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Vážení čtenáři,
v minulé Drbně jsem chválil léto a dnes již píšeme kapitoly podzimu. Podzim bývá označován za nostalgic-
ké období, ráz letošního počasí tomu však vůbec nenasvědčuje. Co se počasí týká, byl rok 2018 skutečně 
výjimečný a to máme za sebou teprve jeho tři čtvrtiny, takže kdo ví, třeba se ta nostalgie objeví až koncem 
roku. V každém případě jsem si tu svoji současnou nostalgii, o kterou se s Vámi chci podělit, přivodil sám. 
Vytáhl jsem totiž ze šuplíku své archiválie a listoval naším zpravodajem od jeho vzniku až po dnešek. A splín 
byl tady! V začátcích tvorba Drbny spočívala na sestavení a zalámání na A4, vytištění těchto stránek a pak 
začalo kopírování, nejprve z A4 na A3 a potom rozmnožit pro všechny domácnosti + povinné výtisky. Proč 
to zmiňuji? Protože všechno má svůj vývoj a myslím, že i přes všechnu složitost vydávání zpravodaje jsme 
před těmi dvaceti lety byli tak nějak pohodovější a vstřícnější. Vzpomínání na tyto dávné časy působí v době 
vyspělých PC technologií trochu úsměvně, na minulost by se však nemělo zapomínat. A tak jsem při listování 
Drbnou vzpomínal jak na ty hezké chvíle, kdy jsme pospolitě pořádali různé „lumpárny“ a asfaltové diskotéky, 
každý kdo přišel, byl vítán. A že v těch časech chodilo na tyto akce spousta sousedů. Také jsem si připomenul 
méně hezké chvíle, kdy se do Drbny vmísily problematické mezilidské vztahy a odsudky. Naštěstí jich zase 
nebylo tak moc. Ale ta sousedská pospolitost se postupem doby začala vytrácet. Můžete namítnout, že čas 
je neúprosný a že ti dříve narození již nemají ten elán jako před dvaceti – třiceti lety. S tím se sice dá souhla-
sit, ale každému odpovím tím, že je zde spousta nových a mladých tváří. Jde však o to, zda jim venkovský 
způsob života a tvorby mezilidských vztahů vyhovuje, nebo zda preferují život za zavřenými dveřmi. Možná 
to ukáže až další čas. Byl bych velmi rád, kdyby se ta pospolitost v naší obci začala s časem navracet. Určitě 
bychom na tom všichni jen získali.
         

MUDr. Karel Mencl, šéfredaktor 

SLOVO ÚVODEM
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NAROZENÉ DĚTI

ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ (podstatné body)

Z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.5/2018 ze dne 26.9.2018

III. Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z prostředků Pardu-
bického kraje na realizaci projektu „Spojilské slavnosti“ dne 22.9.2018 v obci Spojil.

IV. Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje provedení části úhrady investiční akce „Rekon-
strukce místních komunikací“ podpořené dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR z úvěrového účtu obce 

Spojil. 

V. Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje svým usnesením Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu 
obnovy venkova pro rok 2019 na akci „Pořízení závlahového systému do sportovního areálu“, jako doplnění 
záměru v Programu rozvoje obce Spojil (období 2015 – 2025) „Rozšíření sportovního areálu a vybudování 
víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Rekonstrukce stávajících dětských hracích prvků, včetně dobu-

dování nových.

1.12.  Vánoční kurz floristiky 
1.12.  Rozsvěcení vánočního stromu
5.12.  Mikulášská nadílka
8.12.    Vánoční turnaj ve stolním tenisu
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCH

ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURNÍ RUBRIKA

Dne 6. 9. 2018 večer probíhalo v restauraci Sportovního areálu obce 
Spojil školení v KPR, tedy neodkladné pomoci při zástavě dechu a krev-
ního oběhu. Tato akce byla vyvolána úvahami některých zastupitelů na 
zakoupení přenosného defibrilátoru pro Obec Spojil a také mojí osobou. 
Důvodem bylo, že každoročně podstupuji obdobné proškolení v rámci 
nemocnice a z tohoto pohledu vím, že je automatický externí defibrilátor 
(AED) velmi užitečná věc, ale není ani v případě ohrožení našeho bliž-
ního na životě oním samospasitelným přístrojem. Tím nejdůležitějším 
momentem je nutnost začít postiženého oživovat bezodkladně nepří-
mou masáží srdce a případným dýcháním z úst do úst.
Jako školitele jsme měli velmi zkušenou lékařku Záchranné zdravotnic-
ké služby (ZZS) paní MUDr. Helenu Škuligovou, která s sebou přivezla 
také dvě tréninkové makety lidského torza. Poutavou přednáškou, doplněnou o některé videosekvence 
a plnou velmi užitečných postřehů, rad a vyvracení mylných představ, nás seznámila s problematikou KPR 
a možnostmi použití AED. Po přednášce si mohli zájemci také „sáhnout na trenažery“ a vyzkoušet si správné 
provedení nepřímé srdeční masáže. Myslím, že se všichni přesvědčili o tom, že to není až tak jednoduchá 
záležitost, jak ji občas vidíme v scénách některých filmů. A hlavně, filmoví aktéři nesmí ztratit hlavu a panika-
řit, protože je to ve scénáři. V reálním životě je to o něčem jiném, ale to hlavní je najít v sobě morální odvahu 
chtít pomoci. Již v dobách „šerého dávnověku“, kdy jsme ještě prováděli školení civilní obrany, se říkalo, že 
neposkytnout pomoc je trestuhodné, chvályhodné je pak poskytnutí jakékoli pomoci, byť třeba minimální.
Shrňme si hlavní postřehy školení. Jak postupovat při kolapsovém stavu člověka.
• Zkontrolovat vědomí postiženého (mluvit či volat na něj, a třeba i plácnout, či štípnout)
• Zprůchodnit dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím dolní čelisti
• Zhodnotit zda postižený dýchá (ne déle než 10 sekund)
• Aktivovat aplikaci záchranka ve svém mobilu a předat tísňovou výzvu
• Jsou-li dva či více zachránců, vyslat jednoho pro AED
• Stlačovat střed hrudníku ve frekvenci 100-120/min (na rytmus písně rolničky-rolničky)
• Řídit se pokyny zdravotníka připojeného na aplikaci v mobilu 
• Jakmile je AED dostupné, zapnout ho a postupovat podle pokynů přístroje

V základním návodu se objevila informace O APLIKACI ZÁCHRANKA. Jedná se o mobilní aplikaci, která 
může zachránit život a protože jde v mnoha případech o minuty života, zkracuje také tato aplikace výrazně 
a významně kontakt se záchrannou službou. V současné době moderních mobilních telefonů tak může být 
aplikace využita jak pro záchranu někoho jiného, tak pro záchranu vlastní. Je jednoduchá, volně stáhnutelná 
z PC do telefonu s operačním systémem Android, iOS nebo Windows. Stačí stáhnout a nainstalovat. Umí 
sama vytočit linku 155, automaticky záchranářům odeslat souřadnice GPS, asistovat návodem pro první 
pomoc. Pro zájemce uvádím domovskou stránku: http://www.zachrankaapp.cz.
A na závěr ještě něco málo o AED
Jedná se o mikroprocesorem řízený přístroj, který se pouhým zapnutím aktivuje a řídí záchranu hlasovou 
a obrazovou nápovědou. Aplikace záchranka je schopna na základě dostupné databáze vyhledat nejbližší 
AED v okolí. V případě, že AED zhodnotí nutnost elektrického výboje (defibrilace), provede zachránce tento 
úkon jediným tlačítkem a dále postupuje podle informací z přístroje.
Osobně jsem byl velmi potěšen velkou účastí spojilských občanů a jejich zájmem o vyzkoušení si techniky 
nepřímé masáže srdce. Před řadou let jsme měli podobných akcí ve vztahu ke zdravotnictví více. Podle 
ohlasu na uskutečněný seminář se tak mohu domnívat, že bychom měli zdravotnické večery opět obnovit.
 
         

MUDr. Karel Mencl



V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi začala v pátek dopoledne 28. září Národní svatováclavská pouť. 
Tisíce lidí si připomněly knížete sv. Václava, který byl v roce 935 ve Staré Boleslavi úkladně zabit. 

