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Vážení spoluobčané,
tak už to je zase tady. Ptáte se co? No přece konec léta a začátek podzimu, který začal poněkud 
studeně i přes prognózy, které se po médiích z úst našich meteorologů šířily asi tak před měsícem. 
A kromě jiného jsou tady také parlamentní volby, které nás „obšťastní“ v říjnu a výhled na oteplení také 
příliš nenaznačují. A v dalších letech pak budou následovat volby další a další, tu do obecních zastu-
pitelstev, tu do senátu, krajů atd-atd. Myslím, že jsem někde slyšel, že jediný výhledový rok na voleb-
ní klid je až ten v roce 2027. Ale ať již máte na ten průběh naší politiky doma, v zahraničí, i na dalších 
zastupitelských stupních názor jakýkoli, a mnozí by si celkem rádi připomněli husitskou minulost a její 
defenestrace, je v demokratickém systému (alespoň si osobně myslím, že ho stále ještě máme) jediný 
způsob, jak se nenásilně do dění zapojit a vyjádřit svůj názor. JÍT K VOLBÁM. Bez ohledu na to, jak 
nás v minulosti zklamaly ty tradiční strany, a jak se dokázal pokřivit pohled i na ty nově založené, kte-
ré slibovaly budoucnost a prosperitu netradičními způsoby, jako je třeba boj s korupcí, reforma penzí 
a podobně. V tomto ohledu si vzpomínám na hovory u kafe, kdy jsme v hluboké minulosti na nějaké 
polopoliticko-odborné akci láli politice a tehdejším politikům a já pronesl větu: „Tak pojďte a založíme 
stranu slušných lidí.“ Od velmi vážených osobností, kterých si stále velice vážím, jsem na to uslyšel 
celkem pravdivé: „Jo, a dopadne to tak jako vždycky – jen do ní vlezeme, přestaneme být slušní.“ 
Nicméně, ať je Váš názor jakýkoli, přijďte se vyjádřit ve volební místnosti. A nebude-li Vám přáno 
rozhodnout se pro některou z „nabízených“ stran, a všechny Vás víceméně ….., tak i přesto se zú-
častněte a vhoďte (třeba jako protest) do urny prázdnou obálku. I tím se dá vyjádřit občanský postoj.

MUDr. Karel Mencl, šéfredaktor 

SLOVO ÚVODEM

„Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba!“ 
Dwight David Eisenhower 

americký generál a politik, 34. prezident Spojených států 1890 – 1969 



Informujeme voliče, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 20.října 2017 
v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Spojil, Na Okrajích č.p. 100, 530 02 Spojil.

Volit budeme ze 17 politických stran a 7 politických hnutí.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány na adresu jeho trvalého pobytu, nejpozději do úterý 17.10.2017. V den 
voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.

AKTUALITY

RUBRIKYKALENDÁŘ AKCÍ

12.11.   Pečení perníčků

25.11.   Vánoční kurz floristiky

25.11.   Rozsvícení vánočního stromu

5.12.     Mikulášská nadílka

9.12.     Vánoční turnaj ve stolním tenisu

23.12.   Betlémské světlo
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INFORMACE OÚ K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

„Bez ohledu na to, jakou možnost si vybereš, nikdo nebude moci říct, jestli je to dobře nebo špatně, 
dokud nepřijdeš k nějakému výsledku, vyplývajícího z tvého výběru. Jediná věc, kterou můžeme udělat, 

je věřit, že nebudeme litovat své volby.“

Hadzime Isajama
japonský spisovatel a kreslíř

Obecní úřad informuje, že v prostoru kontejnerového stání na tříděný odpad byl umístěn kontejner na po-
užité oděvy, hračky, obuv a bytový textil. 
Věci vhazujte čisté a zabalené.
V souvislosti s tím rušíme pravidelnou sbírku Diakonie Broumov.



ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE SPOJIL

S přáním hezkého barevného podzimu vás zdravíme z Obecního úřadu ve Spojile a přinášíme vám 
aktuální informace z obce Spojil a vlastního úřadu.

 Vážení spoluobčané od posledního vydá-
ní zpravodaje naší obce proteklo koryty řek již 
spousta vody, stejně tak plynuly události i  naší 
obcí  a byť jsme toho byli přímými svědky tak 
v náporu starostí všedního dne jsme si jich ne-
museli ani povšimnout. Většina z nich patřila 
do skupiny rutinních, tedy pro občana běžných. 
Mezi nimi jsou však takové, které stojí za po-
všimnutí. 

Poslední zprávy z obecního úřadu končí infor-
mací se  zájmem  občanů o biopopelnice. Dnes 
bychom tuto informaci chtěli doplnit o to, že byl 
uveden v život zkušební provoz 20 kusů těchto 
biopopelnic a to v souladu s usnesením Zastupi-
telstva obce Spojil. 
Obdobně jsme se zmiňovali o výměně pouličních 
svítidel. Dnes můžeme hovořit o tom, že akce je 
ukončena a stožáry se svítidly , které jsou v ma-
jetku obce  svítí.  Věříme , že ke spokojenosti 
většiny občanů. Rádi bychom pokračovali v na-
staveném trendu a vyměnili i svítidla v ulicích, 
které v současné době nejsou v majetku obce 
Spojil. Proto jsme vstoupili v jednání se součas-
ným majitelem komunikací, osvětlení a pozem-
ků. 
V posledním vydání naší Spojilské Drbny jsme 
se zmínili i o osvětlení polní cesty na Dubinu. 
Tato zmínka se stává realitou a doufáme, že až 
budete číst tyto řádky, tak dílo bude téměř před 
dokončením. Co tomu předcházelo? Především 
dohoda s majitelem pozemků panem Hebkým ze 
Spojila. Jsme rádi , že jsme dospěli k souhlasné-
mu stanovisku ve věci umístění dalších stožárů. 
Díky tomu změníme způsob napájení  a tím za-
jistíme vyšší intenzitu osvětlení pro nás tak důle-
žité stezky do krajského města. 
Osud byl příznivě nakloněn naší obci i nadále 

