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PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE
Naši milí čtenáři, 
Zpráva o ročním období a počasí je již dlouhodobě zavedeným úvodem téměř každého úvodníku „Drbny“, 
stejně jako každá dobrá společenská konverzace. Takže pro Vás, kteří nestíháte chodit ven a za zataženými 
závěsy koukáte na telku nebo do počítače, začnu stejně -  ale vážně.
Je duben, svítí slunce, fouká vítr, neprší, nesněží, ale ranní mrazíky nás mohou překvapit až do poloviny 
května. Tak si to příroda zorganizovala a každý zahrádkář to ví. Jen nepočítala s tím, že do léty prověřených 
přírodních zákonitostí budou ve stále větší míře zasahovat samotní lidé. Pokusy poručit větru a dešti se ne-
vyplácejí a příroda se brání. Nepředvídatelnými výkyvy počasí, bleskovými povodněmi, bouřemi...

Dlouhodobě nás trápí nedostatek půdní vláhy a současná situace mělkých podzemních zdrojů, které se ne-
dokázaly v zimě doplnit a nyní už se nedoplní.
Pro všechny, kteří jsou na mělkých vrtech závislí, je to špatná zpráva. Podle vyjádření bioklimatologů zima 
stačila pouze na doplnění povrchových zdrojů. Bohužel nebyla nijak srážkově bohatá, byla teplá a rychle 
skončila. Pokud bude panovat normální počasí, nebo bude dokonce méně srážek a vyšších teplot, než je 
dlouhodobý průměr, voda v půdě pravděpodobně dojde již během května či června.
Co se stane s našimi žíznivými, právě nakvétajícími letničkami bez dostatku vody? Zalijete květiny nebo ra-
ději zeleninu a ovocné stromky? 
Dnes zkušení zahradníci preferují výsadbu okrasných suchomilných rostlin nejen na veřejná prostranství, ale 
i na naše zahrádky. A věřte, že i takové rostliny dokáží kvést bohatou škálou barev a přinášet radost všem, 
kterým není lhostejný pohled na povadlé rostlinky květin trpící suchem. Příroda má svoji přirozenou autoritu 
i sílu a měli bychom ji respektovat. 
Přeji Vám všem krásné jaro, dostatek deště, plné studny, mnoho radosti z Vašich rozkvetlých zahrad.
A pokud to s deštěm nedopadne, vsaďme na suchomilné rostliny a zkusme se přírodě přizpůsobit.              
                   
                  Radka Ministrová, starostka
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CO NÁS ČEKÁ:  1. ÚVODNÍK
 2. KALENDÁŘ AKCÍ 
 3. AKTUALITY
 4. ZPRÁVA Z OÚ
 5. KULTURNÍ RUBRIKA
 6. SPORTOVNÍ RUBRIKA
 7. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
 8. SDH SPOJIL
 9. SOUSEDSKÝ SPOLEK
10. INFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPI-    
    TELSTVA OBCE 

KVĚTEN     Václav Burianec
ČERVEN     Naděžda Šimčíková

JUBILANTI

OPUSTILI NÁS

  8. 1.     Viktor Škoda
  6. 2.     Jaroslav Roženský
19. 3.     František Stavělík

  4. 4.     Vlastimil Valský
11. 4.     Markéta Potůčková

30.4.   Čarodějnický slet
  1.5.   Stavění máje
  1.5.   Turnaj v petangu
  8.5.   Položení kytice k Lípě svobody
17.5.   Chřestové hody s ukázkou kulinářského                          
           umění šéfkuchaře M. Čápa 
18.5.   IX. Ročník Memoriálu MUDr. P. Starého –                                                                                       
           turnaj v nohejbalu
24.5.   Volby do Evropského parlamentu
25.5.   Volby do Evropského parlamentu
31.5.   Kácení máje a Májová veselice

PIETNÍ AKT K 74. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ

Tradiční vzpomínkový akt u příležitosti 74. výročí Dne vítězství se uskuteč-
ní ve středu 8. května 2019 na spojilské návsi. 
Položení věnců k Lípě svobody a Lípě života proběhne v 11:00 hodin za 
účasti členů SDH Spojil.
Budeme velice rádi, když se tohoto vzpomínkového aktu zúčastníte spolu 
s námi.
                                                                Radka Ministrová, Tomáš Kučera
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHZPRÁVA Z OÚ
Vážení občané,
pokusím se být stručná a v bodech shrnout, na čem 
jsme jako vedení obce a jeho poradní orgány a sa-
mozřejmě i úřad pracovali od minulého zastupitel-
stva, tedy v období březen- duben 2019.
      Vzhledem k termínu konce I.čtvrtletí jsme zpraco-
vali velké množství výkazů, statistik, zpráv a hláše-
ní, úspěšně jsme prošli auditem z krajského úřadu, 
uzavřeli  s paní účetní rok 2018 a spolu s finančním 
výborem připravili všechny dokumenty ke schválení 
Zastupitelstvem obce Spojil. Na základě usnesení 
z jeho minulého jednání jsme zřídili dva termínované 
vklady, podali žádost o dotaci na víceúčelové hřiště, 
uzavřeli jsme smlouvu se sběrným dvorem v Draž-
kovicích a také jsme pro vás přistavili velkoobjemový 
kontejner.
       V tomto období proběhla na úřadě řada jednání, 
výběrem jednání se zástupcem Policie ČR a doprav-
ním projektantem o zlepšení bezpečnosti provozu 
v obci, jednání s referátem životního prostředí MmP 
a fyzická prohlídka stromů v blízkosti Sportovního 
areálu a na výjezdu z obce. Na tuto prohlídku navá-
zaly práce naší jednotky SDH na odstranění náleto-
vých dřevin a úprav v okolí komunikace Na Okrajích. 
Další jednání s MmP probíhala v oblasti vodohospo-
dářské a týkala se především Spojilského odpadu 
a stavu spodních vod v obci.
    Hodně času jsme věnovali přípravě Sportovního 
areálu na jarní a letní provoz. Na základě jednání 
s p. Hartmanovou, právničkou obce, krajskou hygie-
nickou stanicí a stavebním úřadem byl upraven způ-
sob užívání objektu zpět do klubového režimu 
a uzavřeny nové smlouvy s p. Hartmanovou a upra-
vena otevírací doba klubovny. Areál je volně přístup-
ný veřejnosti v otevírací dobu klubovny, pokud není 
klubovna otevřena, můžete ke vstupu do areálu pou-
žít původní čip nebo si na OÚ požádat o nový.
    Od 1.4. jsme otevřeli provoz na dětském hřišti. 
Otevření předcházela jednání s dodavatelem hřiště 
a jeho účast na kontrolní prohlídce. Na dětské hřiště 