Kníže Václav se narodil na počátku 10. století jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a jeho manželky Dra-
homíry. Pozdější legendy zdůrazňovaly především jeho zbožnost a činy dokazující oddanost katolické víře. 
Na příkaz svého bratra Boleslava, který neskrýval výhrady vůči jeho vládě, byl Václav 28. září 935 (podle 
starší literatury 929) ve Staré Boleslavi zavražděn.

Dopolední poutní mši na náměstí ve Staré Boleslavi sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kázání 
přednesl kardinál Dominik Duka.

V naší obci sloužil odpolední mši v kapličce Nanebevzetí Panny Marie arciděkan Antonín Forbelský, který 
hned na začátku mše zažertoval, že nad námi stojí Panna Maria, svatý Václav a pěkné počasí. Mše proběhla 
v příjemné atmosféře, při hře na kytaru a zpěvu dětí rodiny Kučerovy.

Použité zdroje: https://www.novinky.cz/
domaci/484615-duka-je-pokrytecke-
-pod-praporem-t-g-m-upirat-pravo-na-
-vyrovnani-cirkvim.html

Autor: AVE
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V křesťanské Evropě byla pouť spojována s cestou k místu, které mělo určitý náboženský význam, ke kos-
telům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona. Oslava takového pochodu k poutnímu svato-
stánku byla pak později doprovázena vystoupením kočovných komediantů.

Obecním poutním místem je kaplička Nanebevzetí Panny Marie, která byla vybudována 
roku 1868 ze sbírky tehdejších obyvatel a slaví tak v letošním roce své 150. výročí.

Ve Spojile se připomenutí poutě konalo v pátek 17. srpna v rámci sousedského pose-
zení, ke kterému ve sportovním areálu obce zahrála skupina „JenTak“, z počátku byla 
zábava poněkud vlažná a počasí naopak až příliš horké. S ustupujícím sluníčkem se 
nakonec sešlo lidu na prázdninové a dovolenkové období poměrně dost, i když v konku-
renci s pravidelným opékáním makrel v hospůdce U pařezu bylo těžké se rozhodnout, 
na kterou stranu obce se vlastně vydat. :)

Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pouť

autor: AVE

SPOJILSKÁ POUŤ

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE
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První republika je označení pro Československo 
v období jeho vzniku v roce 1918 do přijetí Mni-
chovské dohody roku 1938. Následovala Druhá re-
publika (1938–1939) a Třetí republika (1945–1948).

Vznik samostatné Československé republiky byl 
spjat s řadou ideálů a nadějí a nadšených výhledů do 
budoucnosti, ale jako vše má svůj rub a líc, tak i za 
První republiky nebylo vše tak růžové, jak se mnohdy 
popisuje a co můžeme vidět v romantických filmech 
z té doby.

„Je to mýtus, když si lidé nyní myslí, že za První re-
publiky bylo dobře. Pamatuji si, jak nám často na 
dveře klepali žebráci. Bylo mnoho velmi chudých lidí. 
A ti, kteří na tom nebyli tak špatně, si velmi vážili věcí, 
které měli. I mezi ženami z poměrně dobře situova-
ných rodin bylo běžné, že šaty přešívaly, zašívaly. 
Nebylo to tak, že když šaty měli dírku nebo takzvaně 
vyšly z módy, vyhodily se,….“ vyprávěla prvorepubli-
ková herečka Eva Gerová, krátce před svým úmrtím 
v roce 2013.

Moje prababička neměla období První republiky ráda 
a nerada na něj vzpomínala, říkala, že za tatíčka Ma-
saryka byl hlad a bída a střílelo se do lidí. Nutno po-
dotknout, že tatínka jí vzala První světová válka
 a s maminkou se živily, jak se dá, naposledy na zám-
ku jako služebné a v době hospodářské krize zažily 
obě, co je to hlad. Světová hospodářská krize si vy-
bírala krutou daň. Postihla hospodářství a ekonomiku 
i mladého a nově se rozvíjejícího státu a do lidí se 
skutečně střílelo na tzv. hladových pochodech a stáv-
kách dělníků, kteří přišli o práci. V letech 1920–1933 
tak bylo četníky zastřeleno více jak 100 lidí včetně 
žen a dětí.

