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„Na Hromnice o bramborák více“. 
Že jsem se zbláznil? To rčení zní přece docela jinak! No, znělo a asi bude i nadále znít ono
„o hodinu více“, ten bramborák se tam ocitl v naprosto jiných souvislostech. Psalo se druhého února 2018, 
tedy Hromnice, byl pátek a my se v restauraci našeho sportovního areálu scházeli na takzvané soused-
ské posezení. Kdo se alespoň občas účastní, tak ví, že na tento večer bývá v restaurační kuchyni při-
pravováno nějaké kulinářské potěšení. A na Hromnice to byl právě staročeský bramborák. Již první tóny 
vůně česneku, majoránky a slaninky rozšířili přítomným mlsné chřípí a Hanka téměř nestačila střídat sma-
žení bramboráků s čepováním piva. I my ve Spojile jsme část mlsného národa, bramboráky byly super 
a tak ta míchanina ze čtyř kilo brambor rychle zmizela v našich útrobách. A jen se tak stalo, klika cvak-
la, dveře letí a přišli další Spojiláci a že by prý taky rádi ochutnali bramborák.  A nemyslete si, že i my 
dříve příchozí jsme chtěli zůstat u jednoho bramboráku na osobu. „Hanko, máš brambory?“ „Nemám.“ 
A česnek a slaninu a to ostatní máš?“ „Tak to všechno ostatní mám.“  Po této výzvědné činnosti jsme 
se navzájem začali hecovat a pošťuchovat, co bychom udělali, kdyby byly brambory a kdyby ….. . Jsou 
hecaři, ale jsou také muži činu. A jeden takový vytáhl mobil, vytočil číslo a pak jsme slyšeli tento hovor: 
„Ahoj ……., přijdeš na sousedskou? Tak s sebou, prosím, přines pár kilo brambor. Jó, jó, taška bude stačit, 
díky.“ A tak se v restauraci objevily nové, respektive další brambory. A protože jsou i ženy činu a pár nás je 
v takových chvílích alespoň na polovic, vyhrnuli jsme si rukávy, umyli ruce a už jedni loupa-
li brambory, další česnek a další parta již umyté brambory nastrouhala. Zbylá část akce ležela opět 
na Hance, ale netrvalo to dlouho a opět se restauračkou nesla ta skvělá vůně smažených bram-
boráků. Boule za ušima, mastné hubinky a široké úsměvy s pěnou na horním rtu. To bylo finále bram-
borákového „běsnění“ dne 2.2.2018. Ve druhém kole v nás zmizelo beze stopy ještě dalších sedm 
kilo brambor. Kdo se nezúčastnil, přišel o velkou legraci, bramborákové hody a vskutku veselé 
a přátelské sousedské posezení. Tak již víte, kde se vzala ta upravená pranostika? No jasně! Le-
tos na Hromnice měl každý ve sportovním areálu přítomný Spojilák o bramborák více. Minimálně.

MUDr. Karel Mencl, šéfredaktor 

SLOVO ÚVODEM
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VOJTA ŠEVEČEK

Je nám ctí, že Vojta Ševeček reprezentuje i obec Spojil a že na obcí věnovaných lyžích sklidil další 
velký úspěch ve freestylovém lyžování. Jsme rádi, že se na nás Vojta dívá ze stupínku nejvyššího. 
Gratulujeme mu  a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.

 23.3. – Noční výprava

24.3. –  Velikonoční floristika

25.3. –  Zdobení velikonočního stromu

30.3. – Křížová cesta, klapání na klapačky

2.4. –   Velikonoční koledování

7.4. –   Sběr železného šrotu

30.4. – Čarodějnický slet

1.5. –   Stavění máje

19.5. - Jezdecké závody
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE SPOJIL

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

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi alespoň ve stručnosti pár informací 
z Obecního úřadu ve Spojile. Jsem rád, že jsme 
v hojném počtu přivítali nový rok 2018. Jak budete 
mít možnost se dočíst v tomto čísle zpravodaje, lyže, 
které obdržel Vojta Ševeček byly darem, který padl 
na úrodnou půdu, jeho vítězství je toho důkazem. 
Jsem i nadále připraven jej podporovat, protože cí-
tím, že jeho schopnosti a sportovní um v dresu naší 
obce je dobrá kombinace. 
Dovoluji si touto cestou poděkovat paní Boženě Me-
lounové, člověku, který obdržel od obce Spojil čest-
né občanství za nezištnou práci, kterou odvedla pro 
naši obec ve funkci kronikářky. Tuto funkci vykonáva-
la v době od novodobé samostatnosti až konce roku 
2017. Její rukopis se nesmazatelně vryje do historie 
obce Spojil. Boženko děkuji! Současně s tímto si Vás 
Vážení občané dovoluji informovat, že novou kro-
nikářkou obce Spojil se stala paní Andrea Vávrová. 
Chtěl bych ji touto cestou poděkovat za ochotu, se 
kterou přistupuje k této funkci a zároveň jí popřát, aby 
ten její rukopis byl rovněž originální a z jejího písem-
ného projevu vycházely pouze články, které budou 
naplněny optimismem, krásnými lidskými příběhy 
a láskou člověka k člověku, aby i ten její odkaz pro 
budoucí generace nebyl psán smutným písmem na-
šich dějin.
Vážení spoluobčané využiji příležitosti našeho zpra-
vodaje a nyní Vás budu informovat o aktuálním sta-
vu provozu restaurace sportovního areálu. Všichni 
víte, že na základě Rozhodnutí starosty obce Spojil 
bylo vypsáno poptávkové řízení na provozovatele 
naší restaurace. Proč tomu tak je? V první řadě je 
tomu proto, protože se změnil statut provozovny z 
neveřejného klubu na veřejně přístupnou restauraci. 
V souvislosti s tímto dochází po deseti měsíční zku-
šební době i k zásadním změnám v rámci nájemních 