jsme zpracovali provozní i návštěvní řád tak, jak vy-
žaduje legislativa a nechali jsme vyrobit informační 
cedule, které na hřišti chyběly a bez nich by použí-
vání hřiště bylo v rozporu s danými předpisy. Poté 
prošlo hřiště velkou roční kontrolou a je způsobilé 
k užívání. Z důvodu bezpečnosti dětí v bezprostřední 
blízkosti lesa jsme rozšířili kamerový systém provo-
zovaný MP Sezemice i na prostor dětského hřiště.
    V průběhu března a dubna jsme na úřadě s pomocí 
pověřených osob zkontrolovali administrativní náleži-
tosti a plnění předpisů v oblasti požární ochrany 
a bezpečnosti práce, všichni včetně zaměstnanců 
úřadu a p. Hartmanové jsme prošli zákonným pro-
školením. Stejným způsobem jsme zkontrolovali 
i administrativní náležitosti a plnění předpisů v oblasti 
ochrany osobních dat (GDPR)
 Společně s místostarostou jsme se zúčastnili celo-
denního školení pro krizové řízení a IZS.
    Průběžně se věnujeme přípravě voleb do Evrop-
ského parlamentu, které se uskuteční v květnu.  Vy-
hodnotili jsme dotazníkovou akci – na výsledky se 
můžete podívat na webu obce a připravili jsme aktu-
alizaci Programu rozvoje obce, který bude Zastupi-
telstvo projednávat na jednání 24. dubna ve Sportov-
ním areálu ve Spojile. 
Tímto Vás všechny srdečně zvu na toto jednání, na 
kterém můžete žádat o podrobnější informace k této 
zprávě i dění v obci. Pokud se jednání nezúčastníte, 
ráda Vám informace poskytnu osobně v úředních ho-
dinách na Obecním úřadu.
Materiály pro jednání Zastupitelstva jsou zveřejněny 
na webu obce, titulní strana je vyhrazena aktualitám 
a pozvánkám. Připomínáme, že na úřední desce na-
jdete všechny důležité materiály včetně Závěrečného 
účtu Svazku obcí Loučná a průběžně budou zveřej-
ňovány i informace k volbám do Evropského parla-
mentu. 
                                                                   
      Radka Ministrová, starostka

INFORMACE O OTEVÍRACÍ DOBĚ KLUBOVNY SPORTOVNÍHO AREÁLU
Otevírací doba klubovny Sportovního areálu – od 15.4.2019

PONDĚLÍ:   ZAVŘENO
ÚTERÝ:        16-22h
STŘEDA:      16-22h
ČTVRTEK:    16-22h
PÁTEK:         16-23h 
SOBOTA:      16-23h, pokud se nekoná soukromá akce
NEDĚLE:       16-22h

Pro letní provoz může být otevírací doba prodloužena, o případných změnách vás budeme informovat.
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VOJTA ŠEVEČEK, MISTR REPUBLIKY
Vojta Ševeček – mistr republiky v akrobatickém 
lyžování ve slopestylu
Rádi bychom se s Vámi podělili o úspěch Voj-
ty Ševečka, který se na začátku března v Peci 
pod Sněžkou stal juniorským mistrem republiky 
v olympijské disciplíně akrobatického lyžování 
– slopestyle. Zároveň se tak po sérii tří závodů 
českého poháru O´Neill Czech Freeski Tour (Vít-
kovice v Krkonoších, Deštné v Orlických horách 
a Pec pod Sněžkou), stal i celkovým vítězem po-
háru.
Vojta se navíc v březnu skvěle prezentoval i na 
mezinárodních  závodech mužů FIS Slovakia 
Freeski Cup v Jasné v Nízkých Tatrách, kde 
v konkurenci 21 závodníků z osmi zemí obsadil 
druhé místo.
„Bylo to těžký, protože jsem půl roku nemohl trénovat a závodit kvůli mononukleóze a na lyže jsem se vrátil 
až v únoru, těsně před závody českého poháru, ale konec sezóny vyšel parádně“ usmívá se Vojta. „Celý jsem 
to navíc „odjel“ na lyžích, které jsem dostal před rokem od obce, tak mám radost, že skvěle posloužily, i když 
už skoro dosloužily,“ dodává.
„Přes léto Vojtu čeká příprava na příští sezónu, v které by chtěl, nově jako člen české reprezentace, uspět 
v Evropském poháru a zajet si i Světový pohár, pro který má již splněn kvalifikační limit. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat obci Spojil a firmě „Kosáčci, hračky, které letííí“ ze Spojila za podporu Vojty. Moc si toho 
vážíme“  dodávají  Vojtovi rodiče. 
Budeme tedy Vojtovi držet palce na cestě k jeho dalším sportovním úspěchům.

Obec Spojil

PLACENÁ INZERCE

Oznamujeme občanům  provoz  pedikúry v Sezemicích. 
Otevřeno je v úterý 08:00 hodin - 15:00 hodin a dle objednání. Pedikúra má provozovnu Mezi Mos-

ty 693 (vedle hasičské zbrojnice). Více info na tel. č. 731 539 127 nebo Facebooku. 
Těší se na Vás Zdeňka Vaňásková (Kubizňáková) 
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Vážení občané, milí přátelé, srdečně Vás zveme na Májovou veselici,
 která se bude konat v pátek  31. 5. 2019 od 18:00 hodin ve Sportovním areálu.