a  sešlo se několik příznivých událostí, díky jimž  
jste mohli  zaznamenat, že  stezka, byť je polní 
cestou se oblékla do nového kabátu. Z tohoto 
místa chceme poděkovat hejtmanovi Pardubic-
kého kraje panu JUDr. Martinu  Netolickému 
a jeho náměstkovi zodpovědnému za dopravu 
panu Michalu Kortyšovi za jejich vstřícný přístup 
při jednáních o poskytnutí mimořádné dotace 
z rozpočtu kraje na tuto investiční akci. V tuto 
chvíli víme, že dotace bude minimálně padesát 
procent prokazatelných a uznatelných nákladů 
z celkové investice. Dodavatelem byla Správa a 
údržba silnic Pardubického  kraje.  
Před jakými investicemi stojí obec nyní? Bohu-
žel až  koncem  září bylo přijato usnesení za-
stupitelstva obce, kterým bylo definováno jasné 
umístění dětských hracích prvků, které   jsou  
významnou součástí dotace. Investici musí-
me dokončit do konce listopadu letošního roku,  
včetně vyúčtování. Počasí nám však skutečně 
nepřeje. Posunutí termínu zahájení prací, které 
bylo vyvoláno  nejednotností názorů zastupitelů 
a již zmíněná nepřízeň počasí může zapříčinit ne 
malé problémy s termínem dokončení díla a vy-
účtováním dotace. 
Investicí, která je realizovaná v rámci protipo-
vodňového opatření je dodávka a montáž bez-
drátového rozhlasu včetně technického opatření 
hlásné služby. V současné době administrátor 
dotace zajišťuje výběrové řízení na dodavatele
a vypracování elektronického povodňového plá-
nu obce Spojil, který je nezbytnou součástí in-
vestiční akce.  Tolik k aktuálním  informacím 
o investičních akcích naší obce v druhé polovině 
roku 2017. 

Jan Křivka, starosta obce a MVDr. Svatopluk Rozsypal. místostarosta obce



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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SRPEN:        paní Marie Staňková
  pan  Vlastimil Kvapil 

LISTOPAD:   pan Bohuslav Kment
  pan  Daniel Bureš 

Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti do dalších let!

NAŠI JUBILANTI

ŘÍJEN:          paní Dana Odvodyová
  paní Marie Musilová
             pan Zdeněk Fibich
                      pan Svatopluk Rozsypal

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCH

STAVĚNÍ MÁJE
I v letošním roce naše obec dodržela  dávnou tradici a na naši návsi se v neděli, den prvního máje objevil 
Máj. Po několika týdnech, kdy náves zdobil stromek s kraslicemi, změnila náves výzdobu a nad hlavami ko-
lemjdoucích zavlály barevné pentle spojilského Máje.

KULTURNÍ RUBRIKA

KÁCENÍ MÁJE A MÁJOVÁ VESELICE
Stejně jako v minulých letech zdobil naši náves Máj po celý květen. Jeho vládu však ukončilo v pátek
 26. května tradiční kácení Máje. 



     Jednou z oblíbených sportovně-společenských akcí, kterou obec uspořádala letos již potřetí, je Vítání léta. 
Tato událost určená pro děti i dospělé příznivce sportu se tentokrát konala v pátek 23. června v podvečerních 
a večerních hodinách ve sportovním areálu.  

Články ke všem uvedeným akcím si můžete přečíst na webových stránkách naší obce.
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Ve Spojile si konec 2. světové války tradičně připomínáme položením květin u Lípy Svobody a Spojilské Lípy 
života. Letos nám v tom byli nápomocni členové Klubu vojenské historie. Ti každým rokem slaví 8. květen 
„spanilou jízdou“ historické vojenské techniky po okolí Pardubic, oblečeni ve vojenských uniformách z období 
konce války. Letos  do svého itineráře připsali zastávku v obci Spojil.                                                                                                                                         

NA ZÁPAD + 8. KVĚTEN

DĚTSKÝ DEN 28.5.2017

VÍTÁNÍ LÉTA

0slava Dětského dne letos připadla na poslední květnovou neděli 28.5. Již od rána se na nás usmívalo slu-
níčko a teplota odpoledne dosáhla krásných 28°C.
Můžeme říci, že podle reakcí dětí i rodičů se nedělní odpoledne vydařilo. Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu této akce.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SPOJIL
Milí spojilští spoluobčané,
jak čas plyne stále dál a dál, tak v letoš-
ním roce 2017 zde máme již 95. výročí za-
ložení Sboru dobrovolných hasičů ve Spoji-
le, k čemuž došlo přesně 4. dubna  roku 1922.
Ještě máme v paměti nedávné devadesátiny naše-
ho hasičského sboru, které jsme v roce 2012 osla-
vili spolu s 20. výročím samostatnosti obce Spojil 
a už tu máme oslavu další, tentokráte půlkulatiny. 
Spojilští dobrovolní hasiči se dohodli užít si tuto 
oslavu i s ostatními obyvateli naší obce a pro-
to jsme je všechny pozvali (jak běžnými moder-
ními informačními kanály, tak i tradiční papírovou 
pozvánkou do schránek) na přátelské neformální 
posezení ve spojilském sportovním areálu. Osla-
va se konala v sobotu 13. května od 16,00 hod. 
Pro rozptýlení si mohly děti i jejich rodiče užít stří-
kání vodou našimi ručními stříkačkami „džberovka-
mi“ na plechovky, což byla nejen velká zábava, ale 
pro někoho i pěkná dřina, protože namísto čerpadla 
bylo pohonem pumpování rukama. Zájemci si moh-
li před hasičskou zbrojnicí prohlédnout i hasičské 
zásahové vozidlo a veškerou hasičskou techniku 
a vybavení, které byly nově umístěny na speciálně 
upraveném přívěsném vozíku – byla to taková premi-
éra představení této naší čerstvé chlouby veřejnosti. 
Kromě hasičské techniky byla k vidění (a k osahání)
 i obecní komunální technika jako traktory a sekačky.
Slavící hasiči i všichni ostatní hosté si mohli po-

chutnat na tradičních a čerstvě připravených čes-
kých dobrotách, kterými byly skvělý vepřový ovárek 
a výborná zabijačková polévka. Na vyvážení chuti 
i trochu do sladka si mohli všichni pochutnat na 
domácích buchtách, koláčích, a bábovkách, kte-
ré hasičům na tuto oslavu napekly spojilské hos-
podyňky – výběr byl veliký a všichni se olizova-
li až za ušima. Děti si mohly dát i párek v rohlíku.
Další zábavu pak všem zajistila tříčlenná hudební 
skupina „Jen tak“, která svou pěveckou produkci do-
provázela hrou na kytary a tahací harmoniku a její 
repertoár byl především z oblasti country, trampské 
a folkové písně, ale občas zabrousili i do dalšího žánru.
Celé odpoledne i večer se nesly v pohodovém duchu
a atmosféra byla skutečně neformální, sousedská
a přátelská, což přesně splnilo naši představu, jak si 
spolu užít tuto milou událost. Celkem se této oslavy ju-
bilea zúčastnilo v průběhu dne zhruba sto lidí a věříme, 
že to pro ně byl příjemně strávený čas. Děkuji upřímně 
všem hasičům, kteří se podíleli na přípravě této osla-
vy a jménem všech hasičů velmi děkuji spojilským 
ženám za přípravu skvělého sladkého občerstvení
a vedení obce Spojil za veškerou podporu této akce 
a poskytnutí finančního příspěvku na její uspořádání.
Již nyní se společně těšme na příští oslavy v roce 
2022, kdy náš sbor oslaví rovnou „stovku“ a pře-
jme našemu sboru a jeho členům ať se vše daří. 
Všem příznivcům a podporovatelům našeho SDH 
upřímně děkujeme a jejich přístupu si velmi vážíme.