podmínek. Toť důvod primární. Po dobu již zmíněné 
zkušební doby jsem nejenom já sbíral poznatky a in-
formace od občanů na vlastní provoz tohoto zařízení. 
V současné době probíhá procesní řízení a poprvé 
se sešla starostou jmenovaná komise pro vyhodno-
cení nabídek. Společně věřme, že vybraný provozo-
vatel bude především pro naši obec partnerem, který 
bude poskytovat dobré služby a dá naši restauraci 
dobré jméno. I na tomto se shodla v rámci priorit 
a hodnotících podmínek i samotná komise. Předse-
dou této komise byl zvolen pan Milan Zavadil. 
Vážení rodiče při řádném zasedání zastupitelstva 
sice v mimořádném termínu byla schválena dohoda 
mezi městem Pardubice a  námi (možná lépe obcí 
Spojil) o vytvoření společného školského obvodu. 
Jsem rád tomu, že tato dohoda byla přijata a stala 
se tak cílem mnoha jednání, která v souvislosti s tím-
to proběhla. Nyní nás čeká ještě přijetí veřejnopráv-
ní vyhlášky. Bližší informace získáte na webu obce 
Spojil. 
Vážení spoluobčané v současné době s příchodem 
jara jsme před vlastní realizací již dvou zahájených 
investičních akcí. Jsou jimi dokončení dětského hřiš-
tě a oplocení ve sportovním areálu a v rámci protipo-
vodňového opatření obce Spojil instalace jednotného 
systému varování obyvatelstva, včetně elektronické-
ho protipovodňového plánu. 
Znovu jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR ve věci rekonstrukce vybraných místní ko-
munikací. Dále opětovné zahájíme jednání o využití 
nemovitosti č. p. 35 pro mateřskou školku a zázemí 
obecního úřadu, hasičů a dalšího. Jako nejdůležitější 
považuji v tento okamžik výstavbu mateřské školky. 
Věřím, že pro tento projekt získáme mandát zastupi-
telstva obce. 
Přeji Vám všem krásné jarní dny plné úsměvu, ra-
dosti a štěstí.

Jan Křivka, starosta obce



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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BŘEZEN:      paní Vlasta Kmentová
   pan Jan Hora 
                      paní Jarmila Horová
                      paní Jiřina Buriancová
 

Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti do dalších let!

NAŠI JUBILANTI

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCH

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Konec roku je vždy něčím zvláštní, má lehký nádech nostalgie nad uplynulým časem a zároveň člověk slaví 
příchod roku dalšího. Rekapitulujeme, co nám starý rok přinesl, někdy i vzal a čím je člověk starší, tím si více 
uvědomuje, že jsme tu všichni jen na chvíli.
Vedení obce s obecním úřadem přichystalo tradiční slavnostní vítání nového roku s doprovodným programem 
ve venkovních prostorách sportovního areálu. 1. ledna 2018 se již od 17:00 hodin scházeli první návštěvníci 
celé akce, k běžnému sortimentu restaurace byl navíc připraven výborný punč, svařené víno a neodolatelné 
párky v rohlíku. Dechový orchestr Pernštejnka vyhrával známé melodie, a tak všem čekání na vítání nového 
roku rychle ubíhalo. Kolem 18. hodiny byl areál včetně hřiště zaplněn doslova k prasknutí, lidé se postupně 
sjížděli i z nedalekých Pardubic, všichni chtěli vidět spojilský ohňostroj, který má již řadu let své renomé.
Pan MUDr. Karel Mencl krátce seznámil přítomné s programem a přivítal paní senátorku Miluši Horskou, 
která všechny pozdravila, popřála všeho dobrého do nového roku a vyzvala k účasti ve volbách prezidenta 
republiky a upozornila na křehkost  svobody.
 V dalším vstupu ocenil pan starosta Vojtěcha Ševečka, mladého a velice úspěšného sportovce z naší obce, 
který ve svých šestnácti letech získal stříbrnou medaili na Mistrovství České republiky ve freestylovém lyžo-
vání. Protože se tento úspěšný sportovec zúčastní evropských a světových turnajů, věnovala obec mladému 
nadějnému sportovci lyže LINE Tom Wallisch Pro s příslušným vázáním a dárkový poukaz v hodnotě 5.000,- 
Kč.
Dalším velkým překvapením bylo vystoupení skvělé operní a metalové zpěvačky Ivety Aman, která za své 
kariéry zpívala s Ladislavem Hronem, Evou Pilarovou a založila kapelu Wishmasters. I u nás měla zpěvačka 
se svou krásnou barvou hlasu velký úspěch a již při prvních tónech anglicky zpívané balady všichni účastníci 
zmlkli a nechali se unášet kouzlem okamžiku..
Následoval projev pana starosty, který upozornil na fakt, že máme to obrovské štěstí, že žijeme v naší zemi v 
míru a blahobytu a požádal o vnímání přístupu ke společným věcem s větší mírou zodpovědnosti. Poukázal 
na nezdravé nahrazování přirozených osobních kontaktů virtuálním elektronickým životem a vyzval k uváže-
nosti při volbě prezidenta republiky a do zastupitelstev obcí. Požádal o větší vnímavost v obecních otázkách, 
vyzval ke společné práci bez zbytečných šarvátek a k hledání společné řeči. 
Česká hymna pak zazněla v podání Ivety Aman a nad námi se rozzářil tolik očekávaný ohňostroj.
Šťastný nový rok 2018!

