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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
Je to více než půl roku, kdy pro Vás Spojilský zpravodaj vydáváme bez stálého šéfredaktora, který by určil 
směr, jak se bude zpravodaj dále vyvíjet, v jaké sestavě a s jakými rubrikami Vám jej budeme v dalším období 
přinášet. Dnes šéfredaktora supluje Obec Spojil jako vydavatel, tedy potažmo já, starostka obce.
Proto budeme dál hledat nového šéfredaktora, který bude mít volnou ruku zpravodaj utvářet, další redaktory 
a především občasné přispěvatele. A právě o těch jsem vlastně chtěla psát.
Jak je z našich stálých rubrik patrné, není nouze o informace z Obecního úřadu, pravidelné články v rubrice 
SDH, články z dětských a kulturních akcí, ani sportovci nezůstávají pozadu. Všichni, kdo v současné době 
do zpravodaje přispívají, si zaslouží poděkování.
Co ale zpravodaji stále chybí je jistá názorová pluralita, trocha zdravé názorové diskuze k dění v obci, a to 
jak mezi samotnými zastupiteli, tak i mezi Vámi občany. 
Především prosím zastupitele, kteří mají k dění v obci výhrady:
Nepište SMS mně nebo panu místostarostovi, napište článek do zpravodaje, věcně argumentujte, vyvolejte 
veřejnou diskuzi k Vašemu tématu tak, aby se Spojilský zpravodaj stal zpravodajem všech názorových směrů 
v obci. 
     Od Vás, občanů, uvítáme každý i drobný příspěvek, názor, článek či zajímavost a nejvíce uvítáme nového 
šéfredaktora z Vašich řad.

Za sebe i Obecní úřad Vám přeji velmi inspirativní léto a těším se na Vaše příspěvky.

                                                                                                
            Radka Ministrová
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CO NÁS ČEKÁ:  1. ÚVODNÍK
 2. KALENDÁŘ AKCÍ 
 3. AKTUALITY
 4. ZPRÁVA Z OÚ
 5. KULTURNÍ RUBRIKA
 6. SDH SPOJIL
 7. POZVÁNKY
 8. SPORTOVNÍ RUBRIKA
 9. GURMÁNSKÝ KLUB
10. SOUSEDSKÝ SPOLEK
11. SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ 
12. DEN S JÓGOU

ČERVENEC     Karel Chvála
SRPEN            Zdeněk Racek                 

JUBILANTI

22. 6.   Vítání léta s rodinným turnajem v petangue
25. 6.   Neodkladná péče – zdravotní přednáška ZSP
26. 6.   Zasedání Zastupitelstva obce Spojil  
16. 8.   Posezení s harmonikou nejen pro seniory 
30. 8.   Loučení s prázdninami                                                           
   1.9.   Turnaj v nohejbalu trojic                                             
15. 9.   Míle pro Mílu, cyklistický závod pro děti                      
21. 9.   Spojilské posvícení                                                      
28. 9.   Svatováclavská mše svatá                                          

    

Paní Odvodyová je vždy dobře naladěnou dámou. Co ji znám, zdobí ji úsměv 
od ucha k uchu a je príma si s ní popovídat o běžných věcech, protože jen tak 
mimochodem Vám dá tipy, kde je možné sehnat vynikající sýry a tvaroh, kam 
chodí cvičit s vnoučaty, jak jezdí s manželem na kole, že jezdí za dalšími vnou-
čaty každý týden do Prahy, co je dobré na nastuzení pro děti a když 
u nich na zahrádce dozraje ovoce, přinese našemu Kristiánkovi zdravé mlsá-
ní. Tentokrát se tato sportovně laděná dáma hnala na kole připravovat výročí 
jejich klubu cyklistů. I tak si ale udělala čas, když nás cestou zbystřila, aby se 
optala, jak se nám daří. V družném rozhovoru mi prozradila, že peláší domů 
z hodinové procházky se psem. „Se psem? Vy máte psa?“ divila jsem se. „My 
psa nemáme, ale pan P. ano a on teď ze zdravotních důvodů nemůže pejska 
venčit, a tak se o procházky dělíme ještě s dalšími dobrovolníky a zaměstnanci 
Apolenky, kde má Brixík své zázemí.“ Spojilák pan P. je po nedávném zdra-
votním kolapsu odkázaný na pomoc LDN a jeho dcera si jela na týden odpoči-
nout po tom všem psychickém vypětí. Dobrovolníci ze vsi se ihned nabídli, že 
budou zatím pejska venčit a každodenně navštěvovat a pečovat nejen o Brixíka, ale i o jeho páníčka. Brixík, 
je statečný ohař, který miluje svého páníčka a „makovky“ sladké makové rohlíky. Aby nesmutnil páníček ani 
pejsek, domluvila se parta kamarádů v hospůdce U Pařezu, že propašují Brixíka do LDN jako záchranářské-
ho psa. Takže když paní Odvodyová vytáhla z košíku vlastnoručně ušitý přehoz na pejska s červeným křížem 
na zádíčka, neudržela jsem se smíchy, jak se mi tenhle komplot zamlouval. „Brixíkovi je ale přehoz velký, 
zkoušela jsem to na naší kočce a moc to nešlo, budu ho muset ještě upravit,“ řekla odhodlaně, sedla na kolo 
a v mžiku byla pryč. Když jsme se loučily měla jsem slzy na krajíčku, jak mne dojala projevená solidarita 
a lidskost sama o sobě. Celá parta jste jednoduše bezva :O).

autor: AVE       

LIDSKOST JMÉNEM BRIXÍK
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHZPRÁVA Z OBECNÍHO ÚŘADU

Informace o čerpání dovolené OÚ Spojil
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad zavřený ve druhém červencovém týdnu, 

tedy od pondělí 8. července do pátku 12. července 2019
Nejbližší CZECHPOINT je dostupný na poště, či Úřadu městského obvodu na Dubině.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je v pátek 13.9.2019