Když oslava Máje, tak s pěknou lidovou písničkou k tanci i poslechu a bohatou gastronomií.  Těšit se 
můžete na soubor Šmikuranda z České Skalice, na grilovačku, jarní speciality a dobré vínko.

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

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCH

DĚTSKÝ KARNEVAL

MÁJOVÁ VESELICE

KULTURNÍ RUBRIKA

Karnevalově vyzdobená klubovna a altán ve sportovním areálu ožil ve tři hodiny odpoledne krásnými mas-
kami. Beruška, Včelička, Halk, Princezny, Hokejista i se svými „trenéry“, Námořní kapitán, Spiderman, Vojáci 
a další superhrdinové, Opička, Bílá paní a Kočička se vydaly na cestu kolem světa. Za doprovodu živé hudby 
se tančilo, zpívalo, tleskalo, probíhaly soutěže a různé hry. Hledaly se žetonky, ze kterých se skládala výletní 
loď, stavělo se iglú z kostiček cukru, bubnovalo se na balonky, vyráběly čelenky, zvířátka z balonků. Určitě 
k radosti těch nejmenších se do soutěží zapojili i rodiče a každá soutěž byla samozřejmě odměněna drobnou 
sladkostí. 
Mlsné jazýčky uspokojila paní Hartmanová  bramboráky a pivkem pro dospěláky a lívanečky pro karnevalové 
postavičky.   
Fotky z akce naleznete ke stažení na webových stránkách obce – www.spojil.com.

Dana Štěpánková
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XI. PLES OBCE SPOJIL
V sobotu 2. března 2019 se konal XI. Ples obce Spojil. Do nové dekády spojilských plesů jsme vstoupili 
trochu netradičně, v pěkném sále Sezemické radnice, vyzdobeném pro slavnostní večer. K tanci hrála deví-
tičlenná kapela Top Band z Prachatic. Stovku návštěvníků přivítala starostka s místostarostou obce uvítacím 
přípitkem a každá příslušnice něžného pohlaví obdržela krásné perníkové srdíčko. Hosty celým večerem 
provázel moderátor Lukáš Pochylý. 
Hudba hrála k tanci i k poslechu plesové skladby, polky, valčíky, waltzy, a v rychlejším tempu latinu, jive, 
chachu, sambu...Milým překvapením byly páry, které nám i některé složitější tance na parketě předvedly :).
V průběhu plesu si všichni mohli vyzkoušet seznamovací kolový tanec Mazurku, při kterém došlo i k několika 
vtipným okamžikům. Někteří tanečníci se nechtěli vzdát svých partnerek a tak se nám některé dámy 
a volní pánové chvíli hledali po parketě. Většina hostů tuto možnost využila a užila si tanec jako vzpomínku 
na dětská léta a taneční, mladší se něco nového naučili, netančící si broukali s moderátorem „měla babka, 
čtyři jabka“ a bavili se všichni. Bylo by krásné, kdyby takto jednoduše šly naučit „latinsko-americké tance.“
Pro zpestření plesu zazpívala Martina Sikorová z pardubického divadla písničky z muzikálů Kabaret, Noc na 
Karlštejně, Donaha a Hello Dolly.
V závěru oficiální části plesu část pánské taneční skupiny „Pardubičtí hřebci“ předvedla velice mužné taneč-
ní vystoupení. Odlehčené, vtipné a přesto plesově korektní. Tito „báječní muži“, na závěr svého vystoupení 
zvedli ze židlí a zapojili do tance i některé nic netušící přihlížející dámy.    
Určitě největší radost všem udělali sami účastníci plesu, a to velice krásnou tombolou, která se skládala pře-
devším z jejich domácích výrobků. Téměř co účastník Spojilák, to krásná, voňavá, kreativní a hlavně chutná 
cena. Sešly se nám ceny typu domácí müsli, utopenci, nakládaný hermelín, dort se znakem obce, dort 
s rockovou kytarou, domácí čokoládový likér, bio balíčky z Apolenky, domácí pálenka, krásné srdíčkové muf-
iny, frgál – velikonoční :), tlačenkový salát, domácí marmelády, výborné slané rohlíčky, celé kolo sýra a ještě 
jedna cena, kterou chtěl vyhrát snad každý, a to pečená husička krásně ozdobená jablíčky a pomeranči, na 
kterou se jen sbíhaly sliny. 
V tombole nebyly jen dobroty, sešly se nám tematicky skleničky Napoleonky, zahradní nápojový set, vínko 
s poukázkami do wellnes do Dřítče a na večeři do Bonté, kuchařská kniha, dárkové sety čajů a další krásné 
ceny. Tombola byla bohatá a lákavá. 
Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil obdaroval účastníky plesu balíčky preclíků, které zdobily každý stůl. 
Po tombole, kolem jedenácté hodiny večerní se parket zaplnil do posledního místa. Tančilo se i na  známé 
melodie například z filmů Hříšný tanec, nebo Pomáda až do druhé hodiny ranní.

Na závěr bych ráda poděkovala Vám všem účastníkům za krásný ples, který jste nám velkou měrou pomohli 
vytvořit. :)

Těšíme na příští rok, na náš XII. Ples a také na jubilejní XX. Ples svazku obcí Loučná. Se spojilskou mazur-
kou nemůžeme neuspět. 