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



ZE ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL

Toto zasedání zastupitelstva obce Spojil bylo velmi krátké, nicméně zajímavé především v tom, že poprvé, 
co se zastupitelstev účastním (a možná vůbec poprvé ) se zastupitelstvo neshodlo na programu jednání.
Před zastupitelstvem řádně zveřejněný program byl po úvodních formalitách předložen zastupitelstvu ke schvá-
lení. Ještě než došlo na hlasování, podal zastupitel p. Matěj protinávrh programu, což odůvodnil nedodržováním 
jednacího řádu,a to především pro úplnou absenci důvodových zpráv k navrženým bodům jednání, neumož-
nění přípravy zastupitelů jednat o navržených bodech pro nedostatek informací a také pro nejasnou formulaci 
názvu projednávaných bodů, ze kterých není ani zastupitelům, natož občanům jasné, co se bude projednávat.  
A to jde o nemalé investiční akce, podobu mateřské školy, revokace přijatých usnesení a rozpočtová opatření. 
Hlasovalo se tedy o protinávrhu zastupitele Matěje. Jeho protinávrh sporné body neobsahoval, formál-
ní zachoval a přidal projednání bodu o poskytnutí biopopelnic občanům obce. Protinávrh nebyl přijat. 
Následovalo hlasování o původním návrhu, ani ten ale nebyl přijat. 
Následně starosta obce ukončil jednání, takže zastupitelé již nedostali příležitost dalšími návrhy najít shodu 
na projednávaném programu a projednat alespoň body formální. 

Před zastupitelstvem řádně zveřejněný program byl 
starostou obce zastupitelstvu předložen v původním 
znění z 21.6.2017 bez úprav. 
Návrh zastupitele p. Matěje sporné body z minulého 
jednání ( bod 7.8 a 9) z navrhovaného programu 
odebrat  nebyl přijat. 
Dalším, tentokrát  schváleným návrhem zastupitele p.
Kučery byly body 8 a 9 z programu odebrány.  Na žá-
dost zastupitele p. Jandla bylo schváleno přidání  bodu  
Projednání poskytnutí biopopelnic  občanům Spojila.
 Jednání tentokrát mohlo začít.
První bod patřil plněním usnesení z minulých 
jednání se závěrem, že usnesení jsou plněna. 
V dalším  bodu se zastupitelstvo „vypořádalo“ 
(opravdu, dle názvu bodu) se závěry a doporu-
čeními kontrolního výboru. Všechny občany mu-
sím uklidnit, že „vypořádáním se“ kontrolní výbor 
neutrpěl žádné újmy a zastupitelstvo se usneslo, 
že doposud neplněná usnesení jsou již vyřešena.
A tak jen stručně to nejzásadnější z bodů, u 
kterých proběhla poměrně bouřlivá diskuze.
Zastupitelé se usnesli, že berou na vědomí 
úspěšnost žádosti o dotace na bezdrátový roz-
hlas  s hlásnou službou a protipovodňovým plá-
nem a také na rekonstrukci a doplnění hracích 
prvků dětského hřiště ve sportovním areálu.
Odsouhlasená usnesení   obsahují  také souhlas 
zastupitelstva  s úhradou těchto investičních akcí z 
úvěrového účtu obce Spojil.  

Pokud máte pocit, že Vám nějaká informace od 
začátku chybí a ptáte se o jaké částky jde, vězte, 
že částky spolufinancování jsou nemalé, zastupi-
telé i diskutující občané v názoru a postoji nejed-
notní, zápis z jednání je stručný, nahrávka dlouhá. 
Tak pro ty netrpělivé….. Nakonec  převážil postoj :  když 
už  ty dotace máme,  spolufinancování  zaplatit  musí-
me, i když na to ve vlastní kapse pravděpodobně ne-
máme a musíme tedy sáhnout do cizích zdrojů,  úvěru.
Na  výše uvedená  usnesení  navazují  rozpočto-
vá opatření. Na protipovodňová opatření není 
schváleno. Rozpočtové opatření související s 
dětským hřištěm je odloženo na další zastupitel-
stvo a navázáno na vypracování studie rozmístě-
ní hracích prvků a její schválení zastupitelstvem.
V rámci stálých bodů informoval starosta obce p. 
Křivka o současné situaci na výjezdu z obce, šlo o 
sdělení rámcových termínů prací na dokumentaci 
pro územní rozhodnutí a budoucí stavební povole-
ní. Na podnět občanů byla v diskuzi řešena neutě-
šená situace na výjezdu z obce, způsobená nevy-
sekanými příkopy a přerostlými větvemi, bránícími 
řidičům ve výhledu na hlavní komunikaci.  Vedení 
obce bylo vyzváno, aby situaci neodkladně řešilo.
Co se týče biopopelnic, zastupitelstvo uloži-
lo svým usnesením vedení obce zajistit do 
konce července 20 biopopelnic a jejich svoz.  
Za mně a ostatní zájemce díky.

7

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 21.6.2017

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 29.6.2017

Články jsou upoutávkami na podrobné zvukové záznamy a Ověřený zápis z jednání 
zastupitelstva, které najdete na webových stránkách obce www.spojil.com
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 20.9.2017

 Zastupitelstvo obce Spojil začalo běžným způso-
bem, program jednání byl schválen v navrženém 
rozsahu.  Všechna přijatá plnění z minulých jednání 
jsou plněna. 
V rámci běžné agendy bylo projednáno schválení 
smluv o smlouvách budoucích s ČEZ Distribuce a.s., 
související s plánovanou stavbou klubovny pro klub 
OK Lokomotiva v obci Spojil. Jindy běžná agenda vy-
volala bouřlivou reakci občanů, kterých se budoucí 
stavba dotýká. Zde jednoznačně odkazuji na nahráv-
ku z jednání, neb sama nevím, co k tomu říci. Stejně 
tak k tématu asistence obce při odstranění dopravní 
značky ze soukromého pozemku…a trestních ozná-
mení podaných či navrhovaných.  
 Zastupitelstvo se  opět věnovalo tématu dětského 
hřiště. Studie umístění hracích prvků a návaznosti na 
další vývoj sportovního areálu byla zastupitelem 
p. Kučerou předložena k projednání spolu s výsled-
kem jeho ankety mezi občany obce. Studie obsaho-
vala dvě varianty umístění dětského hřiště. S ohle-
dem na výsledek ankety byla navrženým usnesením 
schválena varianta umístění hřiště v zadní části are-
álu u lesa. Argumenty a podrobnosti ankety jsou sou-
částí nahrávky.  Navrhované varianty jsou k nahléd-
nutí na webových stránkách obce.
Díky odsouhlasené studii a rozhodnutí o umístění 
dětského hřiště mohlo zastupitelstvo projednat roz-
počtové opatření, které minule odložilo. Rozpočtové 
opatření bylo schváleno.
Realizaci hřiště pro děti za  812 000 Kč (s dotací 50% 
- tj. 400 000 Kč) už nic nestojí v cestě.
 