Každá změna je těžká a život přináší i v našich osob-
ních životech mnohá nelehká rozhodnutí, na něž je 
těžké si zvyknout. Stejně tak to je i v případě změn 
politických, každý bude mít jiný názor a jen s těží 
bude chápat názory a rozhodnutí toho druhého. De-
mokracie má mnoho výhod, ale je velice křehká, stej-
ně jako svoboda, nesmí se zneužívat. Představuji si 
demokracii jako manželství, je třeba být tolerantní 
k volbě druhé strany, je třeba mluvit o problémech 
a společně je řešit. 

Máme štěstí, že žijeme v tak krásné zemi v míru 
a máme co jíst. Sice to už z mého pohledu není tako-
vý ráj na pohled, jako byl kdysi, ale pokud se budeme 
snažit, zase jednoho dne bude. I když to zní roman-
ticky, není to z mé strany předvolební tah.

Stoleté oslavy Československého státu proběhly sice 
v předstihu, ale proč ne. Měli jsme alespoň možnost 
potkat nové kandidáty na funkci starosty i do zastu-
pitelstva obce, popovídat si o jejich pohledu na dění 
v obci a zjistit tak, koho vlastně chceme v říjnových 
volbách zvolit. Pozitivní myšlení je základem zdra-
vého života, a tak se snažím vidět věci z ptačí per-
spektivy, a ne přízemním pohledem, který vidí jen pár 
metrů do dálky.

22. září se na návsi naší obce sešlo tolik lidí, kolik 
jich tam bylo, všichni obdivovali historické vozy nejen
z období První republiky, Aerovku, Ford, Citroen, 
zemědělské stroje, hasicí i záchranné vozy. Bylo co 
obdivovat. Pyšní majitelé veteránů se oblékli do do-
bového oblečení, a čas jako by se znovu vrátil zpět.

Projevy některých hostů i pana starosty byly v pod-
statě souhrnem historie, podporou svobody a demo-
kracie vše v obecnější rovině, apel na snahu být lepší 
a vážit si všeho co nám život dává, což není málo, 
ale bylo příjemné zaposlouchat se do projevu členky 
Rady Pardubického kraje zodpovědné za regionální 
rozvoj, která se zaměřila na příběhy konkrétních lidí, 
které si sama vyhledala v kronikách z doby První re-
publiky. Vystihla tím přiblížení se minulosti i morální 
rovinu. Jak řekla, tehdy byli někteří lidé s odtržením 
se od Rakousko-Uherska nespokojení a dávali to na-
jevo různými způsoby, na můj vkus někdy až besti-
álním způsobem (chcíplá husa vyvěšená na vrata). 
Někteří se naopak na změnu těšili, netušili však v té 
době, že právě hospodářské krize využijí fašisté 
a komunisté.

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHOSLAVA VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
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Svoboda není zadarmo, musí se na ní pracovat po generace, i z toho důvodu si budu přát, aby volby v naší 
obci a celé republice proběhly poklidně a tím správným směrem. My totiž na rozdíl od První republiky neži-
jeme v meziválečném období a netrpíme hlady, a tak by názorové rozdíly nemusely být nikterak dramatické.

Já osobně mám styl období První republiky ráda, a proto mi trochu chyběl větší odkaz na tu dobu v samot-
ných oslavách, v hudbě, tanci a možná i v nabízených produktech ve stáncích. To ovšem není vůbec podstat-
né. Podstatné je, že pro nás naši předci překonali těžká období změn a my máme možnost žít znovu 
v demokratické a svobodné zemi.

Použité zdroje:
h t t p s : / / c s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / P r v -
n%C3%AD_republika
https://www.i60.cz/clanek/detail/19370/zi-
vot-za-prvni-republiky-bylo-dobre
https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.
aspx?c=358299

Autor: AVE

Historická data
150 let od vybudování kapličky Nanebevzetí Panny Marie
100 let od vzniku samostatného Československého státu
10 let od vybudování Spojilské návsi

Akce dne 22. září 
Odhalení pamětní desky Josefa „Emana“ Křivky (1932– 1973) - v letech 1953-63 patřil mezi nejlepší cyklisty 
Československa.