Dana Štěpánková



Zdravím Vás chlapi, 
když jsem si lámala hlavu nad tím, jak nejlépe koncipovat text do naší obecní kroniky k proběhlé a Vámi 
organizované akci Rockotéka u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen, napadlo mě, že by bylo fajn Vám 
hlavně moc poděkovat. A tak píšu tento otevřený dopis a doufám, že dokážu všem čtenářům alespoň zčásti 
popsat, jak jsem se po dlouhé době cítila jako žena skvěle.
Když jsem vstupovala do restaurace kolem půl osmé večer, bylo za dveřmi slyšet jen několik tichých hlasů. 
U stolu, kde seděla Dana, která dlabala do zlatova upečená žebírka, jsem se dala do řeči a společně jsme 
rozebrali premiérovo přijetí u amerického prezidenta, fanatismus, nacismus, rituály v dobrém i v tom hrůzném 
pojetí, obchodní umění Židů, soutěživost Japonců a u skleničky Mattoni, kterou si někdo objednal, i umění 
naší akademické malířky Míly Fürstrové. Proč o tom píšu? Jednoduše proto, že bylo fajn popovídat si s chla-
píky, kteří dokáží ženy brát jako rovnocenného partnera, o tom totiž svátek 8. března je.
Sály restaurace se pomalu zaplňovaly, až nás nakonec bylo přes třicet nadšenců rockové scény. Když jsem 
se dozvěděla, že pan Hambalík má pro ženy připravené nádherně do zlata balené pralinky, neodolala jsem 
a šla jsem si mlsně pro dárek. Nebylo to sice snadné, musela jsem doznat, že jsem přišla hlavně na Rocko-
téku, ale když jsem slíbila, že napíšu něco do obecní kroniky, šlo to hladce. V družném rozhovoru jsem se 
dozvěděla o založení Rockové sekce Spojil už v roce 2011, o cestách po rockových koncertech v Evropě, 
o jejich fotografii z koncertu AC DC v německém Bildu, o tom že už několik let pořádají Rockotéku právě na 
MDŽ a nikdy nezapomenou na nějaký dárek pro ženy.

 

Když začal DJ Matěj hrát první skladby, hned se mi rozproudila krev v žilách, a tak jsem se po druhém pivu 
osmělila a oslovila pana Jandla, zda půjde tančit. Jako správný gentleman se nenechal přemlouvat, nabídl 
mi rámě, a nakonec jsme společně protančili celý večer. Jarda mě skvěle bavil svými historkami a postřehy 
a pozvání na panáka prostě nešlo odmítnout. Pavel Vondra mi představil své kamarády a u posledního piva 
jsem cítila, že je prostě čas odejít.
Nechtělo se mi, ale je dobré odejít včas. Takže pánové, děkuji Vám za báječné povídání, za dárek, který byl 
chuťově i vzhledem famózní, za vřelé přijetí mezi Vás, za skvělý tanec a za báječnou hudbu, omládla jsem 
díky Vám o 20 let.

Gentlemani z Rockové sekce Spojil: Luděk Čermák, Mirek Doležal, Jan Hambalík, Jakub Jandl, Jaroslav 
Jandl, Jan Matěj, Ladislav Ministr, Tomáš Navrátil, Pavel Vondra, Ivan Vrabec.

Více na: https://www.facebook.com/RSSpojil

Autor: AVE, psáno 10. března 2018
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GENTLEMANI Z ROCKOVÉ SEKCE

Chcete-li se stát součástí našeho zpravodaje, podílejte se svými náměty a články, které byste 
rádi uveřejnili v tisku. 

Uzávěrka příštího čísla:    14. 6. 2019     

Ceník inzerce:  plošná:  1,50 Kč /cm2, řádková: 7,-Kč/řádek    
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NOČNÍ DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA

KONCERT JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND

Další, ve Spojile již třetí noční dobrodružnou vý-
pravu připravila Mirka s Jarynem na poslední pá-
tek v březnu ještě před změnou času. Nejdůleži-
tější součástí celé této dobrodružné akce je právě 
tma. :)
Od 19:00 do 20:00 hodin prošlo startem 47 dětí 
a odvážně se vydaly do strašidelného lesa.  Celá 
trať byla osvětlena bezpečnými led světýlky, aby 
nám některé dítko nesešlo z cesty, a nebo nesho-
řel les a zabezpečena hlídkami, které děti navá-
děly správným směrem.
Na trase dlouhé 1,5 km děti plnily různé úkoly, 
např. v úplné tmě musely projít  tři sta metrů dlou-
hou  trasu mezi stromy jen za pomocí lana... no 
zkuste si to někdo... v úplné tmě :), nebo sami 
dojít k šavlozubému tygrovi, který čekal u stromu 
kus od cesty osvětlený pouze svíčkou a sáhnout mu do tlamy pro razítko. Podél cesty na děti číhala po-
schovávaná zvířátka, která za podivných zvířecích zvuků musely děti pomocí baterek najít a zapamatovat 
si. Úkoly to byly přetěžké, ale všechny děti byly statečné, cestu zvládly a za odměnu si každý kromě razítek 
na nejdůležitějším dokladu o absolvování strašidelné cesty donesl z lesa také Trolí oko. Prý bylo dobré... :)
Na úplném konci cesty plné dobrodružství malé účastníky čekala odměna ve formě sladkosti, teplé polévky  
a čaje ve vytopené klubovně a altánu.
Letos poprvé při této akci proběhla polévková „soutěž“. Byl definitivně ukončen vleklý spor organizátora 
a kuchařky na téma, která polévka je lepší, jestli gulášová nebo hrášková... :) Výsledek byl jasný, vyhrála 
česká klasika, vynikající gulášovka od paní starostky.
Luxusní hráškový krém od předsedkyně kulturní komise si vzalo jen pár těch nejmenších... :)
Ale... protože všichni dobře víme, která polévka, obzvláště teď z jara, je zdravější, určitě ji uvařím příští rok 
zase ...  :-).