Dalším odsouhlaseným rozpočtovým opatřením je 
spolufinancování rekonstrukce cyklostezky na Dubi-
nu. Opatření je ve výši 320 000 Kč. Na rekonstrukci „ 
polňačky“ slíbil přispět Pardubický kraj částkou min. 
ve výši 50%.V diskuzi k tomuto bodu se zastupitelé 
opozice ohradili proti předložení rozpočtového opat-
ření k projednání ve chvíli, kdy je již rekonstrukce 
zrealizována.  Nestandardní postup byl p. starostovi 
vytknut, nicméně rozpočtové opatření pro dobrou věc 
bylo odsouhlaseno.
V dalším bodě jednání byla schválena žádost o dota-

ci z Programu obnovy venkova pro rok 2018. 
Tuto dotaci čerpá obec každý rok, příští rok za ni po-
řídíme sekací rameno k traktoru a květiny na náves. 
V diskuzi občanů zaznělo, že důvodová zpráva neod-
povídá jednacímu řádu.  
Dále padl dotaz na úpravu lokality u rybníčku, bohu-
žel bez zájmu, pouze s konstatováním, že obec loka-
litu seká a sbírá zde injekční stříkačky.  Myslím, že by 
si toto téma už z podstaty této informace zasloužilo 
více pozornosti. 

Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu pro zapsa-
ný spolek Apolenka ve výši 50 000Kč.

V rámci bodu dopravní situace na výjezdu ze Spojila 
byla opět diskutována přerostlá zeleň bránící řidičům 
ve výhledu na hlavní komunikaci.  Vedení obce bylo 
opět vyzváno, aby situaci neodkladně řešilo. P. Sta-
rosta Křivka ubezpečil občany, že ve věci jedná 
s majiteli a správci komunikace.

V projektu Starzone a.s. nic nového.

Ještě se v krátkosti zmíním o bodu Různé. Málokdy 
se tento bod stane jedním z nosných témat jednání, 
ale tentokrát se na zastupitelstvo, potažmo starostu 
obce obrátili manželé Ševečkovi a p. Novák ml. 
s žádostí  o řešení problému rušení nočního klidu při 
akcích pořádaných ve sportovním areálu. Vzhledem 
k tomu, že následná výměna názorů byla díky nebý-
valé vytrvalosti žadatelů dobrat se řešení velice zají-
mavá, doporučuji záznam na nahrávce. 

Pokud jste dočetli až sem, dovolte mi jednu osobní 
poznámku.
Pro Vás, kteří na jednání zastupitelstva nechodíte, 
má být tento článek upoutávkou poslechnout si na-
hrávku. Ale věřte, že Vaše přímá, byť pasivní účast 
na zastupitelstvu Vám poskytne daleko lepší, ucele-
ný obraz  o dění a rozhodování v naší obci. 
A což teprve účast aktivní!

Mnoho otázek stále zůstává  bez odpovědi.
Radka Ministrová

  „Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně 
komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“ 

Tomáš Garrigue Masaryk
první československý prezident 1850 – 1937 
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MEMORIÁL MUDr. PETRA STARÉHO

SPORTOVNÍ RUBRIKA

Nohejbalový turnaj dvojic 7. ročník Memoriálu MUDr. Petra Starého se konal v sobotu 3.6 2017.
Opět a jako vždy na víceúčelovém hřišti u Doležalových. V 8.30 proběhla prezence, v 8.45 losování, sezná-
mení s pravidly a systémem turnaje a v 9.00 bylo zahájeno první utkání.

Turnaje se zúčastnilo 16 mužů. Již pohled na seznam účastníků napovídal, že se bude jednat
o turnaj s nejvyšší úrovní v sedmileté historii. Po skončení turnaje tomu skutečně odpovídala předvedená hra 
všech hráčů.
Hráli jsme systémem dvě skupiny po čtyřech dvojicích. Ve skupinách tzv. každý s každým.
Následovala nadstavba (play off), do které byly dvojice nasazeny dle pořadí v základních skupinách. 
Během dopoledních zápasů jsme měli vzácnou návštěvu. Přijel pan Radim Fukátko, otec jed-
noho z účastníků, Borise Fukátka. Svému synkovi přijel na kole z Pardubic ve svých 85 le-
tech držet palce a zároveň pozdravil všechny účastníky. Velice jsme jeho návštěvu ocenili.
K bezproblémovému průběhu turnaje přispěli a zároveň musím poděkovat manželům Mini-
strovým, kteří opět nezištně přehazovali zpět na kurt zakopnuté míče ze svého pozemku.
Pokud nemohli osobně vracet míče, zajistili nám speciální přístup. Ministrovi děkuji.
Po  odehrání zápasů v nadstavbové části postoupili do finále dvojice Honza Hambalík s Petrem Dvořákem 
a Robert Krupař s Honzou Volšem. Finalové utkání bylo velice vyrovnané, o čemž svědčí výsledek 2:1 pro 
dvojici Krupař, Volše.
O 3. místo se utkali dvojice Pavel Roztočil s Láďou Čápem a Míša Rozsypal s Honzou Doležalem. Utkání 
skončilo vítězstvím dvojice Rozsypal, Čáp poměru 2:0.

Konečné pořadí na prvních čtyřech místech:
1. místo Krupař, Volše
2. místo Hambalík Jan, Dvořák
3. místo  Rozsypal, Čáp
4. misto  Rozsypal Míša, Doležal Jan

Další dvojice, které se zúčastnili turnaje (dvojice nejsou uváděny dle pořadí).