Spojilským slavnostem udělil záštitu
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - hejtman Pardubického kraje
Mgr. Hana Štěpánová – členka Rady Pardubického kraje za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Vystupující zástupci politické a duchovní sféry
Mgr. Miluše Horská – 1. místopředsedkyně Senátu
Mgr. Hana Štěpánová – členka Rady Pardubického kraje za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
J. E. Mons. Josef Kajnek – biskup Královehradecké diecéze

Piloti – průlet letounů nad návsí – letouny typu Sting a letoun VL3 Sprint
Jan Adamec, Martin Bednář, Tomáš Bis

Ukázka dobové techniky
Veterán klub Pardubice, Tomáš Doležal a jeho kolegové – zemědělská technika, Richard Kubát „sestra 1“ 
– sanitní vozidlo, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Vojenská historie Pardubice, pan Hoř-

čička, hasiči – Rokytno, Litětiny, Čeperka, Tomáš Bis – 
vystavení letadla Demoiselle 20 (replika z filmu Tmavo-
modrý svět).

Umělci
Anetka Blažlová - zpěv
Iveta Aman – operní a metalová zpěvačka
Moravanka Jana Slabáka 
The Apples - dívčí rocková kapela
X-Band – hudební kapela
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Výpis z rejstříku

Spolek s názvem Sportovní klub Spojil z.s. (dále 
jen SKSpojil z.s. nebo SKSp. z.s.) je samosprávný 
a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, tu-
ristiku, osvětovou a vzdělávací činnost a má ambici 
pro nejbližší období být partnerem obce Spojil při do-
budování sportovního areálu. Spolek SKSpojil z.s. je 
právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Základním účelem a hlavní činností SKSp. z.s. je: 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci za-
pojení do sportovních, tělovýchovných a turistických 
aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni ma-
teriální a tréninkové podmínky, 
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť 
pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, 
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná 
zařízení, která vlastní nebo užívá, 
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodr-
žování základních sportovních, etických, estetických 
a mravních pravidel, 
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupraco-
vat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními 
sportovními organizacemi i jednotlivci, 
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, 
jejich školení 
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji 
veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své 
působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné 
činnosti a osvětovou činností.

Motto: „Děláme to pro zdraví své, našich potomků 
a celkovou životní pohodu.“

První řádná členská schůze proběhla v pátek 14. září 
od 18 hodin v restauraci U Pařezu. U rezervovaného 
stolu pod pergolou se sešlo několik sportovců 
a zájemců o členství v klubu, kteří netrpělivě čekali 
na zakládající členy. „Tak hergot, kde jsou? Už bylo 
dávno 18! Scházejí se jak švábi na pivo!“, zalamen-
toval Boris s úsměvem. Jako jeden z prvních dorazil 
sám pověřený předseda a s viržinkem u rtu se zrovna 
jako svěží sportovec netvářil, hned od ostatních do-
stal, co proto, „Sportovci přeci nečoudí?!“. Předseda 
se však nenechal rozhodit a opáčil, že krycí název 
sdružení je Sportovní klub, ale ve skutečnosti se jed-
ná o spolek SLZA: Spolek lidí zaprodaných alkoholu. 
S humorem jde vždy všechno líp, a tak se po úvod-

ním laškovném špičkování začalo rovnou s kontrolou 
technické i administrativní podpory a schůze mohla 
začít. 

Po podrobném představení klubu a plánech vybudo-
vat ve sportovním areálu beach volejbalové hřiště 
a dotvořit v delším časovém horizontu celý areál, do-
šlo na volbu předsedajícího členské schůze a volbu 
orgánů klubu. Předseda se sice volil na třikrát, takže 
někteří během 10 minut trpělivě zvedali ruku, ač ne-
byly řádnými členy klubu, někdo se dokonce přiznal, 
že vlastně nikoho ze zúčastněných nezná, ale jak se 
ukázalo, bylo to v celku jedno, protože konečně plat-
ná volba předsedy se dle stanov klubu týkala pouze 
zakládajících členů. 