Dana Štěpánková

Chtěla bych poděkovat organizátorům za překrásný koncert. 
Pokud bych ho měla hodnotit, tak pouze v samých superlati-
vech. Skupina Jiří Schelinger Memory band se zhostila svého 
úkolu se ctí. Krásná, kvalitní hudba umocněná skvělou akusti-
kou v našem dřevěném kulturním stánku (altánu), zpěvák 
s hlasem k nerozeznání od originálu. Přibližně stovka ná-
vštěvníků si nejen zatančila, ale i nostalgicky zavzpomínala 
na geniálního zpěváka Jirku Schelingera při téměř zlidovělých 
skladbách... Ptají se lidé, Šípková Růženka, Holubí dům, Jsem 
prý blázen jen, Léto s Tebou, Znám tisíc důvodů, Hrabě Draku-
la, Hudba radost dává, Co je to mezi námi, Lupič Willi, Švihák 
lázeňský a mnoho dalších…  Hlas  a projev českého zpěváka, 
kytaristy a skladatele  zůstávají v srdcích fanoušků, a to nejen 
pamětníků, stále. Posledními skladbami, které Jirka stihl v roce 

1980 natočit, jsou  Lupič Willy, Stavros Niarchos, Sen a Alchymista. Jiří tragicky zemřel 13. dubna 1981 
v Bratislavě za ne zcela vyjasněných okolností. Český rock a hudba vůbec tak přišly o jednu z nejvýrazněj-
ších osobností. Koncert ve Spojile, nebo spíše taneční zábava, protože už první takty nás zvedly ze židlí a 
hurá na taneční parket, proběhl v poklidné atmosféře. Lidé se bavili, tančili, jedli, pili a před půlnocí spořáda-
ně odcházeli domů nadšení, ale i zklamaní, že už je konec. 
Takže Vážená Rocková sekce, jen tak dál, těšíme se na další podobně vydařené koncerty.

Dana Štěpánková
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VELIKONOČNÍ FLORISTIKA A ZDOBENÍ VELIKONOČNÍHO STROMU

Cestu do sportovního areálu lemovaly nádherně rozkvetlé trsy pampelišek a v zahrádkách vykukovaly roz-
kvetlé stromy růžových a bílých barev. 
Stejné barvy pak 13. dubna použila děvčata na svoji velikonoční výzdobu, kterou si mohla připravit v tělo-
cvičně za účasti zkušené floristky. Sešlost tentokrát nebyla tak vysoká, ale i v komorním podání se dají dělat 
krásné věci.

autor: AVE

V neděli 14. dubna odpoledne bylo překrásné počasí, sluníčko svítilo a jen lehoulinký, ale chladný vánek 
nedovolil sundat bundy a kabátky dolů.

V letošním roce poprosila Mirka od Čápů několik dalších děvčat ze vsi, aby ji pomohla nabarvit vajíčka podle 
svých představ na zdobení velikonočního stromu. Každá dostala 10 kousků vyfouknutých vajíček a mohla 
popustit uzdu své fantazii. Osobně jsem využila Pinterest, abych vyzkoušela něco netradičního. I když jsem 
postupovala podle uvedeného návodu, nebylo to to, co jsem od výsledku očekávala. Zdálo se vše zcela jed-
noduché, napustit si do nádobky vlažnou vodu, vzít lak na nehty, štětečkem přenést kapku laku na vodní hla-
dinu, špejlí propojit několik barev z dalších laků do sebe a na vajíčko barvu přenést lehkým otočením ve vodě. 
Barvy se mi však nepropojily a zůstaly na špejli. Akci jsem zopakovala bez propojení barev špejlí ovšem 
bez rukavic, takže jsem byla sama barevná až běda. Všude zapáchal aceton a nakonec jsem skončila na 
prochladlé terase, kde jsem štětečkem obarvila vajíčka z posledních sil. Kreace to byly tak divoké, až z nich 
přecházel zrak, těžko říct jestli se mi to všechno jen nezdálo, jak jsem byla lakem přiotrávená.
Barvy laků ale nakonec zaschly, a když jsem vajíčka v neděli věšela spolu s ostatními na strom, stydět jsem 
se nemusela. Všech vymalovaných vajíček bylo opět kolem 470 kousků a zavěšovaly se na připravenou vr-
bičku uprostřed návsi. Vypadalo to krásně, děti poskakovaly a zdobily spodní patra, ženy prostřední a muži 
z vysokých štaflí ozdobili nejvyšší části.

Určitě se přijďte příští rok alespoň podívat a podělit se o svoji techniku barvení kraslic :o)

autor: AVE
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSPORTOVNÍ RUBRIKA

Vážení spojiláci, milé děti, rodiče a sportovci.
Jak už asi víte, v naší obci vznikl 28.08.2018  „Sportovní Klub Spojil, zapsaný spolek“  (SKSp. z.s.), a mám 
to potěšení Vám přinést touto formou další dobré zprávy:

Výstavba víceúčelového hřiště, nejen pro naše děti a vnoučata, díky práci a podpoře vedení obce je na dobré 
cestě. 
Členská základna se nám uspokojivě rozrůstá (K dnešnímu dni již = 29 členů).
SKSp. z.s.  je nyní i „Registrovaným spolkem“  MŠMT ( čili požádáme o dotaci na sport dětí , které budou 
zaregistrovány v SKSp., jež může být až 3000Kč/dítě MŠMT
Tímto Vás chceme požádat o vyplnění přihlášky do SKSpojil. (čím více členů, zejména pak dětí tím větší 
dotace)
Přihlášku najdete na www.sksp.cz, vyplněné můžete odevzdat nebo nafotit či oskenovat a poslat na e-mail:  
SKSpojil@gmail.com.
Stávající i nové členy žádám o zaplacení symbolického členského příspěvku do 30.4.2019, na transparentní 
účet SKSp. vedenéhou  Fio Bank >>  https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=828082018,  Čú: 828082018 / 2010,  
Variabilní Symbol ve formátu  RRMMDD (RR=Rok MM  =Měsíc  DD=Den) narození  např: 680821.