Kremlička Petr, Doležal Dolík
Štěpánek Jan, Kremlička Martin
Fukátko Boris, Doležal Pepa
Hambalík Lukáš, Kremlička Jakub

Při vyhlašování výsledků turnaje obdržela vítězná dvojice putovní pohár a dvojice na prvních třech místech 
diplomy a speciální ceny z „dílny“ manželů Nedvědových. 
Poprvé v historii turnaje byla vyhlášena cena Fair Play. Tu zaslouženě získal Lukáš Hamba-
lík za přiznání svého špatného úderu a za včasný příchod - všichni účastníci velice rychle pochopili. 
Závěrem děkuji Doležalovým za pronájem kurtu, obci Spojil za finanční podporu akce a Nedvědovým za 
ceny pro vítěze.

Sportu zdar
Jan Volše 
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TURNAJ VE VOLEJBALU O POHÁR „KOMERČNÍHO“ ŘEDITELE ING. ZDEŇKA NEDVĚDA
V sobotu 27. května 2017 se konal V. ročník turnaje ve volejbalu. Sešli jsme se jako již tradičně na sou-
kromém hřišti u Doležalů v sestavě 9 mužů a 8 žen, čili celkem bylo 17 účastníků. Rozlosovali jsme se do 
družstev a oproti minulým ročníkům byla do pravidel losování zavedena jedna velmi důležitá změna, o kterou 
velmi důrazně požádaly některé hráčky již v pátek večer v klubu ve sportovním areálu. U pivka se celý večer 
přesvědčovalo, přemýšlelo a kombinovalo, aby se nakonec vymyslela geniálně jednoduchá úprava pravidel. 
Tato změna v den turnaje vzbudila u všech účastníků, hlavně u těch, kteří se zúčastnili minulého ročníku, 
všeobecné veselí.
O co šlo? Změna spočívala v tom, aby v případě, že se vylosují do stejného týmu manželské páry, mohl
každý toho „svého“ odmítnout slovy „FUJ NECHCI“. Toto odmítnutí se mohlo opakovat i po druhé a po třetí 
již ne. Losování tedy proběhlo korektně a podle pravidel.  
Počasí nám tentokrát přálo až příliš, všichni jsme se na kurtu trochu připálili. Naštěstí se o nás dobře starala 
nehrající kapitánka Jana Dolíková, která vzorně doplňovala náš pitný i jídelní režim a tak jsme všichni přežili 
bez újmy na zdraví… nepočítám sporťáka Volšeho, který předstíral zranění na palci u nohy…
A jak turnaj dopadl?

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu turnaje podíleli… hlavně sponzorovi 
Zdeňkovi Nedvědovi za sponzorský dar a nákup cen a letos navíc Jakubovi Jandlovi za krásné medai-
le. Dále děkuji Doležalovým za hřiště, Mirce za diplomy, manželům Ministrovým za míče, Volšákovi za pomoc 
s  organizací, Šťopkovi za moderování a Martinu Čápovi za steaky.
Letos bych ráda svůj článek zakončila zamyšlením a přáním, na které mě tak trochu přivedla majitelka kurtu 
Jana D. Je velká škoda, že již tolik let se turnaje, (nohejbal 8. a volejbal 5. ročník), které pořádáme, musí 
odehrávat na soukromém hřišti… Škoda hlavně z toho důvodu, že se konají mimo dění v obci, nepřijde fandit 
a nebo se jen podívat veřejnost. Bohužel právě proto, že se akce pořádají na soukromém pozemku, mohou 
mít občané pocit, že je to soukromá akce, i když není….  Ráda bych se dočkala, tak jako mají v jiných a lec-
kdy i menších obcích kurty na „obecním“, aby se i z těchto turnajů mohla stát společenská a příjemná akce 
pro všechny.   

Dana Štěpánková

Stupně vítězů:
1. místo: M. Rozsypal, T. Kučera, R. Nedvědová, M. Čápová, J. Štěpánek.
2. místo: I. Křivková, H. Zavoralová, D. Štěpánková, M. Beránek, L. Čáp, J. Volše.
3. místo: Z. Nedvěd, R. Mészárosz, V. Čápová, E. Beránková, I. Kmentová, M. Doležal. 



NOHEJBAL TROJIC

SPOJILSKÁ MÍLE PRO MÍLU - MEMORIÁL MILUŠKY TELECKÉ

V sobotu 2.září se na sportovním kurtu rodiny Doležalových uskutečnil již 6.ročník tradičního turnaje v no-
hejbalu trojic. 
Letos se sešlo 11 hráčů, což k ne zrovna ideální předpovědi počasí bylo chvályhodné. Nakonec i počasí vyšlo 
velice příznivě.
Turnaj byl zahájen po 9-té hodině přivítáním a tradiční společnou fotografií. Jako bonus se pro slavnostní 
zahájení podařilo zajistit přelet vojenské letky (viz foto). Bylo dohodnuto hrát systémem čtyř družstev „každý 
s každým“, přičemž do čtvrtého družstva byl vždy pro jednu hru přilosován jeden člen z ostatních tří.
Úroveň byla tradičně vysoká, bylo vidět, že pilným tréningem lze dosáhnout skutečně kvalitních výkonů.

V sobotu 2.9. 2017 se konal 2. ročník  cyklistického závodu „Spojilská 
míle pro Mílu“, na okruhu „Morčák“ ve Spojile a prostorách Sportovního 
areálu.

Závodu se zúčastnilo 20 dětí, které se sportovním zápalem odjely zá-
vod v plném nasazení a bez nehod. Na stupních vítězů pak byly všech-
ny děti za podaný výkon odměněny.
Poděkování patří rodičům, kteří svým povzbuzováním podpořili všech-
ny závodníky bez rozdílu rodinné příslušnosti, čímž velmi přispěli k cel-
kové atmosféře závodu.

Pořadatelé SuperTramp - Radka a Ladislav Ministrovi, 
tímto děkují partnerům akce, manželům Ševečkovým a Kosinovým, 
firmě Epola, dobrovolníkům M.Čápové, M.Záleskému, P.Zemanovi, 
J.Novákovi a D. Štěpánkové, za legislativní zabezpečení trati Obci 
Spojil.
Fotogalerii ze závodu si můžete prohlédnout na webových stránkách 

www.supertramp.cz

Rád bych poděkoval všem účastníkům, manželům Doležalovým za poskytnutí kurtu, zázemí a kateringu, 
Honzovi Volšemu za organizaci trurnaje, Daně Štěpánkové za výborné vepřové steaky a obci Spojil za zá-
štitu a finanční příspěvek. Věřím, že se všem turnaj líbil a těším se na setkání se všemi i novými účastníky
v příštím ročníku.