Trocha zmatku kolem organizace samotné volby ved-
la k tomu, že se chtěl každý hned přihlásit a zapsat 
se jako člen, aby také mohl rozhodnout, kdo bude 
kde „sedět“. Nakonec z toho všeho všichni vyšli jako 
funkcionáři. Začátek je vždy těžký a je třeba každé-
ho šikovného páru rukou. Prozatím bude postačující, 
když noví členové pošlou na účet řádný členský pří-
spěvek. Plány získat podporu od Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy jsou ve hvězdách, ale 
kdo má cíl, odhodlání a dobrý tým, je vždy silným 
hráčem. Od obce se podařilo získat 20.000,- Kč 
a zakládající členové se jistě také pochlapí.

Diskuse byla s pivkem v žilách podnětná, pan hos-
podský se stačil při točení piva, zúčastnit voleb i být 
zvolen, jestli jako „hlavní nástěnkář“, těžko říct, kdo si 
to pamatuje ať zvedne ruku :o), ale pokud se všech-
ny plány naplní, bude to pecka.

Do výkonného výboru byli zvoleni: Miroslav Doležal, 
Jan Matěj, Pavel Roztočil, Karel Ševeček, Milan Za-
vadil.
Předsedou byl zvolen: Pavel Roztočil a místopřed-
sedou: Miroslav Doležal, do kontrolní komise spolku: 
Ivo Zachara a Ivana Roztočilová.

www.sksp.cz  

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSPORTOVNÍ RUBRIKA
SPORTOVNÍ KLUB SPOJIL z.s.
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Letošní, již VII. ročník turnaje v nohejbalu trojic se nakonec nekonal v sobotu 1. září jak bylo avizováno, ale 
pro nepřízeň počasí byl odložen až na druhý den, na neděli odpoledne - 2. září 2018. Ukázalo se, že přesu-
nout turnaj na neděli byl dobrý nápad, protože počasí se umoudřilo.  A protože od rána se mimo jiné konal 
i turnaj volejbalový, sešla se větší parta sportovních nadšenců a byla legrace. :)) Klobouk dolů před hráči, 
kteří absolvovali turnaje oba.  Je vidět, že stále máme ve svých řadách zdatné sportovce. 
Turnaj se konal opět na hřišti u Doležalů, paní domácí se o nás vzorně starala, od sousedů Ministrových léta-
ly míče zpět do hřiště, občerstvení nejen pro hráče, ale jako vždy i pro příchozí a fandící diváky, bylo výborné.
Největší dík patří Radce a Láďovi Ministrovým za spolupořadatelství a sponzorování a hlavně Radce za 
skvělé ceny z domácí dílny, viz foto :)) (mimochodem domácí paštika byla výýýborná).

     
     Pořadí na stupních vítězů:

    1. Jan Volše, Jan Doležal, Jan Štěpánek
    2. Pavel Roztočil, Míra Doležal, Jan Hambalík   
    3. Lukáš Hambalík, Láďa Čáp, Petr Dvořák

Těším se na další sportovní klání, které se možná příště bude konat již pod hlavičkou nového sportovního 
spolku, který právě vznikl a který ve Spojile všichni vítáme :)  
                                                              Jan Štěpánek

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC
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V neděli 2. září 2018 se konal na sportovním kurtu u Doležalů již VI. ročník Volejbalového turnaje o putovní 
pohár Ing. Zdeňka Nedvěda. Přihlásilo se úctyhodných 18 hráčů. Přišlo 16. Honza Volše, můj obětavý po-
mocník ve věcech technických, připravil rozpis a losování hráčů. Byli jsme rozděleni do 4 družstev po 4 hrá-
čích a hrálo se na menší hřiště systémem každý s každým. Bojovalo se jako o život a nikdo nedal zadarmo 
druhému ani bod. :) Turnaj proběhl v kamarádské atmosféře, hrálo se fair play, nikdo se nehádal a počasí 
bylo také na jedničku. Takže vše OK. :) A jak to dopadlo?

