 
kde ušetřit.
V úctě Tomáš Kučera, Váš místostarosta.
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2.března 2019

XI.
ples obce
Spojil

150Kč
Lukáš Pochylý

TopBand

Městský sál v Sezemicích

vs
tu

pn
é

lístky zakoupíte na OÚ Spojil

zahájení - úvodní valčík

vstup ve společenském oděvu

moderuje

autobusová doprava zajištěna
tam i zpětk tanci hraje orchestr

Host Martina Sikorova VČDTombola Afterparty

19:00 zastávka MHD u OÚ
00:15 Sezemický dům
02:00 Sezemický dům

20:00

Vydavatel: Obec Spojil, www.spojil.com. adresa: Spojil, Na Okrajích 100, 530 02
 Pardubice, tel.: 461 100 077, e-mail: info@spojil.com, grafický design: Lea Ministrová 

Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 
MK ČR E 11 466

Vážení spoluobčané,

Srdečně Vás zveme na XI. Ples obce Spojil, který se bude konat
 v sobotu 2. března 2019 ve velkém sále Sezemického domu v Sezemicích.

Vstupenky na ples si můžete kupovat, či rezervovat na obecním úřadě, kde si také můžete na při-
praveném plánku vybrat místo k sezení. 

Cena vstupenky je 150,- Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat také prostřednictvím e-mailu: info@spojil.com, zaplatit na účet 

120 546 43 99/0800, v.s. 11, do zprávy pro příjemce uveďte PLES – Vaše jméno a č.p., poté Vám 
budou vstupenky doručeny domů do Vaší schránky pracovníkem obecního úřadu.

Přijďte se spolu s námi pobavit.
Těšíme se na Vás !!!