Jan Štěpánek, Pod Hrází 87
pořadatel

Konečné pořadí: 
  1. místo Jan Hambalík, Jan Volše s velkou dopomocí ostatních hráčů
  2. místo Petr Dvořák, Martin Kremlička, Petr Kremlička
  3. místo Ladislav Čáp, Miroslav Doležal, Jakub Kremlička
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PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Vážení spojilští,

Už i vrabci ve Spojile si na střechách cvrlikají, že 
obec  vynakládá velké úsilí k získání víceúčelového 
hřiště s umělým povrchem. Když v měsíci srpnu byla 
vypsána dotace na sportovní areály, bezodkladně 
jsme na tuto výzvu reagovali. Věnovali jsme velkou 
část našeho času a úsilí přípravě a zajištění podkla-
dů pro vypracování žádosti. Musíme říci, že jsme pa-
třičně připraveni. Máme pozemek územním plánem 
určený, máme strategický plán, který tuto proble-
matiku řeší, máme podporu ze strany Svazku obcí 
Loučná, Místní akční skupiny obcí Kunětické hory, 
podporu místního Sboru dobrovolných hasičů a v 
neposlední řadě i finanční zajištění akce. To vše je 
však málo. Naše obec totiž nedosáhla takového po-
čtu bodů, aby mohla být v získání dotace úspěšná. A 
co je hlavní příčinou? Nedostatek zájmových spolků 
a dobrovolných sdružení občanů ve Spojile. Jsme si 
vědomi, že naše obec je na sportovní a společen-
ské akce  bohatou, ale z pohledu veřejného zájmu 
se jedná o aktivity, které jsou řízené a organizované 

samotnou obcí. Obecně je žádoucí, aby tyto aktivity 
vycházely z vůle občanů, kteří jsou sdruženi ve spol-
cích a obdobných zájmových uskupeních občanů.  
Že je tomu tak nám dokazují příklady jiných obcí. 
V loňském roce jsme byli pozváni do obce Rudník, 
které naši občané a hasiči pomohli při likvidaci ná-
sledků povodní. Tato obec zvítězila v krajském kole 
soutěže Obec roku 2016. Ve velké míře měl na ví-
tězství zásluhu právě spolkový život, který v Rudníku 
zastupuje přibližně dvanáct činných spolků. Obdob-
ných příkladů bychom našli i v našem regionu spous-
tu, ale to není cílem tohoto článku. Mnozí z Vás si 
mohou položit otázku, co je tedy cílem? Z našeho 
pohledu a přesvědčení je cílem probudit spolkový 
život v naší obci vznikem spolků a zájmových sdru-
žení občanů s následnou podporou obce Spojil v 
jejich činnosti. Jsme připraveni spolkům poskytnout 
právní, odbornou a finanční podporu. Protože  chce-
me patřit mezi obce, které bezproblémově dosáhnou 
na jakékoli dotace, budeme v příštích letech pod-
porovat především aktivity pořádané našimi spolky. 

SLOHOVKA 2017 - VYHODNOCENÍ
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Milí spojilští školáci a študáci,
tak  jsme to s tou vyhlášenou slohovkou asi nějak přepískli, protože totálně zkrachovala. Fakt, do soutěže
o napsání slohovky na volné téma v rozsahu 1 stránky se nikdo nepřihlásil. A to jsme ji dvakrát připomínali
a bylo na její napsání skoro půl roku času. Holt asi to není zrovna moc „COOL“ chtít zapojit svůj mozek 
a ne pouze počítač s internetem. 
Také je mi jasné, že to co bylo pro mne „TRENDY“ před „X“ lety nemusí být trendy zrovna dnes, i když jak 
známo, historie se po čase opakuje. Takže být trendy a „IN“ v současné době asi představuje pro mládež 
čučení do tabletů, notebooků či domácích PC, iphonů, smartphonů a dalších elektronických hraček, které 
tak báječně gumují CNS (centrální nervová soustava) alias mozek. Jedu-li nějakým hromadným dopravním 
prostředkem, sleduji své okolí a také v duchu počítám a sám se sebou se sázím, zda dokážu tipnout, jestli 
si další přistoupivší cestující po usednutí rozbalí nějaký ten chytrý mobil nebo knížku. A věřte, že mi to na 
takových 90% vychází. Asi v tomto směru nejsem ani trendy, ani cool a čučím někam jinam.  A tak si teď 
marně lámu hlavu, co by Vás, naši mládež, donutilo „zvednout svá pozadí“ a zapojit se do nějaké akce. 
Vždyť tato slohovka byla dokonce „placená“ a pokusit se vyhrát znamenalo získat poukázku v hodnotě 1500,- 
Kč. V této souvislosti také přemýšlím, zda se to osloveným žákům a študákům nezdálo být málo. Nejspíš 
ano, protože je možná rodičovská apanáž vyšší a hlavně – není pro ni nutno hnout ani faldem na zadku.
Takže, milí školáci a študáci, za obec Spojil Vám touto cestou děkuji, že jste jí z rozpočtu neodčer-
pali oněch 6.200,- Kč připravených pro ceny. Bude je tak možné použít pro jiné společenské akce.
     

Srdečně zdraví poněkud zklamaný šéfredaktor Mencl

Jan Křivka, starosta obce a MVDr. Svatopluk Rozsypal. místostarosta obce



Z REDAKCE SPOJILSKÉHO ZPRAVODAJE

Volební právo je historicky spjato s demokracií, která vznikla ve starém Řecku a znamenala tzv. vládu lidu.
Lidem však byli míněni pouze svobodní občané – muži, kteří do společnosti něco vkládali (platili daně)
a tudíž dostali právo volit. 
Tato myšlenka se ve světě udržela až do konce 18. století, kdy se poprvé začalo volební prá-
vo rozšiřovat na všechny muže, až nakonec ve 20. století přešlo postupně v různých zemích i na ženy.
Tím byla narušena hlavní zásada, že volit, a tudíž podílet se na rozhodování, jak naložit s vybranými veřej-
nými prostředky, má pouze ten, kdo dostatečně přispívá do společné kasy, z které jsou poté tyto prostředky 
rozdělovány. 
První volby v Českých zemích byly uskutečněny v roce 1848, poté se díky absolutismu na několik let vytratily. 
Volební právo se vrátilo v 60. letech 19. století. Nikoli však jako všeobecné, ale podmíněné daněmi či majet-
kově. Všeobecné volební právo omezené na muže bylo uvedeno až při volební reformě v roce 1907. Ženy 
tuto možnost získaly o dalších 13 let později.

 Ve 30. letech minulého století se obecní samospráva dostala pod kuratelu protektorátního státu, po roce 
1945 se volí do neslavně proslulých Národních výborů. Jejich složení bylo v roce 1946 pouze upraveno po-
dle výsledků parlamentních voleb. Teprve v roce 1954 mohl občan teoreticky znovu ovlivnit složení místních 
radnic. Ve skutečnosti k tomu měl málokdo odvahu a raději pokorně zvolil nadiktované kandidáty jednotné 
Národní fronty. 