Pořadí na stupních vítězů:

1.  Mirka Čápová, Jan Volše, Ondřej Štěpánek, Hanka Hartmanová, náhradnice Jana Netušilová 
2.  Hanka Zavoralová, Dana Štěpánková, Láďa Čáp, Zdeněk Nedvěd 

3.  Radka Nedvědová, Barča Shejbalová, Roman Koblása, Jan Štěpánek 

Sponzor celého turnaje, Ing. Zdeněk Nedvěd, jemuž touto cestou ze srdce děkuji :), předal vítězným druž-
stvům diplomy, putovní pohár a šampaňské na oslavu vítězství. Děkuji také touto cestou všem, kteří se jakou-
koli měrou podíleli na organizaci a hlavně všem sportovcům, kteří si přišli zahrát a strávit společně příjemný 
den. 

Těším se na příští ročník a choďte hrát :)))                                            
 Dana Štěpánková, pořadatel

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR ING. ZDEŇKA NEDVĚDA
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Ahoj, jmenuju se Jeník,

a byl jsem se v neděli 16. září ráno přihlásit do cyklistického závodu „Spojilská míle pro Mílu“. Dětí i těch 
stejně věkově ke mně tam bylo docela hodně, prej 37. Začal jsem se trochu bát, že trénink, kterému jsem se 
věnoval celé prázdniny, nebude stačit. Blbý bylo, že jsem musel mít tu hroznou helmu, nesedí mi a nemám ji 
vůbec rád na hlavě, protože mi v ní je teplo, ale nedalo se nic dělat, bez ní bych na start nesměl.

Kategorií bylo několik, podle průměru kola, ale protože mi ještě nebyly tři roky, mám zatím jen odrážedlo 
v podobě motorky. Mně to ale vůbec nevadí, vím totiž jak na to. Táta mě to naučil, musím se pořádně opřít 
do špiček a zabrat a pak to jde samo. Kola jsou rychlá a máma mi na tu slávu koupila nový pohodlný gatě, 
abych byl co nejrychlejší.

Uff, začíná být trochu horko. Můj závod bude v kategorii „A“ odrážedla, teda ne ty plastový na ty už jsem vel-
kej a s těma prckama by mě to stejně už nebavilo. Mno, jsem ale napjatej, jak to asi dopadne. Je tady kámoš 
od vedle a ten má mnohem lepčí odrážedlo, ale já se nebojím, a hlavně si chci dát tu čokoládovou dobrotu, 
co tam byla jako odměna na stolečku.

Ňákej pán v klobouku říkal do mikrofonu, že už budeme začínat, abysme šli na start, myslím, že máma je víc 
nervózní, než jsem já, pořád mě fotí a už mě ty blesky lezou na nervy, asi se do toho pořádně opřu a pojedu 
domů za tátou, ten musel zůstat doma.

„Děti na start! Á START!“

Jejeej to jsem já, jedůůů! Ufff, ufff to to drncáááá, jééé moje zubyyy! Už tam budu. 

„Jendooo, jeď, jeď, děleéééj!“ 

Mámě se to řekne, jedu, co můžu! Už, aby byl cíl, hurááá. Jééé já jsem asi první, první no bezva, tak to je 
paráda, to jsem vůbec nečekal. 

„Mami? A kdy už bude to vyhlášení? Mám hlad na ten dortík.“

Tahle paní s těma žlutejma vlasama, ta bude asi rozdávat tu dobrotu, má medaile! Hmm, medaile je taky 
dobrá, ale kde schovává tu čokoládovou věc. 

„A Jeníček byl první, dostává medaili s jedničkou, bombónky a dortík!“ 

Mňam, tak na to jsem přesně čekal, je docela dobrej, ta čokoláda je taková mazlavá a je jí málo, ale je to 
dobrý, ani tam nemuseli dávat, tu vlaječku, akorát teď nevím co s ní. Tak a je na zemi, nevadí. 

„Jeníku, seber tu vlaječku!“ 

Ta máma je furt ve stresu, furt po mně něco chce. Zrovna, když jsem vyhrál první místo! A ani mě nenechá 
pořádně najíst!