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení občané, v bodech se pokusím shrnout, na 
čem vedení obce, jeho poradní orgány a samozřej-
mě i úřad pracovali od minulého zastupitelstva, tedy 
v období květen- červen 2019
V průběhu tohoto období jsme se mimo běžnou úřed-
ní agendu věnovali přípravě voleb do Evropského 
parlamentu, a zajistili jejich zdárný průběh. 
Průběžně se snažíme realizovat opatření vedoucí ke 
zlepšení dopravní situace v obci, podali jsme na Ma-
gistrát města Pardubic žádost o doplnění dopravního 
značení v ulici Na Okrajích. V součinnosti s MP Seze-
mice probíhají průběžné kontroly dodržování povole-
né rychlosti v obci.
Prioritou v této oblasti je nadále řešení bezpečného 
výjezdu z obce. Vzhledem k tomu, že Ředitelství sil-
nic a dálnic i po několika urgencích nebylo z admini-
strativních důvodů schopné zajistit vysekání vzrostlé 
trávy v křižovatce, zvolili jsme náhradní řešení a za-
jistili tyto práce u soukromé firmy. Náklady na pose-
kání příkopů nám byly uhrazeny. Dokud se situace 
v ŘSD nevyřeší, budeme takto postupovat i nadále.
S bezpečným výjezdem z obce souvisí i další kroky, 
které jsme učinili. Na Krajský úřad jsme podali žá-
dost o posunutí dopravní značky označující začátek 
a konec města Pardubice tak, aby touto změnou do-
šlo ke snížení povolené rychlosti na hlavní silnici na 
50km/h. 
Na základě osobní komunikace starostky obce s ro-
diči dětí v předškolkovém a školkovém věku proběh-
la schůzka starostky obce s náměstkem primátora 
města Pardubic na téma umísťování spojilských dětí 
do pardubických školek. Schůzka byla informativní, 
pracovní jednání je domluveno na letošní září.
V tomto období byla provedena také technická pro-
hlídka budovy čp. 35 a na základě této prohlídky byl 
napraven havarijní stav nosného trámu ve stodole 
tak, aby bylo zajištěno bezpečné uložení techniky 
v majetku obce.

Znovu jsme reklamovali místní rozhlas, který díky 
další závadě neplnil svou hlavní funkci  protipovod-
ňového opatření a nekomunikoval s HZS. Do odstra-
nění závady byly koncové prvky rozhlasu nefunkční. 
V rámci vypsaného dotačního titulu jsme podali žá-
dost o dovybavení JSDH obce novými pracovními 
obleky. 
Starostka se zúčastnila kurzu pro úředníky územních 
správních celků, předsedové finančního a kontrolní-
ho výboru školení zaměřeného na práci těchto výbo-
rů, místostarosta obce se 7.5. zúčastnil Valné hroma-
dy Svazku obcí Loučná.
    Připravili jsme pro Vás Májovou veselici, společně 
s naším SDH pietní akt k uctění památky obětí 
2. světové války. Vítání léta, na kterém Vás rádi uvi-
díme, bude již tuto sobotu 22.června. 
Dále jsme se věnovali především přípravě realizace 
akcí z přiznaných dotačních titulů, přípravě dalšího 
jednání Zastupitelstva obce a také finalizaci Spojil-
ského zpravodaje.
Jednání Zastupitelstva obce Spojil, se uskuteční 
26.6.2019 od 18,30hodin ve Sportovním areálu a rádi 
Vám zde poskytneme podrobnější informace k této 
zprávě i dění v obci.
Pokud se jednání nezúčastníte, ráda Vám informace 
poskytnu osobně v úředních hodinách na Obecním 
úřadu. Z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obec-
ní úřad zavřený ve druhém červencovém týdnu, tedy 
od pondělí 8. července do pátku 12. července 2019
 Materiály pro jednání Zastupitelstva jsou zveřejně-
ny na webu obce, titulní strana je nadále vyhrazena 
aktualitám a pozvánkám. Připomínáme, že na úřední 
desce najdete všechny důležité materiály zveřejněné 
úřadem a v záložce zasedání zastupitelstva i kom-
pletní materiály z jeho jednání.                                                                                                  

Radka Ministrová, starostka

LIDSKOST JMÉNEM BRIXÍK
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Na základě přijatého usnesení Zastupitelstva obce o provozu AED v naší obci si Vás dovoluji informovat 
o průběžném výsledku plnění tohoto usnesení, tak aby provoz AED v obci Spojil splňoval svůj účel a byl 
provozován smysluplně.

Přijaté usnesení - text
„Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, aby v obci byl provozován defibrilátor, a pověřuje sta-
rostku obce paní Radku Ministrovou a člena zastupitelstva Jana Křivku, aby učinili kroky pro naplnění tohoto 
usnesení.“
Plnění usnesení
Defibrilátor je pro obec Spojil v současnosti provozován Městskou policií Sezemice, se kterou má obec Spojil 
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu. V případě dokoupení dalšího AED pro druhý výjezdový vůz MP Sezemice, 
bude smysl tohoto usnesení naplněn. Navíc AED bude moci sloužit nejen občanům obce Spojil, ale i dalším 
obcím. 
Zdůvodnění:
Dojezd profesionálně technicky i personálně vybavené Záchranné služby do Spojila je cca 5-10 minut.
Dojezd MP Sezemice vybavené AED a pravidelně školeným personálem je v průměru do 10 minut, při vyba-
vení dalšího vozu AED se zvýší jeho dostupnost v čase.
Priority postupu:
Zahájit jednání s městem Sezemice o koupi AED pro MP Sezemice za finanční podpory obce Spojil a dalších 
obcí s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou – jednání již probíhají
Zajistit proškolení vybraných členů JSDH obce Spojil a zaměstnanců obce 
Zahájit pravidelné vzdělávání občanů v oblasti poskytování laické první pomoci formou přednášek s důrazem 
na praktický nácvik  

25.5.2019                                                                                    
  Radka Ministrová, starostka obce

text celého materiálu naleznete na http://www.spojil.com/downloads/articles/1678.pdf

INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA - PROVOZ AED V OBCI

24. a 25. květen 2019 - volební okrsek Spojil
Ve volebním okrsku Spojil bylo do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu zapsáno celkem 406 
voličů. Celkem bylo vydáno 188 úředních obálek. Odevzdáno bylo 188 úředních obálek. Počet ode-
vzdaných platných hlasů bylo 188. Voleb se zúčastnilo celkem 188 oprávněných voličů, to je 46,3%.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

    Pořadí           Volební strana     Počet hlasů    v %

      1.  Občanská demokratická strana          50             26,60
      2.                          ANO 2011                            35             18,62
      3. STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09      32             17,02
      4.                Česká pirátská strana                      29             15,42
5. Svoboda a přímá demokracie-Tomia Okamura (SPD)    13                6,91
6. – 7.     Komunistická strana Čech a Moravy        7    3,72
6. – 7.        HLAS          7    3,72
8. Křesťan. a demokrat.unie – Českosl. strana lidová       6    3,19
9.    Česká strana sociálně demokratická        2    1,06
10. – 16.   Strana nezávislosti České republiky        1    0,53
10. – 16. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI                   1    0,53
10. – 16.      ANO, vytrollíme europarlament                    1    0,53
10. – 16.      DSSS – Za národní suverenitu!          1    0,53
10. – 16. ROZUMNÍ a ND – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO    1    0,53
10. – 16. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT      1    0,53
10. – 16.   Alternativa pro Českou republiku 2017        1    0,53



INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA - PROVOZ AED V OBCI ...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHKULTURNÍ RUBRIKA

Večer to byl vskutku teplý a slunečný, jako dělaný na 
slet čarodějnic. „Budu muset udělat do konce roku 
něco s tím svým frňákem, je nějak málo zahnutý,“ 
posteskla si Elvíra, když se na svém ohnivém kole 
řítila ulicemi do sportovního areálu. Koště měla čer-
stvě slepené lepící páskou, ale i tak to drhlo v každé 
zatáčce. Na slavnostní focení všech našňořených 
kámošek to naštěstí stihla včas. 
Po rozdělení úkolů se dámy usadily u svých stano-
višť. Nejstarší Vodimíra míchala svoje lektvary s pa-
vouky a ze vzácného hmyzu, který nalákala na slad-
kou šťávu od kolegyně Hanky. Hance to mimořádně 
slušelo, dlouhé šaty podtrhly její neodolatelné křivky 
a černý melírek ve vlasech byl vskutku povedený.
Čekalo se na příchod nejmladších učenkyň a učňů. 
Plnění úkolů se zdálo být snadné. Vykreslit podoben-
ky svých předchůdkyň, složit čarodějné puzzle, pro-
létnout s koštětem přes překážky, přitáhnout si 
k sobě brouka na magnetu po kovové podložce, hodit 
míček do nůše, poslat míček trubkou a stihnout ho 
chytit na druhém konci, uvařit lektvar ze vzácného 
hmyzu, trefit se do terče pomocí hasičské hadice. 
S pumpováním vody do hadice pomáhali většinou 
rodiče, ale o to to bylo zábavnější. Sladké odměny 
z košíčků mizely jedna za druhou, jak byli tentokrát 
učni všech kategorií šikovní.
Večer se unavené nosatice posadily k poslechu hud-

by v podání Pub Session Country Band a když už byl 
i poslední opečený buřtík v hladovém bříšku tarantu-
le, nezbyla po náročném dni na skákání přes oheň 
žádná síla. Nastrojená atrapa slavné Háty hořela bez 
problémů, a tak nebylo důvodu proč si večer neužít 
pěkně po svém. 
Děkujeme všem za účast, děkujeme i všem pořada-
telům celé akce, díky vám všem se poslední dubnový 
den opravdu vydařil. 

P.S.: Milé čarodějnice, letecké průkazy na památku 
si prosím, vyzvedněte na Obecním úřadě u Mirky :o).

autor: AVE
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Stejně jako v loňském roce bylo vedro k padnutí. Poslední májový den při-
pomínal spíše letní dny, a tak bylo s podivem, že se u kácení májky vůbec 
někdo objevil. Nebylo proč kácení oddalovat. Když paní Melounová přivez-
la nabroušenou sekyru, pustil se jediný hasič hned do práce. Po několika 
máchnutích dorazili i s traktůrkem ostatní kolegové a podseknutá májka 
padla k zemi. Většina z nás už se těšila na veselici ve sportovním areálu. 
Díky tomu byla práce s rozřezáním májky a sundáním pentliček z větvoví 
rychle hotová a mohlo se jít slavit.

Pečená žebra a lidová hudba v podání folklórního souboru Šmikuranda 
udělala radost nejednomu z nás. Hudba sváděla přímo k tanci a když chlap 
v tom vedru ofrňuje a odmítne vyzvání k tanci, musí si kámošky pomoci 
samy a roztočit to v kole pěkně spolu. Soubor z České Skalice se v krojích 
potil pod tíhou kabátků a sukní a mě zajímalo, co to vlastně šmikuranda 
je. Že jde o necudnou osobu se špatnou pověstí by mě tedy nenapadlo. 
Někdy je tedy asi lepší tancovat se ženou, než s cizím chlapem, i když kdo 
ví, co je pro některé špatná pověst :o).
autor: AVE