Autor: AVE

KULTURNÍ RUBRIKA
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Tříkrálová sbírka 2018
Není nic krásnějšího než pomoc bližnímu. Radost, kterou svou pomocí uděláme druhému člověku, je pak tou 
největší odměnou. Už tradičně se na naši obec, stejně jako na mnoho dalších v republice, obrátila s prosbou 
o pomoc Oblastní charita Pardubice při pořádání Tříkrálové sbírky.
Rádi jsme prosbě vyhověli a ihned se nám přihlásilo několik dobrovolníků, rodina Kučerova a Kuhnova. Děti 
se podělily o pokladničky a začalo se s laděním zapůjčených kostýmů pro tři krále. 7. ledna 2018 tak vyrazily 
dvě skupinky koledníků požádat naše spoluobčany o příspěvek.
„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví přejeme Vám,“ zaznělo i u našich dveří. Za doprovodu kytary jsem 
si s nimi ráda zazpívala a z jejich srdečného nadšení pro věc jsem bez váhání zalovila v pokladničce našich 
úspor a plnou hrst postupně nastřádala do pokladničky Charity. Pan Kučera za krále Kašpara, Melichara 
a Baltazara požehnal náš dům a nad vchodové dveře napsal bílou křídou K+M+B+2018. Domů jsem si od-
nášela nejen dobrý pocit, ale i balený cukr s logem Charity, malý kalendářík a Charitní noviny.
Všem, kdo se zapojili a finančně podpořili tuto sbírku, děkujeme. Za naši obec se vybralo do 3 zapečetěných 
pokladniček úctyhodných 20.264,-Kč, do sbírky se zapojilo za celý Pardubický kraj 85 obcí, za Oblastní Cha-
ritu Pardubice tak byla vybrána částka 1.245.772,-Kč. Výtěžek podpoří rozšíření odlehčovacích služeb pro 
seniory a lidi se zdravotním postižením i služby mobilního hospice.
autor: AVE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA



X. PLES OBCE SPOJIL A SDH OBCE SPOJIL

XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES SVAZKU OBCÍ LOUČNÁ 2018

Plesová sezóna je v plném prou-
du a pro naši obec ve spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasi-
čů bylo potěšením uspořádat pro 
své obyvatele jubilejní X. ročník 
společného večera ve víru tance.
V podvečer 19. ledna byl vypraven 
autobus do spřátelené obce Cho-
teč, kde se celá akce uskutečnila. 

 Nálada byla veselá už cestou 
a dámy ve večerních róbách se 
nenechaly zaskočit případným po-
mačkáním svých toalet. 

Mezitím se ve společenském domě v Chotči pořadatelé pilně připravovali na příchod hostů, kte-
ré pak náležitě přivítali s otevřenou náručí. Dámy při příchodu čekala krásná růžička a pánové dosta-
li malou lahev šampaňského. Účast byla vysoká, okolo šedesáti hostů, kteří se nenechali zahanbit, 
a za doprovodu hudební skupiny „Bylo nás pět“, předvedli své taneční umění, došlo i na divočejší kreace. 
V pozdějších hodinách přišel čas na vylosování tradiční tomboly, kterou v průběhu večera všichni zvědavě okukovali. 
Bylo se na co těšit, hlavní cenou byla LED televize a další zajímavé ceny, jako vysavač nebo dárkové koše s jídlem.
Všem sponzorům večera děkujeme a hostům za vytvoření skvělé atmosféry taktéž.
Budeme se těšit na další ročník.