Výše Členského příspěvku pro rok 2019:
o Děti (< 19let)   1. Příspěvek  vstupní 20 Kč, druhý a v následujících létech     10 Kč
o Dospělí (=>19let)  1. Příspěvek  vstupní 200 Kč, druhý a v následujících létech 100 Kč

Chystané akce:
Turnaj spojilských rodin v Pétanque                         Kdy: 01.05.2019      Kde: na návsi obce Spojil
IX. Ročník Memoriálu MUDr. P. Starého-Nohejbal  Kdy: 18.05.2019       Kde: hřiště  p. Doležala
Turnaj spojilských rodin v Pétanque                         Kdy: 22.06.2019 v rámci akce Vítání léta                             
                                                                        Kde: na hřišti Sportovního areálu obce Spojil

SKSp pořídil PingPong robota pro trénink zájemců o 
tento sport. Možnost jej využít má kdokoliv z obce 1x 
v měsíci po předchozí domluvě pod vedením proškole-
ných členů SKSpojil:

- p. Netušila mail. netusil.sksp@outlook.cz
- p. Roztočila mob: 608 022 651 

Podrobnější informace k podmínkám využití tohoto trénin-
kového přístroje budou zveřejněny na webových stránkách 
Sportovního spolku a vyvěšeny ve Sportovním areálu ve 
Spojile.

SPORTOVNÍ KLUB SPOJIL ZAPSANÝ SPOLEK (SKSp. z.s.)



Připravujeme: Soutěž v Pétanque 1.5 a 22.6.

Připravujeme: Ve spolupráci s Novotny Training a výkonnostním trenérem Robertem Novotným, který pra-
cuje s několika mládežnickými i profesionálními sportovci, pro děti občanů Spojila, jednou měsíčně tréninko-
vé jednotky v prostorách Sportovního areálu ve Spojile. 

LIGA STOLNÍHO TENISU V OBCI SPOJIL     
Průběžná tabulka ke dni:  4/16/2019   
     
Hráč  Počet utkání  Sety hráče Sety soupeřů     Celkem bodů % Úspěšnosti
Petr Dvořák             7                              20                        1              7                             100%
Jiří Netušil             9                      19                      14              6                       67%
Jan Štěpánek            10                      18             16              5                         50%
Miroslav Doležal  8                       11                      18              3                              38%
Jan Zahálka              3                        7               4              2                       67%
Tomáš Záleský  4                                8             10              2                       50% 
Ladislav Čáp              6                      12             13              2                       33%
Petr Netušil              6                                3             16              1                       17%
Pavel Roztočil              3                                3                9              0                         0%

Průběžná výsledková listina ligy ve stolním tenisu. Další hráči jsou vítání. Veškeré informace naleznete na:
http://www.sksp.cz/dokumenty/

Pavel Roztočil, předseda Sportovního spolku
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Srdečně zveme jezdce a diváky na první letošní parkurové závody do Apolenky ve Spojile. Na 
programu jsou nejprve soutěže pro děti a pony, odpolední program bude patřit velkým koním. 

Vstup volný. Psi na vodítku povoleni. Občerstvení zajištěno. 

Už od začátku týdne lákala vystavená cedule před vraty hospůdky U Pařezu na vepřové hody, 
které každoročně pořádá pan hostinský s panem Ševečkem.

Jitrnice, jelítka, tlačenka a gulášek. Připravované pochoutky a roztopené dřevo voněly už z dálky. 
Kdo si neudělal čas 15. nebo 16. února, přišel o mimořádnou lahůdku.

neděle 5.5.2019
od 9:00 do 18:00

ZÁVODY V APOLENCE

VEPŘOVÉ HODY U PAŘEZU



...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHVYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
Dotazník Rozvoj obce Spojil.
Vážení občané, za vedení obce bych Vám chtěl poděkovat, že jste věnovali čas a úsilí vyplnění dotazníku. 
Je pro nás cenným zdrojem informací z kterých budeme vycházet při vedení obce. Na této dvojstraně Vám 
předkládáme několik výsledků vyplněných dotazníků, kompletní najdete na webu obce (www.spojil.com). 

TK. 

 Výstavba chodníků v obci?

Ne
26%

Ano, v ulici Na 
Okrajích

55%

Ano, v celé 
obci
16%

Ostatní
3%

 Využití objektu č.p. 35

0,7%

2,4%

2,4%

3,1%

5,2%

5,2%

13,8%

26,6%

27,6%

27,9%

29,3%

30,0%

Lékař

Demolice a  vytvoření dočasné parkovací plochy

Velký sál

Klubovna

Obchod

Sociální byty

Školka

Hasičská zbrojnice

Dům pro seniory

Garáž a  technické zázemí pro techniku obce

Obecní úřad

Objekt prodat
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 Využití prázdného pozemku na návsi

2,1%

2,1%

4,5%

5,9%

14,5%

19,3%

76,6%

vodní plocha

obchod, lékař

Nezastavovat, ponechat pro příští generace

bez parkovací plochy

Obecní dům, úřad, místnost pro slavnostní účely, komunitní
centrum a hasičská zbrojnice

Dům pro seniory

Parkové úpravy, mobiliáře příp. drobné stavby pro odpočinek,
herní prvky pro volné využití volného času, malá zatravněná

parkovací plocha,

 Které území by do budoucna, pro příští generace, mělo být vyčleněno ÚP 
pro případnou další výstavbu rodinných domků v obci ?

plocha mezi 
Spojilem a 
Dubinou

17%

plocha mezi 
Spojilem a 

Staročernskem
15%

nezastavovat 
žádná území, 
využít pouze 
nezastavěné 

pozemky uvnitř 
obce
60%

Ostatní
8%  Způsob likvidace bioodpadu (mimo dřevní hmoty)

Preferuji 
využívání 

biopopelnic s 
možností 

ukládání trávy v 
Apolence a v 
separačním 

dvoře v 
Dražkovicích

44%Preferuji 
obecní skládku 

(finančně 
nákladnou, do 

budoucna 
neudržitelnou).