Svoboda voleb byla po několik dlouhých let potlačována. Přívlastek „demokratické“ tak volby získaly až 
v roce 1990. Svobodné volby, to bylo jedno ze sousloví, které zaznívalo jako požadavek demonstrantů lis-
topadu 1989. Lidé, kteří tehdy stáli na náměstích, se jich také dočkali a až doposud jsme měli tu výsadu, že 
jsme v takovém hlasování vždy rozhodovali o dalším směřování České republiky.

Z HISTORIE VOLEB A VOLEBNÍHO PRÁVA

ÚSTAVNÍ ZÁSADY VOLEBNÍHO PRÁVA
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Všeobecnost – stanovuje, že právo volit mají všichni zletilí občané ČR bez jakýchkoliv omezení týkajících 
se rasy, barvy pleti, příslušnosti k  národu nebo k národnosti, jazyka, pohlaví, náboženství, politického nebo 
jiného smýšlení, sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Rovnost – princip, podle kterého má každý volič jeden hlas a váha všech hlasů je stejná. Toto pravidlo se 
promítá do praktické konstrukce volebního systému, kdy je vyžadováno, aby jednoho poslance volil stejný 
nebo téměř stejný počet voličů. 

Přímost – volba je prováděna přímo voličem. Právo volit nesmí být žádným způsobem převedeno na jinou 
osobu. V některých zemích je možné volit v zastoupení (Belgie, Francie, Nizozemsko), kde zastupující volič 
učiní konkrétní krok, ke kterému je pověřen. V České republice toto možné není. 

Tajné hlasování – tato zásada znamená, že nesmí být možné spojit voliče s odevzdaným hlasem.

Zdroj: Wikipedie

 „Politici, kteří jsou do svých funkcí zvoleni opakovaně začnou tíhnout k tomu, že začnou volby považovat 
za zbytečné. Mají zkrátka pocit, že ve svém úřadě musejí setrvat až do smrti. Mají dojem, že stát, který 

reprezentují, taky svým způsobem vlastní.“

Hans-Joachim Noack 
německý novinář 1940 



Z REDAKČNÍ POŠTY
Příspěvky zaslané redakci Spojilské drbny uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané ma-
teriály a fotografie se nevracejí.
Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem redakce.
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Opravdu se musíme nechat obtěžovat ?

V návaznosti na besedu s občany, která se rozvinula 
po včerejším jednání zastupitelstva a poté, co jsme byli 
nemile překvapeni postojem našeho pana starosty, 
jsme se rozhodli o naši zkušenost podělit a bránit se. 
S jarem nám přišla do Spojila novinka – sportovní 
areál byl rekolaudován na RESTAURACI a vstou-
pil do zkušebního provozu.  Pro nás, kteří bydlí v 
blízkosti areálu se stávají sobotní akce doslova 
noční můrou. Usnout není v tom hluku možné a s 
hudbou si můžete zpívat nezřídka do dvou do rána. 
Nejdříve jsme paní Hartmanovou upozorňovali a 
žádali, aby sjednala klid a s desátou hodinou, kdy 
je zákonem stanoven počátek nočního klidu, jej do-
držovala i ona. Žádosti však nebyly akceptovány 
a navíc jednání začala být natolik nepříjemná – ří-
kala, že jí to „je jedno“, a „..s těmi opilými nic ne-
svede“, že jsme se byli nuceni několikrát obrátit na 
Městskou policii Sezemice - v dobré víře, že snad 
ta zajistí dodržování zákona. Omyl, paradoxně ani 
oni neumějí klid sjednat a slovy „…my s tím nic ne-
naděláme…“ a „to musíte na Křivku“, s tím opravdu 
nic nenadělali. K čemu si platí obec policii, když je 
i v takto banální věci neschopna sjednat pořádek?   
Obrátili jsme se tedy na včerejším zastupitelstvu na 
pana starostu a k našemu údivu to neumí a není 
schopen zařídit ani on, jak nám sdělil. Pan staros-
ta nám tvrdil, že odpovědnost za hluk po 22:00 mají 
lidé z akce a k tomu jim také je předložen jakýsi vy-
tvořený papír k podpisu. Odpovědnost za toto má 
ale VŽDY provozovatel podniku. Pan starosta nám 
též poradil, ať podáme trestní oznámení na paní 
Hartmanovou a řekl, že se musí poradit s právní-
kem. Proč ale? Nestačilo by říci paní Hartmanové, 
ať zajistí, aby nedocházelo k rušení nočního klidu? 
Z celé včerejší diskuze jsme nabyli dojmu, že pana 
starostu nezajímají trable občanů obce.  Jak bylo 
správně poznamenáno jedním z diskutujících, tak 

jak je možné, že za minulých nájemníků sportov-
ního areálu tyto problémy nebyly (Zálesští, Vlaďka 
s Michalem, Ševečkovi) a teď jsou? Aby nedošlo
k omylu, že bychom to snad nepřáli paní Hartmano-
vé - ať se jí daří, ale ať nejsou dotčena práva rodin 
žijících v bezprostřední blízkosti a dodržuje se to, 
co se dodržovat – nejen ze zákona, ale i ze sluš-
nosti a ohleduplnosti, tak nějak „po sousedsku“ má.
Do prosince je provoz restaurace zkušební. My 
okolní se ovšem děsíme toho, že restaurací zůsta-
ne. Co bude následovat? Zvýší se počet návštěv-
níků, provozu, parkujících aut, hluk - místo je to 
krásné, nabízí se to. Ale za jakou cenu? Za cenu 
toho, že my, co jsme chtěli, aby se naším domo-
vem stal právě Spojil a koupili pozemky pro to klidné 
a tiché místo u lesa, budeme poslouchat do ranních 
hodin hlasitou hudbu a hluk? V Pardubicích v KAŽDÉ 
restauraci MUSÍ provozovatel dodržovat noční klid, 
ze zahrádek lidé musí pryč a ani z restaurací nesmí 
hluk obtěžovat okolí. Tady ne. Pro někoho zřejmě zá-
kony neplatí, dokonce jsme získali pocit, že ani pro ty, 
kdo by nad jejich dodržováním měli bdít nejvíce. Jsou 
zde i obavy, že vlivem stávajícího a pravděpodobné-
ho navýšení přísunu lidí může docházet v lokalitě i ke 
zvýšené kriminalitě a s ohledem na „nečinnost poli-
cie“ máme oprávněné obavy z výsledků následných 
šetření. Dále též dost razantně negativně vnímá-
me noční chování podnapilých lidí, kteří ,,nezvládli“ 
oslavu a své potřeby sdělit světu ,,jak se mají dobře“ 
hlasitě vyvolávají dlouho po půlnoci ještě  dobrou 
hodinu po skončení akce  po celém tamějším okolí..  
Věříme, že pan starosta svůj postoj přehodnotí a zjistí, 
že není potřeba trestních oznámení a že pokud bude 
jednat s policií a právníky, či zaujme nějaké stanovis-
ko, tak bude ve prospěch obyvatel obce pro zachování 
poklidného života zde a sportovní areál zůstane pou-
ze pro občany obce tak, jak to vždy i on prohlašoval. 
I další informace, která na besedě zazněla a považuje-
me za nutné ji zde zmínit je to, že se nacházejí v lokali-
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Podepsaní: 
Ševečkovi, Novákovi, Kolářovi, Bednářovi, Vondrovi, Fibichovi, 