Autor: AVE

I přes stoupající chřipkovou epidemii se dne 9. února 2018 konal Reprezentační ples svazku obcí Loučná. 
Jako na hostitele tentokráte padl los na Býšť. Pro zájemce o plesový rej přijel do Spojilu obrovský autobus, že 
jsme si po nástupu připadali jako na cestě do nějaké zahraniční destinace na dovolenou. Tento náš dopravce 
postupně objel další obce mikroregionu a sesbíral zde další tanečníky, takže jsme do Býště dorazili prakticky 
téměř v plném obsazení.
Stejně jako na Spojilském plese jsme byli mile přivítáni, dámy obdržely kytičku, v tomto případě kvetoucí 
primulku a pak již nic nebránilo zasednutí k přidělenému stolu. Původní informace, že nás bude na plese 
hrstka , to kvůli řádící chřipce, se nevyplnil, a i když ne do posledního místečka, bylo plno. Kapela, dá-li se tak 
uskupení muzikantů a zpěváků nazvat, byla skupina ALIBI, skupina, která si pro své produkce vytvořila téměř 
digitální ráj.  Počtem členů malá, výkonem obrovská a zvláště úchvatný byl jejich pěvecký výkon. V jednu 
chvíli jsem měl pocit, že je na pódiu skutečná Věra Špinarová. Doporučuji navštívit jejich stránky na webu.
Tanec, doprovodný program, tombola, to je kolorit většiny plesů a pak samozřejmě také možnost zajít s přá-
teli „na kapku“ nebo si v klidu sednout a popovídat u sklenice s bílou pěnou. Všechno by na takové akci mělo 
mít patřičnou úroveň. To vše v Býšti bylo. Na co jsme však byli hodně zvědaví, to je jejich restaurace, o které 
některé osoby téměř básní. Pohyb, i když ne zrovna na zdravém vzduchu, malinko unaví a ozve se hlad. 
Tak jsme se vypravili za gáblíkem. A musíme přiznat, že pověst, která v současnosti o jejich kuchyni koluje, 
je naprostá pravda. Chuťově sladěné a žaludku přiměřené množství pokrmu s patřičným designovým prove-
dením dle hesla „jíme i očima“ nemělo chybu. A při placení jsme byli překvapeni nepřemrštěnou cenou. Jak 
sami v Býšti hlásají „vysoká kvalita za přiměřenou cenu“. Budete-li mít cestu kolem, nezaváhejte se zastavit 
na dobré jídlo. Vřele doporučuji.
Všechno však má svůj konec. Udeřila 
druhá hodina ranní a kapela se s námi 
rozloučila. Nezbývalo než dopít, vyzved-
nout si svršky v šatně a uvelebit se opět 
v autobusu pro zpáteční cestu. Jó, jó, …. 
budeme-li živí a zdraví a bude-li i příští 
rok příležitost, nezapomeneme se zú-
častnit dalšího plesu mikroregionu.
      
     KM
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DĚTSKÝ KARNEVAL

DOSPĚLÁCKÝ KARNEVAL

Doba masopustu byla sice u svého konce, ale 
nic nebránilo uspořádat v sobotu 17. února 
karnevalový rej pro děti pod taktovkou obce 
Spojil a Hanky Hartmanové. Celé odpoledne 
bylo pod mrakem, dětem však zábavu nic ne-
pokazí. Dětské švitoření a smích bylo slyšet už 
z dálky, to jak se scházely ještě v bundičkách 
a kabátcích, pod nimiž pečlivě ukrývaly, za co 
vlastně jdou.
Načinčané maminky, hrdé na své ratolesti 
a také na masky, nad kterými trávily jistě ne 
jeden z večerů, kráčely do sportovního areálu 
v těsném závěsu za dětmi. Šatna restaurace, kde se karneval konal, byla hned zaplněná. Vykukovali z ní 
víla, dýně, hastrman, kovboj, kominíček a další do detailu vypracované kostýmy. 
Po prvotním ostychu, zvláště u těch nejmenších se rozproudila zábava vpravdě karnevalová. Mimistudio 
–Labyrint, které vlastní program karnevalu provozovalo, je na dětské akce speciálně „vycvičené“. Pár vese-
lých písniček a společné vítání se námořnickým pokřikem „ahoj“ odstartovalo dvouhodinový maratón zábavy. 
Děti se náramně bavily, do rytmu jim hrála hudba Mimistudia veselé skladby, které zněly z amplionu po celém 
areálu. Koordinátorky v námořnickém měly připravené hry, tanečky, soutěže i spoustu otázek. Děti tak sólo, 
nebo kolektivně tančily a odpovídaly na dané otázky jedno přes druhé a s nadšením soutěžily. Po každém 
splněném úkolu, jako bylo například přenášení papírových rybiček za pomoci kolíčku na prádlo, si soutěžící 
mohli sami vybrat nějaký ten drobný dárek z připravené nabídky.
Rodiče odpočívali na lavičkách kolem tanečního parketu a sledovali, co se právě děje a co se bude dít, aby 
případně pomáhali v soutěžích svým dětem, ale i vnučkám a vnukům, hlavně těm nejmenším. Než jsme se 
nadáli, byly dvě hodiny programu pryč a museli jsme se loučit. Zábava byla povedená a spokojené děti si 
domů odnášely spoustu zajímavých cen. Nezbývá než se těšit, že i ten karneval roku 2019 bude stejně pove-
dený. Ale není všem dnům zábavy v roce letošním konec, pro děti se připravují další atrakce, jako například 
„Pohádkový les“ nebo „čarodějnice“. Snad i tyto akce se vydaří.

Doba masopustu je od pradávna dobou hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během tohoto 
třídenního svátku pak probíhaly hojně taneční zábavy, zabíjačky a svatby. Ani ve Spojile tomu, co se týče 
zábavy, nebylo jinak.
I tentokrát byl Spojilský karneval pro dospělé v režii paní Hany Hartmanové a Mirky  Čápové, hudbu zajišťo-
vala skupina THK music. Karnevalové veselí pro dospělé se uskutečnilo taktéž 17. února od 20 hodin 
a ani dospěláci nezůstali, co se týče masek, pozadu. Nejvtipnější maskou večera byla skupinka alkoholic-
kých nápojů: třešňovice, meruňkovice, višňovice, slivovice, zázvorovice, grapovice a mandlovice. Svůj smysl 
pro humor prokázala i dvojice pytlů ovsa a žita, olympijští sportovci, lékař s kovbojem i sličná a okouzlující 
břišní tanečnice.
Dospěláci si také rádi hrají, a tak 
došlo na hru „Jedna židle chybí“, 
vždy když přestala hrát hudba, mu-
sel si každý sednout na židli 
v kruhu, pokud to dotyčný nestihl, 
byl vyřazen a postupně se snižoval 
o jednu počet židlí tak, aby vždy 
bylo o jednu méně, než bylo sou-
těžících. Legraci si užili všichni i při 
házení brčkem a pantomimě, což 
bylo po několika vypitých sklen-
kách, poněkud těžší.
Jsme zvědaví, co nám tato povedená sestava přichystá na příští rok :o).