37%

Ostatní
19%

 
Moje spokojenost se životem ve Spojile [Veřejná doprava, MHD]

velmi spokojen
4,8%

spokojen
38,6%

je mi to jedno, 
nehodnotím

24,1%

nespokojen
25,2%

velmi 
nespokojen

7,2%
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Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) má za sebou v uplynulých čtyřech měsících 
především několik výcvikových záležitostí. Počát-
kem února požádal velitel jednotky starostku obce 
Spojil o pověření dvou nových velitelů družstva 
v naší JSDHO Spojil – jedná se o bratry Jana Křivku 
st. a Jiřího Nováka.
Ve čtvrtek 28. února se velitel jednotky Jan Meloun 
zúčastnil na stanici HZS Pardubice jednodenní od-
borné přípravy k prodloužení způsobilosti velitelů 
jednotek SDH kategorie JPO 5. Aktuálními tématy 
byly  například informace o nejmodernějších pro-
středcích ochrany hasiče při zásahu a jejich využití; 
typické činnosti , postupy a odpovědnosti při ochraně 
obyvatelstva při velkých mimořádných událostech; 
dále pak aktuální informace o dotačních titulech vy-
psaných v roce 2019 pro jednotky JPO 5 a všechny 
související podmínky a také došlo k prohloubení zna-
lostí jak správně používat systém  „Port.All“ a jaké se 
v něm chystají novinky.
Tentýž den se v klubovně sportovního areálu konalo 
odborné školení na obsluhu a zásah motorovou ře-
tězovou pilou, kterého se zúčastnilo celkem 11 členů 
jednotky. Školitelem byl stejně jako v předchozích le-
tech profesionální hasič ze stanice HZS Holice pan 
Josef Holický, který nám připomenul některá důležitá 
pravidla a zásady při zásahu s motorovkou, zdůraz-
nil legislativní požadavky a omezení při takovém zá-
sahu hasičů při mimořádné události, správné použití 
běžných i speciálních ochranných prostředků a také 
nás informoval o aktuálních doporučeních ohledně 
použití paliva a maziva při zásahu i výcviku. Přede-
vším se však s námi podělil o své bohaté zkušenosti 
z reálných zásahů a upozornil na mnohá rizika, která 
mohou nastat a informoval nás, jak činnost provádět 
k jejich minimalizaci.
   V sobotu 16. března dopoledne se konal praktický 
výcvik proškolených členů jednotky pro zásah s mo-
torovou pilou – jednalo se o kácení stromů, ořez větví 
a prořez náletových dřevin na kraji lesa v blízkosti 
sportovního areálu. Výcvik byl ztížen sychravým 
a větrným počasím. Kromě zvýšení praxe hasičů při 
činnosti s motorovou pilou a prověření hasičské zá-
sahové techniky a vybavení bylo dalším přínosem 
též odstranění nebezpečných souší a získání pali-
vového dřeva do obecního sportovního areálu. Této 
akce, která byla opravdu pořádná dřina, se zúčast-
nilo celkem 7 hasičů - kromě velitele jednotky Jana 
Melouna to byli bratři Miloš Záleský, Milan Kušička, 
Jiří Novák, Bohuslav Kment ml., Luboš Prokůpek 
a Jaroslav Slanina, kterým tímto ještě jednou za od-
vedenou práci moc děkujeme. O týden později v so-
botu 23. března dopoledne se konal druhý praktický 

výcvik zásahu s motorovou pilou. Na žádost někte-
rých občanů a po dohodě se starostkou, která zajis-
tila součinnost se správcem daného pozemku byla 
provedena kultivace zelených ploch podél silnice 
v Okružní ulici na Morčáku. Jednalo se o kácení 
a prořez náletových dřevin, přičemž některé stromy 
byly v souvislém pásu ponechány. Do této akce se 
kromě hasičů a starostky obce s pomocnou rukou 
zapojili také sami její iniciátoři i další obyvatelé pře-
devším z Morčáku. Z naší hasičské jednotky se zú-
častnilo celkem 5 hasičů - kromě velitele to byli bratři 
Miloš Záleský, Jiří Novák, Milan Kušička a Tomáš 
Záleský, kterým bych rád taktéž za tuto odvedenou 
práci poděkoval. Tentýž den odpoledne ještě 3 čle-
nové jednotky (Meloun, Novák a Kušička) absolvo-
vali výcvik s rozbrušovačkou – jednalo se o vyřezání 
vícero kovových částí ze starého dřevěného vozu na 
jednom spojilském dvoře, přičemž toto železo pak 
skončilo ve šrotu při sběru pořádaném naším SDH.
Během února a března byla jednotka na žádost veli-
tele dovybavena ze strany obce Spojil novou výstrojí 
– pro všechny členy byla pořízena na míru pracovní 
obuv a speciální pracovní rukavice. Dále byly do-
koupeny 3 ks zásahových přileb a pro všechny čle-
ny jednotky také nové hodnostní označení spojilské 
domovenky.
 
Z činnosti celého sboru je třeba zmínit výroční schů-
zi Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce 
Spojil za rok 2018, která se konala v sobotu 26. led-
na a byla při ní schválena výroční zpráva o činnosti 
sboru za loňský rok, výroční zpráva finančního hos-
podáře a také zpráva o kontrole hospodaření SDH 
provedené u pokladníka revizorem účtů; dále byly 
diskutovány především plánované akce sboru pro le-
tošní rok. V neděli 24. února proběhla schůze Výboru 
SDH k naplánování programu a zajištění letošních 
Čarodějnic, které na žádost obce zajišťujeme letos 