Novákovi ml., Novákovi st., Odráškovi, Chybovi

tě u jezírka injekční stříkačky feťáků, což nás ubezpe-
čuje v tom, že zachování provozu sportovního areálu 
pouze pro občany obce je zde na místě. Je otázkou 
času, kdy tito lidé „objeví“ areál. Devizou areálu vždy 
bylo, že jsou tam naše děti v bezpečí a nic takového 
se přihodit nemůže a mohou si tam bez obav hrát. 
A určitě stojí za zmínku to, že i pan starosta je též za-
stupitel a zastupuje zájmy občanů a obce… ale obec 
jsme my, občané a obyvatelé Spojilu. Proč nás obča-

ny tedy starosta vyzývá k podání trestního oznámení 
na někoho, komu obec pronajala obecní majetek? 
Vždyť on sám z vlastního rozhodnutí změnil dosa-
vadní způsob užívání tohoto obecního - tedy i naše-
ho majetku, z čehož pak pramení následné problémy.
Proto z těchto všech důvodů je pro nás, níže po-
depsané, stanovisko již teď jasné – my tu roz-
hodně restauraci pro veřejnost nechceme.

KOLOLOĎ II.
Druhou sobotu v září vyrazila skupinka spojilských 
bikerů na svoji v pořadí již druhou výpravu za pozná-
váním krás chorvatských ostrovů. Tento výlet zorga-
nizoval náš sporťák Honza Volše, za což mu, jistě 
všichni, mooc děkujem :-). Trasa kololodi Silva se le-
tos jmenovala „Jubilejní“. Lodí jsme postupně dopluli 
na ostrovy Korčula, Pelješac, Hvar a Brač. Nejvíce 
uvědomělí bikeři se „okrášlovali“... poctivě absolvo-
vali náročné výlety na kolech, vybírali si nejtěžší 
a nejdelší trasy skrz hornaté vnitrozemí a naopak ně-
které z nás užívaly dovolenou…  volily trasy lehčí, 
mnohdy jen podél pobřeží a občas dokonce zůstala 
kola i bikerky na palubě lodi :-). Opalovačka na hor-
ní palubě s knihou a kávičkou byla luxusní, koupání 
na krásných oblázkových plážích s průzračně čistým 
mořem romantické a jídlo i nápoje v místních hos-

půdkách vynikající... tak co... občas nám posádka 
lodi kola také sundala na břeh a potom jsme musely 
jet... :-(, při jedné vyjížďce se cesta  skrz vinice pří-
jemně protáhla při ochutnávání hroznů. Místní oby-
vatelé jsou velmi milí, komunikativní a štědří tak, že 
jsme byli přímo donuceni pokračovat v cestě s igelit-
kou plnou hroznů na řidítkách kol... Poslední den na 
závěr naší dovolené jsme jako třešničku na dortu té-
měř všichni absolvovali sjezd řeky Cetiny na raftech, 
což bylo velmi příjemné zpestření cykloprogramu. No 
a nakonec cesta domů autobusem :-((( ta byla hodně 
náročná, ale přežili jsme všichni i díky občerstvení 
z palírny jednoho nejmenovaného obyvatele Spoji-
la... :-).
Tak zase někdy ....                                                                 

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

HRAVÉ ODPOLEDNE V APOLENCE
Setkání neziskových organizací na farmě spolku Apolenka – hiporehabilitace je za námi. Farma Apolenka 
se posedmé stala hostitelem oblíbeného Hravého odpoledne. Kromě soutěží, které připravili neziskové 
organizace z Pardubického kraje, mohli návštěvníci nahlédnout pod pokličku života zvířat na farmě a shléd-
nout umělecká a taneční vystoupení.

Hravé odpoledne na farmě pořádá sdružení neziskových organizací Koalice nevládek Par-
dubicka společně s Pardubickým krajem. Své aktivity na akci představilo 30 neziskovek, kte-
ré pomáhají dětem, handicapovaným, seniorům nebo se věnují volnočasovým aktivitám pro rodiny.

„Díky řadě neziskových organizací a dobrovolníků byl i v letošním roce připraven velmi zajíma-
vý program tradičního Hravého odpoledne na farmě, který zároveň umožnil rodinám společné tráve-
ní volného času. To potvrdila i velká účast rodin s dětmi, které neodradilo ani proměnlivé počasí“, přiblí-
žil průběh akce Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

I tento rok probíhalo v Apolence tradiční křtění nových zvířecích přírůstků na farmě. „Letošní rok se nám 
narodila dvě oslí mláďátka, oba chlapečci. Jeden dostal jméno Alfons a druhý Bertík. Oslíci jsou rošťá-
ci, chvíli nepostojí a musí neustále prozkoumávat okolí,“ nechala se slyšet Jolana Štěpánková, předsed-
kyně Koalice nevládek Pardubicka a ředitelka sdružení Apolenka – hiporehabilitace, a dodává, „jsme 
nesmírně rádi, že se nám povedlo na Burze filantropie vybrat požadovaný obnos peněz a mohli jsme 
tak pro naše návštěvníky s dětmi slavnostně otevřít při příležitosti dnešního dne nové dětské hřiště.“

Závěr večera patřil skupině MIXLE v Piksle, která rozpohybovala děti i dospělé coververzemi známých písniček 
jako například Pec nám spadla. Děti bubnovaly na bubínky, smály se a tancovaly. Velký zájem byl o sportovní 
disciplínu Králičí hop, ukázky výcviku psích agility, jezdeckou školu a ukázky výcviku koní z farmy Apolenka. 
S tanečním vystoupením se předvedli klienti Denního stacionáře Slunečnice, kteří zatancovali originální Kočičí 
tanec. Své pohybové umění prezentovala i taneční skupina PM Stars Show zaměřující se na mažoretkový sport 
a cheerleading a nechyběly orientální tance Samirah. Ukázku starých řemesel prezentovala kovářská dílna.