7
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE DVOJIC

SPORTOVNÍ RUBRIKA

V sobotu 10.února 2018 se v našem sportovním areálu uskutečnil již 6.ročník tradičního spojilského turnaje 
ve stolním tenisu dvojic. 
Pořádání letošního ročníku si vzali na starost spojilští občané Jan Štěpánek Pod Hrází 87 a Radka a Ladislav 
Ministrovi, pod hlavičkou SUPERTRAMP.
Letos se sešlo 10 hráčů, když několik dalších se nemohlo zúčastnit vzhledem k nemoci či jiným aktivitám. 
Tak snad příště :)
Turnaj byl zahájen po 13-té hodině přivítáním a tradiční společnou fotografií. Hrálo se opět systémem „každý 
s každým“, tentokrát na tři vítězné sety. 
Tradiční losování dvojic do turnaje letos dopadlo nad očekávání dobře, takže kvalita všech dvojic byla velmi 
vyrovnaná.

Ceny do turnaje připravila paní Radka Ministrová, za což jí patří veliký dík a věřím, že všem třem dvojicím 
opravdu chutnaly.

Po ukončení turnaje se ve večerních hodinách konala hojně navštívená oslava spolupráce se SUPERTRAMP 
v duchu Country se skupinou Pub Session Country Band.

Rád bych poděkoval všem účastníkům, Hance Hartmanové za zajištění občerstvení,  SUPERTRAMPu za 
výborné spolupořádání a sponzoring a též kapele za hudební výkony.
Věřím, že se všem turnaj i následná oslava líbily a těším se na setkání se všemi i novými účastníky v příštím 
ročníku.

Za pořadatele
Jan Štěpánek, Pod Hrází 87

Konečné pořadí: 
1. místo Ladislav Čáp, Miroslav Doležal
2. místo Petr Dvořák, Tomáš Kučera
3. místo  Jan Zahálka, Tomáš Záleský
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TURNAJ VE STIGA HOKEJI

Konečné pořadí: 
Jméno     Body    Skóre
1. Ladislav Ministr     16     38:10 
2. Jan Volše      11     21:13
3. Malvína Ministrová     10     16:15

Dne 13. ledna 2018 se konal 4.ročník Turnaje ve Stiga hokeji, který pořádal Jan Volše a SuperTramp man-
želů Ministrových.
Turnaj se odehrál v klubovně Sportovního areálu obce Spojil, kde  nájem za tyto prostory hradil náš spolek 
SuperTramp.
Týden před tímto hlavním turnajem proběhl treningový kemp za hojné účasti hrajících i nehrajících, včetně  
účastníka loňského turnaje Michaela Jamese, který dorazil až z Austrálie.
Sraz účastníků byl ve 13. hodin. Po prezenci hráčů byl turnaj zahájen. Turnaje se zúčastnilo 10 stolních 
hráčů. 
Hrálo se na třech hracích stolech Stiga podle platných pravidel, systémem každý s každým tzn. 9 účastníků 
odehrálo celkem 36 stolních utkání. 

Ale říkal jsem, že hrát nebudu, fakt říkal…. 

Další účastníci bez udání pořadí:
Jan Štěpánek, Jan Kostelecký, Michal Kostelecký, Lea Ministrová, Tomáš Záleský, Michal Riedel  

Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků hlavní soutěže a první tři účastníci v pořadí převzali ceny vč. lahůdek 
vytvořených paní Radkou Ministrovou ze spolku SuperTramp.
Touto cestou děkuji všem účastníků turnaje za férovou hru, Janu Volšemu za skvělou přípravu turnaje, paní 
Hartmanové za připravené občerstvení a trpělivost, Karlu Ševečkovi a Honzovi Kosteleckému za zapůjčení 
hracích stolů Stiga.

Sportu  -  stolnímu zvláště   
Zdar !

Ladislav Ministr 



ZE ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL

U S N E S E N Í 
Z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 7/2017

ze dne 13. a 20. prosince 2017  

I.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje ověřovateli zápisu MUDr. Karla Mencla a Boženu Me-
lounovou.

II.
Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu o plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva obce Spojil 
na vědomí bez výhrad.

III.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje obsah smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z 
rozpočtu Pardubického kraje a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

IV.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí rozpočtové opatření č.204/2017 v kompetenci 
starosty obce.

V.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018-2021.

VI.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje rozpočet obce Spojil na rok 2018.

U S N E S E N Í 
Z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2018

ze dne 31. ledna 2018  

I.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Dianu Houdovou a Ing. Tomá-
še Kučeru.