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSDH SPOJIL



INFROMACE O ČINNOSTI SOUSEDSKÉHO SPOLKU SPOJIL
Vážení a milí sousedé,
od vzkříšení ducha Sousedského spolku Spojil na konci loňského roku se dne 27. 3. 2019 konala členská 
schůze. Kromě přijetí jednoho nového člena zvolili přítomní také orgány Spolku. 
 Předsedou Sousedského spolku se stal MUDr. Karel Mencl, místopředsedou pan Jan Křivka, pokladníkem 
byl zvolen pan Vladimír Kostelecký, kontrolou hospodaření a činnosti Spolku byla pověřena paní MVDr. Vla-
dimíra Rozsypalová a členem výboru pro administrativu se stala paní Božena Melounová. 
 Na této valné hromadě byly odsouhlaseny nové stanovy a přijatý byl i rámcový plán činnosti pro rok 2019. 
Bylo zde také schváleno zřízení webových stránek pro užití členy Spolku i širší veřejností a výbor byl zmoc-
něn zřízením bankovního konta. Kromě těchto více-méně technických záležitostí byl na valné hromadě od-
souhlasen text, kterým bude Sousedský spolek Spojil prezentován v Programu rozvoje obce Spojil.
 Na schůzi byl rovněž přijat návrh na zmapování seniorů v obci a rodáků obce Spojil, jednak aby byla mož-
nost jejich informování o dění v Sousedském spolku, a také aby mohli být zváni na pořádané akce a mohli se 
tak účastnit našeho společenského života.

  Od valné hromady Sousedského spolku Spojil se konalo jedno zasedání výboru, na kterém byly dopracová-
ny návrhy činnosti  do konce roku 2019, bylo rozhodnuto o návrhu a zřízení razítka a předseda byl pověřen 
provedením zápisu změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku Krajského soudu. S detaily budou se-
známeni členové Spolku na další valné hromadě a následně také široká veřejnost. 

  Je nám líto, že naše řady na vlastní žádost opustili tři zakládající členové. Stejně jako vstup, tak i ukončení 
členství ve spolku je na vlastním rozhodnutí každého občana. Sousedský spolek Spojil jim děkuje za jejich 
činnost a přeje mnoho úspěchů v osobním životě.
V této souvislosti informujeme veřejnost o možnosti podání přihlášky na členství v Sousedském spolku Spo-
jil. Zájemci se v současné době (před dokončením webových stránek) mohou o členství přihlásit buď u před-
sedy, MUDr. K. Mencla, nebo pokladníka, pana V. Kosteleckého.

        za Sousedský spolek Spojil
             MUDr. Karel Mencl

SOUSEDSKÝ SPOLEK
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jako hlavní pořadatel. Následně po projednání se zástupci obce Spojil byly tyto všechny záležitosti týkají se 
Čarodějnic na schůzi valné hromady SDH ve čtvrtek 28. března prodiskutovány a schváleny.
V sobotu 6. dubna provedli spojilští hasiči ve Spojile sběr železného šrotu. Bylo jich na to celkem osm a jako 
obvykle se při tom pořádně nadřeli. Po celé obci se nakonec podařilo sebrat celkem 3200 kg starého železa 
a plechu. Od Kovošrotu na Hůrkách za to sbor získal finanční částku 12800,- Kč. Touto cestou spojilští dob-
rovolní hasiči ještě jednou velmi děkují všem obyvatelům Spojila, kteří jim přispěli, za jejich podporu, které si 
nesmírně vážíme.

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



16

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHINFORMACE O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Obec Spojil vyhlašuje soutěž:                              
O  NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU           

  
           Pravidla soutěže:

1. Umístění zahrady v obci Spojil
2. Zasílání fotografií zahrad od 1. 5. do 31. 8. 2019 na info@spojil.com
3. Vyhodnocení zapojených zahrad v týdnu od 1. 9. do 20. 9. 2019
4. Vyhlášení vítězů na  Posvícení dne 21. 9. 2019
5. Zveřejnění vítězných zahrad na webových stránkách obce
6. Prezentace nejkrásnějších fotografií v kalendáři obce pro rok 2020
7. Hodnotné ceny pro vítěze
8. Přihlášení do soutěže na adrese: info@spojil.com od 1. 5. do 31. 8. 2019  
9. Přihlášení zájemců do hodnotící komise na adrese info@spojil.com od 1. 5. do 31. 5. 2019
           (členové ani rodinní příslušníci hodnotící komise se nesmí zúčastnit soutěže)

Jednání zastupitelstva obce Spojil č.1/2019 
Z minulého jednání zastupitelstva by Vás mohlo zajímat:
• Projednání návrhu smlouvy s SmP – Odpady a.s. o zajištění služeb souvisejících se svozem a likvidací 

odpadu – sběrný dvůr Dražkovice 
• Zpráva Kontrolního výboru k akci „Protipovodňová opatření obce Spojil“ 
• Informace k aktualizaci Programu rozvoje obce Spojil 
• Projednání a schválení záměru výstavby MF hřiště 
• Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště 
• Zpráva o činnosti OÚ 
• Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací 

III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka 
Podrobný zvukový záznam a Ověřený zápis a přijatá usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 20.2.2019 
najdete na webových stránkách obce www.spojil.com 

Jednání zastupitelstva obce Spojil č. 2/2019 – pozvánka
Místo konání: Obec Spojil – ve společenském zázemí sportovního areálu obce, Okružní 200, Spojil. Doba 
konání: 24.4.2019 od 18:30 hodin
Z programu vybíráme:
•  Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2018, včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2018 a projednání účetní závěrky obce 
spojil za rok 2018 

• Projednání a schválení směrnice obce k nakládání s osobními údaji dle GDPR 
•  Projednání aktualizace Programu rozvoje obce Spojil a seznámení se základními výstupy z dotazníkové 

akce 
• Informace o provozu ve Sportovním areálu 
• Zpráva o činnosti OÚ 
• Zpráva o činnosti MP Sezemice za rok 2018 
V rámci každého projednávaného bodu bude prostor pro Vaše dotazy.

Podrobné informace včetně kompletního návrhu programu jednání zastupitelstva dne 24.4.2019 
a materiály pro jednání najdete na webových stránkách obce www.spojil.com

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU
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