 „Žádnej neví jako já, jak se seče otavěnka“...
a spousta dalších českých lidových písniček 
zazněly v pátek večer 31. května ve sportov-
ním areálu. Pěkné to bylo vystoupení, že ne-
zůstalo suché i nejedno oko otrlého rockera. :) 
Minimálně dva seděli se mnou u stolu a zpívali 
jak o život :) Lidová muzika Šmikuranda přije-
la z České Skalice v úctyhodném počtu deseti 
muzikantů a zpěváků. Spolu s ní jsme si po-
brukovali, nebo třeba jen nostalgicky zavzpo-
mínali na dobu, kdy jsme jako děti tyto písničky 
zpívávali a potom je zase učili svoje děti. Přidal 
se i maličký Miky v tričku s Mišákama, který si 
k povyražení všech přítomných u primáše sám 
objednal píseň na přání. Z pódia se za chvíli 
ozýval slaboučký hlásek „já jsem muzikant 
a přicházím k Vám z České země“, a to už zpí-
vali všichni...“my jsme muzikanti přicházíme 

k Vám“ ... :) Malý Miky byl odměněn potleskem za odvahu a hrálo a zpívalo se dál. A nezůstalo jen u jednoho 
překvapení. Krátce po začátku nakráčel do sportovního areálu s violoncelem na zádech Petr Kučera, který 
zaváhal asi tak minutku, když se z podia ozvalo pozvání, aby si s nimi šel zahrát. Petr hraje na violoncello 
od svých šesti let a za své umění obdržel i několik ocenění v ústředních kolech. Jsem pyšná, že máme mezi 
sebou tak šikovného muzikanta. Zážitek s lidovou písničkou si nenechalo ujít asi padesát Spojiláků, snědlo 
a vypilo se vše, co Hanka uvařila a upekla a kolem jedenácté hodiny večerní jsme v dobré náladě odcházeli 
a cestou domů si pobrukovali „žádnej neví jako já“ … 

Dana Štěpánková 

             

MÁJOVÁ VESELICE
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Hudba v neděli 2. června vyhrávala na hřišti pro naše nejmenší osla-
vence a už z dálky bylo slyšet, jak se dvojice z MIMI studia snaží nalá-
kat děti ke hře. Děti zvládají změny s lehkostí sobě vlastní, takže bylo 
na startovní čáře i přes šílené horko narváno. „Připravit! Start!“ křičel 
do amplionu moderátor. Vyběhnout za jablíčkem pro Sněhurku nebylo 
v takovém počasí vůbec snadné. Ve stínu před restaurací, kde pose-
dávali 
i polehávali sluncem znavení rodiče, nebyl kousíček místa navíc. Ne-
bylo divu, na slunci bylo minimálně 30°C. Děti běhaly pro míčky, pro 
rybičky, hrály si na skákacím hradě, jejich energii bylo třeba ocenit, 
pamlsků 
a plyšáků bylo dost. Stateční rodiče je provázeli bez ohledu na svoje potřeby a pravidelně jim doplňovali 
tekutiny. Voda byla tou největší atrakcí pro všechny a ve všech podobách, nejvíc radosti udělala stříkačka 
– závlaha připravená hasičským sborem k osvěžení vzduchu. Děti řádily pod vodou jako Spider-Mani, víly, 
myšky i Lví král, od těch pravých nebyly 
k rozeznání, malování na obličej je prostě in. Kdo se nestačil zmazat u malování na obličej, zmazal se při ma-
lování trpaslíků a kdo ví, kdo se ještě zmazal a čím, tekutiny bylo třeba doplňovat průběžně a steaků a buřtíků 
není nikdy dost. Všem rodičům se měl rozdávat metál, na viděnou příště, se stejnou mírou nadšení a odvahy.

autor: AVE

DĚTSKÝ DEN - PO STOPÁCH TRPASLÍKŮ
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSDH SPOJIL

Filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v ča-
rodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluví-
cích zemích odkud nám pravděpodobně tento obyčej doputoval. Posled-
ní den v dubnu tedy znamená, že se všechny čarodějnice dostaví na své 
každoroční setkání – v jejich případě na „slet“. Stejně tak tomu bylo i le-
tos v úterý 30. dubna, kdy se k nám odpoledne do sportovního areálu ve 
Spojile slétlo na svůj sněm více než 50 dětských čarodějnic a čarodějů 
od těch batolecích až po školní mládež. Tady je přivítali coby hlavní po-
řadatelé hasiči ze spojilského Sboru dobrovolných hasičů v čele se svým 
starostou a velitelem Honzou Melounem, který se ujal moderování celé 
této události. Dále zde na tuto mladou čarodějnickou partu čekalo dalších 
patnáct dospělých čarodějnic v čele s vrchní čarodějnicí Madžikou Baziliš-
kovou (zvanou též Mirka Čápová), které měly spolu s hasiči zasvětit pří-
tomnou omladinu do všech tajů, kouzel a jiných čarodějnických dovedností.

Úderem páté hodiny odpolední nastalo to správné rejdění a soutěžení. Ka-
ždou soutěžní disciplínu dozorovali hasiči nebo zkušené a znalé čarodějni-
ce, kteří však všichni dovedli nejen poradit, ale za správné provedení úkolu 
i náležitě odměnit sladkostmi mnoha různých druhů, barev a chutí. 
Velká legrace byla při skákání v pytli, ale ani této obtížné soutěže se nikdo nezalekl. Jako obvykle byla znač-
ná tlačenice u hašení požáru, lépe řečeno shazování plechovek proudnicí. Za pomoci silných paží hasičů 
a především svých rodičů natlakovali čarodějničtí soutěžící džberovky, aby proud vody z hadice náležitě 
zasáhl cíl. Samozřejmě že v rámci leteckého výcviku bylo zapotřebí i prolétnout s koštětem přes překážky – 
tuto disciplínu si jako jedinou mohli vyzkoušet i dospěláci, ovšem podmínkou pro ně bylo mít čarodějný úbor 
(kdo neměl, půjčili jsme mu jej) a před letem natankovat správné letecké palivo neboli dát si panáka žlutého 
(slabší) nebo modrého (silnější) alkoholického nápoje. Za odměnu pak na rozdíl od dětí dospěláci nedostali 
sladkosti, ale byl jim vystaven na řízení koštěte letecký průkaz. Další oblíbenou disciplínou bylo střílení ze 
vzduchovky na terče s obrázkem čarodějnice, které si mohli zájemci odnést na památku. Kromě těchto tro-
chu náročnějších disciplín si soutěžící čarodějnice vyzkoušely svou šikovnost, zručnost a důvtip, když muse-
ly přitažením dostat k sobě brouka na magnetu po plechové podložce, trefit míček do proutěné nůše, šoup-
nout míček do trubky a stihnout ho chytit na jejím druhém konci a samozřejmě také uvařit čarodějný lektvar 
ze vzácného hmyzu ve speciálním tyglíku. Chytrost a své umělecké vlohy mohli všichni z mladé čarodějnické 
bandy uplatnit také při skládání čarodějného puzzle a vybarvení čarodějnických omalovánek. Po celou dobu 
soutěží i po jejich skončení probíhalo na ohýnku opékání vuřtíků, které měli všechny děti od obce zdarma.
Když se čarodějnice a čarodějové do sytosti vydováděli, nastala kolem sedmé hodiny ta správná chví-
le na skupinovou fotku a hned poté na čarodějnické rejdění, tančení a hopsání na parketu. Za repro-
dukované hudby skupiny THK, která celé sobotní odpoledne doprovázela hudební kulisou, udáva-
lo několik starších kolegyň čarodějnické mládeži takt k veselému tanci a také rejdění hada po hřišti. 