II.
Zastupitelstvo obce se vypořádává se vznesenou námitkou k bodu 12 – zápisu ze zasedání zastupitelstva 
ze dne 20.12.2017 následně:
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje zápis z řádného zasedání zastupitelstva konaného 
dne 20.12.2017 doplněný o následující text:
V bodě různé bylo diskutováno o následujících bodech:
Cesta mezi lesem a cvičištěm psů

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 13. A 20.12.2017

Vážení čtenáři našeho Zpravodaje, během celého loňského roku jste v této rubrice mohli 
číst komentáře Radky Ministrové k zasedáním Zastupitelstva obce Spojil, jako upoutávku 
na jejich zápis a nahrávku. Vzhledem k tomu, že takto komentované články nebyly ofici-
álním stanoviskem vedení obce, budou od tohoto vydání zveřejňována pouze usnesení, 

přijatá na těchto zasedáních Zastupitelstva obce Spojil.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 31.1.2018
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Restaurace na hřišti – kdy bude vyhodnocení veřejného provozu, rušení nočního klidu na Silvestra.
Čištění koryta spojilského odpadu.
Info o Valné hromadě Svazku obcí Loučná.
Info o GDPR.
Kdo a kdy má předložit otázky a připomínky k projednávanému bodu číslo 6.

III.
Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu o plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva obce Spojil 
na vědomí bez výhrad.

IV.
Zastupitelstvo obce Spojil přijalo usnesením návrh, aby bylo o předmětném bodu č.4 schváleného programu 
zastupitelstva obce hlasováno s uvedením jmen hlasujících.

V.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje starostu obce Spojil Jana Křivku uzavřením smlouvy 
o dílo se společností TBO s. r. o. se sídlem Družstevní čp. 5, 330 27 Vejprnice, IČ 27979504 zastoupenou 
jednatelem panem Michalem Bednářem ve věci realizace investiční akce Protipovodňová opatření obce 
Spojil. 

VI.
Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č, IV-12-
2015786/VB/01, Pardubice Spojil V Loukách – knn – Jonáš.

 VII.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Rozpočtové opatření č.205/2017 v kompetenci 
starosty obce.

VIII.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Rozpočtové opatření č.206/2017 v kompetenci 
starosty obce.

IX.
Zastupitelstvo obce Spojil pověřuje člena zastupitelstva MUDr. Karla Mencla k zajištění podkladů, včetně 
finančního rozpočtu pro zhotovení pamětní desky panu Josefu Křivkovi - Mistru sportu v cyklistice.
 

U S N E S E N Í 
Z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil v mimořádném termínu 

č. 2/2018
ze dne 7. března 2018  

I.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje ověřovateli zápisu MVDr. Svatopluka Rozsypala 
a Jana Matěje.

II.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870, IČ: 
48161055 se sídlem Pardubice – Studánka, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem. 

Zvukové záznamy a ověřený zápis z jednání zastupitelstva najdete na webových stránkách obce 
www.spojil.com

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 7.3.2018
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Vážení občané obce Spojil.
V poslední době jsem smutný z toho, jak probíhá ko-
munikace mezi občany a vedením obce. Začali jsme 
se k sobě chovat nějak „divně“. Někdo se pořád je-
nom ptá, a někdo zase nechce na otázku odpovědět, 
případně odpoví velmi vyhýbavě vlastně tak, že ne-
odpoví vůbec. Moc mě to mrzí, a jako občanovi Spo-
jila, člověku který zde bydlí, se mi to vůbec nelíbí. Na 
místo věcných jednání nepřipustíme diskusi, zakope-
me se do zákopu vlastních názorů a konstruktivně 
a otevřeně nehledáme cestu, která by nás posouvala 
při řešení daných problémů dále.
Posledních pár měsíců, a zejména pak od konce led-
na letošního roku, se často diskutuje na téma restau-
race ve sportovním areálu. Na zastupitelstvu které 
proběhlo 31.1. jsem se jako občan dozvěděl, že má 
stávající nájemce restaurace ve sportovním areálu 
výpověď. Co mě však velmi překvapilo a vzbudilo ve 
mně spousty nejasností a otázek byl průběh samot-
ného zasedání zastupitelstva. Pokud jsme jako za-
stupitelé měli dotazy k postupu a podmínkám samot-
ného poptávkového řízení, bylo nám sděleno, že je to 
tajné i pro zastupitele, a informace budou k dispozici 
pouze zájemcům o nájem restaurace.
Proč bylo pracovní setkání 11.2.2018?
Na základě této skutečnosti a v té době dostupných 
informací jsme dne 8.2. spolu s paní Dianou Houdo-
vou a panem Karlem Menclem předali k rukám sta-
rosty žádost o svolání Zasedání zastupitelstva obce 
Spojil z důvodu projednání „Využití sportovního are-
álu a restaurace“. Proč samotné zasedání zastupitel-
stva nebylo svoláno nás starosta informoval na neve-
řejném pracovním setkání členů ZO, které se konalo 