Tak jo, jedu radši domů, furt se ještě závodí. To maj pěkně blbý, jet po jednom! To nemá tu správnou šťávu, 
musí bejt přece koho předjíždět!!! Hmm Tomáš už se nudí, taky by mě to nebavilo, až na mě přijde řada. No 
nic, budu se na to muset na příští rok nějak připravit, to už doufám dostanu k Vánocům pořádný kolo, průměr 
aspoň 20“.

Jo a ještě něco, nejsem žádnej Jeníček, kdyžtak Jenda, joo!

Poznámka redakce: Manželům Ministrovým (pán v klobouku a paní se žlutými vlasy :o) patří velký dík za uspořádání 
celé akce.

Autor: AVE

MÍLE PRO MÍLU
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V neděli 16.9.2018  se konal 3. ročník  dětského cyk-
listického závodu „Spojilská míle pro Mílu“, na okruhu 
„Morčák“ ve Spojile a prostorách Sportovního areálu.

Memoriálu Milušky Telecké se letos zúčastnilo rekord-
ních 37 dětí ve věku 2-13 let.
Velkou radost nám udělali především naši nejmladší 
účastníci na odrážedlech, kteří se svým sportovním 
nadšením hlásili i do „velkého závodu na okruhu“ a pro 
které jsme tím pádem operativně zařadili další katego-
rii. Patří jim naše velké uznání za odvahu a sportovní-
ho ducha. 
Závodníci odjeli časovku v plném nasazení a bez ne-
hod, při vyhlášení vítězů pak byly všechny děti za po-
daný výkon odměněny.
 

Poděkování patří všem rodičům a prarodičům, kteří svým povzbuzováním podpořili závodníky bez rozdílu 
rodinné příslušnosti, čímž přispěli k celkové atmosféře závodu.

                                                                                     
Za pořadatele Radka a Ladislav Ministrovi.

Akce byla financována z prostředků sdružení Supertramp manželů Ministrových, kteří tímto zároveň děkují 
partnerům akce, manželům Ševečkovým, firmě Epola, dobrovolníkům M. Čápové, L. Chlostové, M. 
Záleskému, P. Zemanovi a M. Kušičkovi za legislativní zabezpečení trati Obci Spojil.

A ještě vzkaz pro našeho dopisovatele z webových stránek obce Spojil:
Jendo, Jeníčku…
děkujeme za příspěvek a držíme palce, ať to s kolem 20“ vyjde. 
Do příštího závodu ti přejeme méně osobních potíží a více kolektivního ducha.
                                                                                    Paní se žlutými vlasy :)
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Samostatný Spojil
MUDr. Karel Mencl 
Jan Křivka 
MVDr. Svatopluk Rozsypal 
Jan Matěj 
Radka Ministrová 
Ing. Tomáš Kučera 
Ing. Diana Houdová 
Mgr. Daniel Přibyl 
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116 
110 
99
71 

160 
158 
152 
150 
153

Spojil Sobě

„NAROVINU“

VEŘEJNÁ KNIHOVNA OBCE SPOJIL

ZATÍM NEOFICIÁLNÍ VÝSLEDKY PŘED POTVRZENÍM STATISTICKÝM ÚŘADEM

Vážení spoluobčané,
tímto Vás informujeme o zahájení provozu Veřejné knihovny obce Spojil, kde si od 10.10.2018 můžete  

bezplatně vypůjčit některou z nabízených knih a po jejím přečtení ji opět vrátit zpět.  
Představa o fungování knihovny je takováto:

PŘINES KNIHU, KTEROU MÁŠ PŘEČTENOU,
OZNAČ JI RAZÍTKEM KNIHOVNY Z VNITŘNÍ STRANY OBALU,

VLOŽ JI DO KNIHOVNY A PŮJČ SI JINOU,
AŽ JI PŘEČTEŠ, TAK JI VYMĚŇ ZA JINOU.

Přinesením knihy přispějete na dobrou věc = rozšíříte nabídku do knihovny vložených exemplářů.
Razítkování knih a případná parafa není jen obrana proti krádeži („antikvariáty praskají ve švech“), ale 

určuje, kde má taková kniha svůj „domov“.
          Těšíme se na Váš zájem.       
  
             
                Karel Mencl 
 

Počet volených zastupitelů  Celkový počet voličů Účast voličů ve volbách Účast v % 
  9        419        324                77,33