Za úspěšné zvládnutí všech čarodějných disciplín i veselé tancování dostali všichni od hasičů krásnou 
perníkovou čarodějnici (ty vlastnoručně vyrobily Mirka Čápová, Iveta Kmentová a Iveta Lohnerová) a dále 
obdrželi na památku čestné uznání od zkušební komise, kterou tvořilo duo Madžika Bazilišková a Mgnfc. 
Malleus Malleffic. Poté kolem půl osmé následoval zlatý hřeb programu především pro děti i dospěláky 
a tím bylo zapálení krásné figuríny čarodějnice na hranici, kterou nachystali hasiči předem již v neděli. Za-
pálení se ujal v zásahové uniformě a přilbě velitel družstva Jirka Novák a umožnil tak všem přihlížejícím 
pěknou ohnivou podívanou. Tím že se vše odehrávalo za plotem byla bezpečnost dětí bez problému za-
jištěna. Ohnivá hranice mizela postupně i po setmění skoro dvě hodiny a spolu s ní začaly mizet na kutě 
i děti a tak se zábavy chopili především dospělí. Krátce po osmé hodině rozjela svou živou hudební pro-
dukci skupina Pub Session Country Band. Redakčně kráceno, celý článek si přečtete na www.spojil.com.

SLET ČARODEJNIC VE SPOJILE
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V tomto období se neuskutečnil žádný zásah, tudíž spojilská Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynu-
lých několika měsících pouze jednu poradu koncem dubna, kde 
byly řešeny všechny technické a organizační záležitosti (dotace na 
výstroj, pojištění členů, lékařské prohlídky atd.) a především plán 
další činnosti na letošní rok. 
Z činnosti celého sboru je třeba za toto období z akcí společen-
ských samozřejmě nutné zmínit tu nejdůležitější čili Slet Čarodějnic 
30.4., o kterém se píše v předchozím článku.  Ve středu 1. května 
naši  hasiči postavili Máj. Stejně jako v předchozích letech putoval 
z lesa kmen máje za pomoci obecní techniky a silných paží členů 
SDH na náves. Zde byl dle zavedených zvyklostí oloupán kmen, 

omotán trikolórou a dále obdržel věnec z chvojí. Místní ženy, dívky a děti se samozřejmě také zúčastnily pří-
pravy máje tím, že nazdobily věnec a krásně opentlily celý vršek máje. Kdo si donesl vlastní mašličku, mohl 
si ji rovněž připevnit na máj. Vztyčení máje proběhlo bez problému za pomoci traktůrku a hlavně napnutých 
lan v šikovných rukách jak hasičů, tak i dalších spojilských mužů. Ke zdaru celé akce přispělo letos krásné 
počasí a tak tato jarní barevná chlouba obce zdobila náves po celý měsíc Máj.V sobotu 25. května jsme 
uspořádali ve sportovním areálu hasičské grilování pro členy sboru a jejich rodiny. Na konci května v pátek 
31.5. jsme pak samozřejmě provedli 
skácení Májky. Poslední akcí byl v ne-
děli 2. června dětský den, kde jsme se 
na žádost hlavního pořadatele postarali 
o přivezení skákacího hradu pro děti 
z Chotče, jeho nafouknutí a částečně 
i dozor při akci a samozřejmě pak i slo-
žení, následně jsme zajistili odvoz to-
hoto hradu do Dětského centra Veská 
pro jejich dětský den. Taktéž jsme za 
hasiče pro všechny děti zajistili opéká-
ní buřtů zdarma a dále spoustu různých 
sladkostí jako odměnu při soutěžích 
v rámci hlavního programu.

       

               autor dvoustrany: starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky 
                                                                                                Ing. Jan Meloun  

V den výročí osvobození naší vlasti 8. května jsme spolu se zástupci obce uctili ve vycházkových uni-
formách památku obětí 2. světové války a vyjádřili dík našim osvoboditelům při pietním aktu u Lípy 
Svobody, Spojilské Lípy života i u prvorepublikového památného křížku.

ZPRÁVY SDH OBCE SPOJIL - DUBEN AŽ ČERVEN 2019
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHPOZVÁNKY

Pozvánka na „Den s jógou“  
21.7.2019 - pořadatel Sportovní 
klub Spojil z.s. za podpory obce str. 
16   

„Loučení s létem“ -  30.8.2019 od 
16:00 hodin ve sportovním areálu, 
pozvánka na str. 13

„Posvícení“ -  21.9.2019 pro Vás 
připravuje obec, kulturní komise 
a gurmáni – pozvánku naleznete 
v příštím vydání zpravodaje.

      

Nejbližší akce „Vítání léta“ 22.6.2019 – sport, koktejly, pěkná hudba - 
letáček viz níže.

Zveme naše seniory a také každého, kdo si rád zazpívá při harmonice na pose-
zení, které bude pěkným završením pouťových spojilských oslav. Vezměte 
s sebou návštěvy, tetičky, strýčky, babičky a přijďte si užít večer do sportovního 
areálu dne 16.8.2019 v 18:00 hodin. Bude pro Vás připraveno občerstvení za 
přijatelné ceny a těší se na Vás harmonikář Antonín Janeba z Holic.    