11.2. v termínu, který jsme původně požadovali pro 
zasedání zastupitelstva. Za tuto pracovní schůzku 
Honzovi velmi děkuji, domnívám se, že byla velice 
plodná a Honza nám odpověděl na spousty pokláda-
ných dotazů.
Má občan vědět co se probíralo na pracovním setká-
ní 11.2.2018?
V následujícím týdnu po nedělním setkání se mě ně-
kolik občanů ptalo, jak setkání dopadlo, jestli jsme se 
něco dozvěděli a zahrnovali mě otázkami na téma co 
bude se sportovním areálem a restaurací od 1.4. ? 
Uvědomil jsem si, že z dané schůzky nevznikl žádný 
výstup pro občany a mohou se tak domnívat, že jsme 
si tam něco „upekli“ a s nimi se o tom nechceme ba-
vit. Na základě této myšlenky jsem napsal 20.2. sta-
rostovi dopis, ve kterém jsem opět připomněl, že by 
bylo vhodné o průběhu dění kolem restaurace spor-
tovního areálu diskutovat s občany a nejlépe tak uči-
nit na zasedání zastupitelstva obce. Na tento dopis 
jsem dostal zamítavou odpověď.
Obdobnou odpověd jsem dostal, když jsem 26.2. opět 
požádal starostu, jako zastupitel, o zařazení daného 
bodu na zasedání zastupitelstva plánovaného na 7.3.
Zamítavé stanovisko mě velice překvapilo především 
proto, že když jsme chtěli zasedání zastupitelstva již 
11.2. tak nám bylo vytknuto že by nebyla dodržena 
minimální 7mi denní doba zveřejnění. V tomto přípa-
dě, jsem ale žádost o zařazení bodu do programu 
odeslal včas, a přesto nebyla žádost akceptována.
Hodně jsem přemýšlel nad postupem starosty, připo-
mněl jsem si průběh schůzky 11.2., uvědomil jsem si, 
že na některé otázky jsme vlastně nedostali odpovědi 
a došel jsem z závěru, že by bylo dobré, pokud by 

11.2.2018, ANEB JAK ZJISTIT A VEŘEJNĚ PROJEDNAT, CO SE DĚJE V OBCI?

Z REDAKČNÍ POŠTY
Příspěvky zaslané redakci Spojilské drbny uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané ma-
teriály a fotografie se nevracejí.
Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem redakce.
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většinu informací, které zazněli na této schůzce měli k dispozici všichni občané obce Spojil, nejenom tehdy 
přítomní zastupitelé.
Před jednáním zastupitelstva 7.3.2018 jsem tedy opět předal starostovi obce návrh na doplnění programu 
o následující body:

1. Projednání zprávy o činnosti kontrolního výboru zabývajícího se vyhodnocením plnění usnesení přijatých 
roku 2017, kontrolou vyhodnocení zkušebního provozu restaurace ve sportovním areálu, kontrolou zadávací 
dokumentace pro poptávkové řízení na provozovatele restaurace sportovního areálu obce Spojil, kontrolou 
důvodu výpovědi stávající nájemní smlouvy nebytových prostor sportovního areálu a kontrolou smluv a do-
hod předložených kontrolnímu výboru od 1.2.2018 na základě závazku starosty obce z jednání zastupitelstva 
konaného dne 31.1.2018.

2. Informace o probíhajícím poptávkovém řízení na provozovatele restaurace sportovního areálu obce Spojil.
Součástí žádosti bylo samozřejmě i zdůvodnění a návrh na usnesení. Všechny předkládané materiály jsem 
předal písemně a tvoří tak součást zápisu z daného zasedání zastupitelstva.
Díky zamítavému stanovisku některých zastupitelů, se dané body k mé lítosti na jednání zastupitelstva opět 
zařadit a projednat nepovedlo. Samotný průběh celého zastupitelstva doporučuji poslechnout na nahráv-
kách, které jsou k dispozici na webových stránkách obce.
Moc mě mrzí, že pokud chci jako zastupitel něco projednat na zastupitelstvu, neboť se domnívám, že je to 
aktuální, nemám moc šancí zařadit daný bod do programu zastupitelstva, pokud se to vedení obce nehodí 
do krámu. Když jsem vstupoval do komunální politiky, domníval jsem se, že v obci velikosti Spojil, se na 
zasedání zastupitelstva můžeme ptát a diskutovat na všechna témata, která jsou v danou chvíli pro občany 
aktuální. V poslední době nabývám pocitu, že se zde prosazuje politika „mlčení a nejednání“, a přemýšlím, 
jak to bude pokračovat dále.

Žádost občanů
Jedním z důvodů, proč jsem žádal o zařazení bodu 2 do programu, byla žádost od manželů Ministrových, 
kterou jsem dostal mailem 5.3. Původně jsem předpokládal jsem že bude vyřízena na zasedání zastupitel-
stva. Z žádosti vybírám:
Dne 11.2.2018 proběhlo na obecním úřadě ,,neveřejné pracovní setkání členů zastupitelstva obce Spojil 
v podobě interpelací na starostu obce,, kde byly projednávány věci, o kterých nebyly zveřejněny žádné in-
formace. Žádáme Vás, jako zastupitele obce Spojil, o písemné znění dotazů, připomínek a podnětů, včetně 
písemných odpovědí starosty obce Spojil na tyto dotazy, připomínky a podněty, vzešlé z ,,neveřejného pra-
covního setkání členů zastupitelstva obce Spojil v podobě interpelací na starostu obce,,.
Žádost jsem tedy podstoupil starostovi a požádal ho o vyjádření. Na žádost následně odpověděl jak starosta, 
tak místostarosta. Vzhledem k tomu, že se s jejich vyjádřeními plně neztotožňuji, předkládám na závěr mého 
zamyšlení odpověd na žádost manželů Ministrových i já.