...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSPORTOVNÍ RUBRIKA
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 1.5.2019 14:30 spojilské náměstí 

Účastníci Nultého Kola  
Pořadí  Hráči      NÁZEV TÝMU
1. Pavel ROZTOČIL         + Ivana  NEZMAŘI
2. Jiří NETUŠIL              + Jana  NETUŠÍCI
3. Jan ŠTĚPÁNEK           + Dana  ŠTĚPKOVI
4. Libor IPSER               + Soňa   A JE TO
5. Roman KOBLÁSA   + Magdaléna  CHEWBACCA VRACÍ ÚDER
6. Břetislav POTŮČEK        + Břetislav ml. POTŮČCI
7. Tomáš KUČERA     + Jakub  KUČEROVCI
8. Monika BEDNÁŘOVÁ    + Erik   MONČÁCI
9. Jolana ČERNÁ          + Edita + Erik  J & E & E
10. Magdaléna BOŘKOVÁ  + Matouš  M & M
11. Jarda GENSER          + Jitka   GREYHUNDI
12. Kristína ČERNÁ               + teta    ARTUŘI

První turnaj v Pétanque v historii naší obce začal ihned poté, co místní hasiči 1. května vztyčili májku, což se 
podařilo kolem 14-té hodiny. Uzávěrka přihlášených byla ve 14.30 a k tomuto času se sešlo nečekaných 12 
plnohodnotných rodinných týmů čili 24 hráčů. Hrálo se vyřazovacím způsobem, takže se zdálo, že bude brzy 
dohráno, opak byl pravdou, v polovině litého boje o postup do semifinále přišla dešťová 30 minutová sprška, 
kterou jsme klábosíce strávili uschováni v autobusové zastávce. Když nebesa podruhé změnila barvu do 
modré, pokračovali jsme v započatém turnaji. Do finále se dostaly 3 mužstva: Netušíci, Potůčci a Artuři. 
Výsledkovou tabuli pro SKSp. briskně, na míru a v rekordním čase od objednávky vyrobil p. Ladislav ČÁP, 
čímž mu tímto SKSp. vyjadřuje velké poděkování. Klání přihlíželo asi 10 fandících diváků, včetně pana hos-
tinského PALOVA od kterého se nám dostalo mimořádné pocty, tj. pozvání do „jeho ještě zavřené hospůdky“, 
kde jsme vyhlásili výsledky turnaje a také po zásluze odměnili sami sebe něčím na zahřátí.  

První místo obsadili:  ARTUŘI
Na druhém skončili: NETUŠÍCI

 Krásné třetí místo padlo na: POTŮČKY

Zvláštní cena byla udělena panu POTŮČKOVI staršímu, za nejstaršího sportovce tohoto klání. Jak jste si 
přečetli v záhlaví jednalo se 0-té nebo-li „Zkušební kolo rodinného Pétanque.“ a tudíž se sluší na závěr 
říci, že „PRVNÍ kolo rodinného Pétanque.“ bude na hřišti sportovního klubu 22.06.2019 u příležitosti „Ví-
tání léta“ na které Vás tímto srdečně zveme. Na závěr bych Vás rád informoval, že Sportovní Klub Spojil 
pro Vás svépomocí vybudoval zcela nové „Pétanque hřiště“, které je umístěno ve sportovním areálu. Bohu-
žel, „prý kvůli bezpečnosti dětí“, není možné jej mít trvale instalováno na travnaté ploše v sousedství letního 
sezení a laviček, a tak jsme vyrobili Rychlo-Rozkládací-Skládací verzi, která bude trvale uložena v šatní 
skříňce číslo 7. Klíč od skříňky se nachází v restauraci na požádání u obsluhy. Součástí je i sada koulí, košo-
nek (malá kulička), psaná i kreslená pravidla hry, plechové cedule (Made By Ladislav ČÁP), lihová fixa, Líh 
na čištění a hadřík. 

Důležité: po skončení hry prosím vše uveďte do původního stavu = očistit koule, zabalit je do obalu, cedule 
smazat a vše uklidit opět do skříňky č.7.  

Všem sportovcům děkujeme za skvělý sportovní zážitek.                 

  Předseda a pořadatel turnaje SKSp 
Pavel ROZTOČIL

MOTTO:   „DĚLÁME TO PRO ZDRAVÍ SVÉ, NAŠICH POTOMKŮ A CELKOVOU ŽIVOTNÍ POHODU.“

ZKUŠEBNÍ KOLO RODINNÉHO PÉTANQUE



V sobotu 18. května 2019 se konal jako již tradičně na hřišti U Doležalů turnaj v nohejbalu dvojic „Memoriál 
MUDr. Petra Starého“. Průběh klání se příliš nelišil od těch minulých, o kterých čtete každoročně ve zpra-
vodajích. Jediný a podstatný rozdíl byl, že se konal pod hlavičkou ve Spojile nově vzniklého Sportovního 
spolku. Účastníků se přihlásilo deset, což bylo o šest méně, než vloni. Po  rozlosování zápolení mohlo začít. 
Hrálo se systémem každý s každým a kolem druhé hodiny odpolední bylo jasno. 

        1. místo    Doležal Josef,  Doležal Jan| 
2. místo    Čáp Martin,  Volše Jan

        3.místo    Roztočil Pavel, Vrabec Ivan

Dana Štěpánková, 20.5.2019
 

POZOR !!!
Turnaj v nohejbalu trojic se překládá ze soboty 31.8. 2019 z důvodu 

„Živanického masopustu“ 
na neděli 1. září 2019.

Turnaj ve volejbalu se odkládá na září, termín bude upřesněn.

12

MEMORIÁL MUDr. PETRA STARÉHO, TURNAJ V NOHEJBALU DVOJIC
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V pátek 17. května 2019 se v altánu sportovního areálu konala zajíma-
vá gurmánská akce. Hlavním aktérem celé show byl šéfkuchař Mar-
tin Čáp, který nám v přímém přenosu předvedl své kulinářské umění. 
A věřte, byl to doslova koncert. Ještě teď se se mi sbíhají sliny…. PAN 
KUCHAŘ  v zástěře,  improvizovaná kuchyň sestavená ze stolů oble-
čených do sterilně bílého, kde obvykle stává kapela, nástrojů a kuchař-
ských udělátek, které většina z nás viděla poprvé v životě. Návštěvníky 
přivítali hlavní organizátoři Zdeněk Nedvěd a Honza Štěpánek a show 
mohla začít. Mistr kuchař nám při vaření do mikrofonu okomentoval 
vše, co právě dělá a proč, jakým způsobem se chřest upravuje, na co si 
máme dát pozor, jak si ušetřit práci, představil nám použité  ingredience 

a poradil, kam se pro ně vydat. Pod jeho rukama zača-
la vznikat skutečná mistrovská díla. V altánu bylo ná-
božné ticho a jen občas bylo slyšet cvakání fotoapa-
rátů a posléze čelistí. Potlesk na závěr nebral konce 
a škoda, že se v této branži nehraje na přídavky… 
Byl to skutečně nezapomenutelný kulinář-
ský zážitek a určitě se všichni těší na další…
                       

Dana Štěpánková

   Vážení přátelé a kamarádi / ky,
      srdečně vás zveme jménem Gurmánského klubu Spojil n.s. na

5. Rozloučení s létem
Akce se koná v pátek 30.srpna 2019 ve sportovním areálu obce Spojil od cca 16:00 hodin.

Program akce „Rozloučení s létem“:
- tradiční neformální debata co jsme dělali v létě a na dovolené
- sportovní aktivity (petanque, špalky, chůdy, podkovy apod.)
- skákací hrad pro děti
- jako zlatý hřeb akce vystoupí dětský orchestr LŠU Přelouč „BUĎ FIT“ - přijďte si poslechnout i za-

tančit na rockové, swingové a taneční kousky v podání jednoho z nejlepších dětských orchestrů.

O catering se postará znalkyně v oboru paní Hana Hartmannová.
Akce se koná za laskavého přispění obce Spojil a Svazku obcí Loučná.

      Za organizační výbor: 
Jan Štěpánek, Zdeněk Nedvěd, Martin Ruč

GURMÁNSKÁ AKCE „SETKÁNÍ S CHŘESTEM“

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHGURMÁNSKÝ KLUB
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Vážení sousedé,
podařilo se nám zprovoznit webové stránky Spolku, cestu k nim naleznete nejpohodlněji prostřednictvím 
webu Obce Spojil. Kromě možnosti aktivně se zapojit do činnosti Sousedského spolku Spojil, můžete nám 
přispět i svými radami, případně nápady na společenské akce lidového charakteru. Přestože je plán akcí 
Spolku pro rok 2019 na internetových stránkách, dovolujeme si pro ty z Vás, co se s internetem moc neka-
marádí uvést jejich přehled i zde.

25.6. 2019 ……Neodkladná péče - zdravotní přednáška Záchranné služby Pardubice
21.9.2019  ……Spojilské posvícení - ochutnávka a prodej koláčů
1.10.2019  ……Posezení s českou písničkou u příležitosti dne seniorů
16.11.2019 …...Oslava 30. výročí Sametové revoluce 
1.12.2019  ……Prodejní výstava vánočních dekorací a perníčků
24.12.2019 …..Štědrovečerní setkání sousedů u kapličky

Všem členům spolku i všem sousedům přejeme krásné léto a těšíme se na setkání při sousedských akcích.
       

Za výbor Spolku MUDr. Karel Mencl

Blíží se doba prázdnin a dovolených, což zna-
mená pro mnohé cestování za odpočinkem nebo 
za nevšedními zážitky. Proto  Sousedský spolek 
Spojil připravil pro naše občany – potencionální 
cestovatele  přednášku o tom, jaká nebezpečí 
na ně v některých zemích číhají. Přednáška se 
konala v úterý 12. června v 19 hodin v klubovně 
sportovního areálu, jak avizovaly plakátky a také 
místní rozhlas.
MUDr. Karel Mencl nám povyprávěl o mnoha ne-
bezpečných chorobách či parazitech, se kterými 
bychom se na našich cestách, především do exo-
tických zemí, mohli setkat a poradil, jak takovým 
problémům předcházet. Jeho povídání bylo do-
plněno videoprojekcí s přehledy infekcí, parazitů 

a mapami výskytu zmíněných chorob. Doporučil nám, co by měla obsahovat naše cestovatelská lékárnička 
a kde a proč se nechat očkovat před odjezdem do daleké ciziny.
Na závěr se mezi přítomnými rozvinula diskuse o záludných klíšťatech a chorobách, které s sebou může 
přinést jejich přisátí a o tom, jak se zachovat , když se už do nás klíště zakousne.
Sice nevelký počet návštěvníků si tak i v tomto horkém podvečeru kolektivně popovídal a dověděl se mno-
ho zajímavých informací. Jako jedna z účastníků přednášky musím konstatovat, že tato akce byla pro nás 
velkým přínosem.
 

Melounová Božena

INFORMACE SOUSEDSKÉHO SPOLKU

RADY LÉKAŘE PRO KLIDNĚJŠÍ CESTOVÁNÍ - PŘEDNÁŠKA

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSOUSEDSKÝ SPOLEK
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SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ
Státní okresní archiv Pardubice i v letošním roce uspořádal setkání 
kronikářů, v loňském roce se veškerá témata setkání točila kolem 
GDPR. V letošním roce byla hlavní přednáška zaměřena na fotodo-
kumentaci.

6. června od 8.30 hodin se zaplnil sál okresního archivu téměř po 
okraj. Vzhledem k tomu, že se už známe celý rok :o) a až po roce 
jsme zase měli možnost si poklábosit o svých kronikářských zkuše-
nostech, hučelo to tam jak v úle. Nejvíc slyšet bylo nejstarší kroni-
kářku paní Vidímovou z obce Opatovice nad Labem. Bývalá učitelka 
němčiny a tělocviku by nás seřadila do latě ještě dnes.

Po prezentaci se sál uklidnil a slovo si vzal Ing. David Macháček, 
novinář, který nás provedl svými zkušenostmi z pořizování snímků 
zdánlivě nedůležitých věcí ve svém příspěvku „Fotografie v repor-
táži“. Přesvědčil nás tak, že i detaily, které se nám zdají nedůležité, 
mohou být po deseti letech vzácností. Zjistila jsem, že tak budu mu-
set zdokumentovat vnitřek budovy čp. 35 a fotit tak průběžně i třeba 
starší stavby naší obce, protože za pár let může být vše úplně jinak.

Následující diskusi vystřídala krátká přednáška Mgr. Naďi Kubínkové, redaktorky Českého rozhlasu Pardu-
bice, která nás na závěr rozdělila do dvou skupin a provedla nás zákulisím rádia i s ukázkou živého vysílání. 
Vyzkoušela jsem si krátce roli moderátora, který tady v Pardubicích na jedné z mála poboček v republice 
musí zvládat i technické věci, jako je samoobsluha mixážního pultu, kdy je třeba během vysílání pouštět hud-
bu a dělat v podstatě režiséra pořadu sám sobě. Z pohledu posluchače to vypadá tak jednoduše, ale opak 
je pravdou.

Na další zajímavé setkání v Okresním archivu se budu moc těšit zase za rok, vždy si z přednášek odnesu 
cenné rady.

P.S.: V textu výše se zmiňuji o dokumentaci starší zástavby obce. Vzhledem k tomu, že dokumentaci dům po 
domě včetně snímku jejich obyvatel zatím v naší obci nikdo neprovedl, rozhodla jsem se Vás touto cestou po-
žádat, zda by ti, kteří žijí v těch nejstarších domech naší obce, mi nebyli nápomocni a pokud vlastní fotografie 
svých příbytků z dob minulých, zda by mi tyto fotografie neposkytly k ofocení, abych mohla dokumentaci do 
naší obecní kroniky zaznamenat a udělat snímek současného stavu.

Prosím Vás tímto velmi pěkně a zde je můj e-mail: andreanna.vavrova@seznam.cz, 
případně mobil: 778 530 651, kam mi prosím napište nebo zavolejte a já bych Vás po domluvě jen na malou 
chviličku zdržela.

Novostavby průběžně fotím a monitoruji a jejich obyvatele hodlám oslovit a zaznamenat, pokud to půjde 
z obou stran, postupně do pěti let.

Předem Velký dík Vám všem.
Vaše kronikářka, Mgr. Andrea Vávrová

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

Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 
MK ČR E 11 466
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Sportovní klub Spojil z.s. a Obec Spojil zvou na: „Den s jógou“ 
  

Kde: Sportovní areál ve Spojile 
Termín: Neděle 21.7.2019, (v případě špatného počasí se akce přesouvá na další neděli).  
Začátek:  9:00     Konec: 14:00 
 
Přijďte se přesvědčit, jaký má jóga  přínos pro zdraví a harmonii těla, mysli a duše. Užít si pohodový 
den plný pozitivní energie, odpoutat se od každodenních povinností.  
Proběhnou ukázkové bloky jógy a přednáška o hormonální józe dle Dinah Rodrigues. Cvičit 
budeme pod širým nebem v blízkosti lesa... a budou nám k tomu zpívat ptáci... :) 
 
Akce je určena pro všechny věkové kategorie, ženy, muže, děti. 
  
Kdykoli v průběhu akce nebo o přestávkách si budeme povídat s výživovou poradkyní s možností 
využití přístroje Bodystat, s fyzioterapeutkou o zdravém těle a zdravém cvičení.   
 
Příspěvek na akci: 100 Kč předem,150 Kč na místě, č.účtu 828082018/2010 do 13.7.  
Informace, rezervace  ivana.roz@seznam.cz , dana.stepankova@seznam.cz  
Děkujeme za včasné přihlášení/platbu, zjednoduší nám to organizaci celé akce :) 
 
Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 a více přihlášených osob. Přihlášky uzavíráme 
v neděli 13. července 2019. 
  
V ceně: ukázkové lekce jógy, tematické odborné přednášky, voda, drobné občerstvení -  
            ochutnávka smoothie, káva a raw dezert.  
 
S sebou potřebujete pouze vlastní podložky na cvičení a dobrou náladu 😊😊
 
Oběd: dýňová polévka, polévka z červené čočky, caesar salát, řecký salát  - NUTNO OBJEDNAT 
PŘEDEM !!! 
 
PODROBNÝ PROGRAM:    9:00  - Jógová terapie, aneb jak cvičit jógu - pomalé cvičení 
                                                         na probuzení těla   - Gábina  
                                            10:00 -  Power joga - Gábina Kristlová 
                                            10:30 -  přestávka - přednáška - Hormonální jóga dle Dinah               
                                                         Rodrigues – Gábina Kristlová    
                                            11:30 -  Power jóga – zdravá záda a správné zapojení středu těla -    
                                                         Ina Mužíková    
                                            12:00 -  Pozdrav slunci, závěrečná meditace  - Valča Šindelářová 
                                            12:30 -  oběd… přednášky, měření těla, povídání s odborníky…  
 
Těší se na Vás pořadatelky: 
Ivana Roztočilová – SKSp, z.s. Dana Štěpánková - obec Spojil 
 

 

 
Festival: 
15. ročník festivalu ČESKÉ HRADY.CZ   
Kunětická Hora 19. – 20. 7. 

Výběr kapel: Kryštof, Harlej, Rybicky 48,  
Arakain  a Lucie Bílá, Mirai… 

 

 

DEN S JÓGOU
SPORTOVNÍ AREÁL, NEDĚLE 21.7.2019
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