Vážení manželé Ministrovi.
Dne 11.2.2018 skutečně proběhlo na obecním úřadě ,,neveřejné pracovní setkání členů zastupitelstva obce 
v podobě interpelací na starostu obce,,.
Zákon takové pracovní schůzky nevylučuje, pouze říká, že na nich nesmí být přijato usnesení, a doporučuje 
se, o průběhu a hlavních diskutovaných tématech informovat veřejnost.
Na této pracovní schůzce jsme vedení obce pokládali otázky týkající se převážně restaurace ve sportovním 
areálu obce Spojil. Otázky na téma: vyhodnocení zkušebního provozu, výpověď stávajícího nájemce, nejas-
nosti a chyby v poptávkovém řízení, minimální požadovaný rozsah poskytovaných služeb novým nájemcem, 
kriteria výběru nového nájemce apod. Dále nás starosta informoval o přípravě smlouvy o vytvoření společ-
ného školského obvodu spádové základní školy a také připomněl problém školek. Na pracovní schůzce jsme 
nepřijali žádné usnesení, neboť se nejednalo o zasedání zastupitelstva. Jsem přesvědčený, že daná schůz-
ka byla plodná a přinesla informace všem, kteří se ji účastnili. V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
Mrzí mě také, že daný bod, kterého se týkala i Vaše žádost, nebyl zařazen do programu na jednání zastu-
pitelstva obce Spojil dne 7.3.2018, kde byla podle mě příležitost, Vás občany s průběhem a výsledky této 
pracovní schůzky seznámit.

V úctě Tomáš Kučera, Váš zastupitel.



Reakce na žádost určenou zastupitelům : 

Jan Křivka starosta obce           ve  Spojile dne 8.března 2018

Vážená paní Radko Ministrová, Vážený pane Ladislave Ministře
K předložené žádosti si Vám dovolím sdělit následující. V uvedený datum tj. 11.2.2018 proběhlo, jak jste již 
uvedli Vy, setkání starosty obce se členy zastupitelstva. Ano, na celé věci není nic špatného a především, ne 
nic protizákonného. Z uvedené pracovní schůzky nebyl pořizován písemný zápis.

Nyní zdůrazňuji a to důrazně zdůrazňuji, že nejednalo o řádné zasedání Zastupitelstva obce Spojil.

 Není mojí, ani nikoho jiného povinností Vám sdělovat o čem jsme hovořili. Dále Vám sděluji, že nejsem při-
praven ani do budoucna, se Vám zodpovídat z mého jednání a postojů pokud to nebude vyžadovat zákon.

Na vědomí elektronikou poštou:                      Všem členům Zastupitelstva obce Spojil

Svatopluk Rozsypal    místostarosta obce                                                                          9. 3. 2018

Přeji všem hezký den,
manželé Ministrovi oslovili svým dotazem zastupitele obecně což jim paradoxně nedává právo na odpověď, 
ale bylo by nezdvořilé ponechat dotaz bez odpovědi.

 Vážení manželé Ministrovi
Dne 11. 2. skutečně proběhlo neveřejné pracovní setkání členů zastupitelstva. Setkání probíhalo tvůrčím 
způsobem v ovzduší vzájemného porozumění  napříč politickým spektrem. Na dotazy, které se týkaly  pro-
blematiky obce v celé své škále obdrželi zastupitelé odpovědi bezprostředně, tedy v souladu se zákonem, na 
který se odvoláváte. Osobně jsem odcházel s pocitem, a doufám, že i ostatní členové zastupitelstva, užitečně 
stráveného času. Vzhledem k tomu, že informace, které zastupitelé na setkání získali jsou jejich výhradním 
duševním vlastnictvím a žádný zákon je nenutí, aby se o něj dělili s kýmkoli, je toto vše, o co jsem se ochoten 
podělit s Vámi.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem

Svatopluk Rozsypal

Zajímalo nás, co se řeší na neveřejných pracovních setkáních se zastupiteli, jaké jsou záměry využití obec-
ního majetku, především Sportovního areálu a budovy č.35. 

Radka a Ladislav Ministrovi, občané obce Spojil

JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE?
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Žádost o informace :

Vážení zastupitelé obce Spojil,
Dne 11.2.2018 proběhlo na obecním úřadě ,,neveřejné pracovní setkání členů zastupitelstva obce Spojil
 v podobě interpelací na starostu obce,, kde byly projednávány věci, o kterých nebyly zveřejněny žádné in-
formace.
Žádáme Vás, jako zastupitele obce Spojil, o písemné znění dotazů, připomínek a podnětů, včetně písem-
ných odpovědí starosty obce Spojil na tyto dotazy, připomínky a podněty, vzešlé z ,,neveřejného pracovního 
setkání členů zastupitelstva obce Spojil v podobě interpelací na starostu obce,,.
Vzhledem k tomu, že zákon o obcích stanoví, že na dotazy, připomínky a podněty - interpelované věci - musí 
zastupitel obdržet písemnou odpověď bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud jejich poskytnutí nebrání 
zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění, žádáme o brzké vyřízení naší žádosti.

Děkujeme
Radka a Ladislav Ministrovi, občané obce Spojil



Z REDAKCE SPOJILSKÉHO ZPRAVODAJE

Kraj: Pardubický
Okres : Pardubice
Obec: Spojil
Okrsek: 1
Byly zjištěny následující výsledky hlasování:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 403
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 314 
Volební účast  -   77,92%
Počet odevzdaných úředních obálek: 314
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 313

Výsledky hlasování pro kandidáty do I. kola volby prezidenta republiky  ve volebním okrsku č.1 
Spojil:

Hlasovací lístek                                                       Počet hlasů                                %
č. 1  Ing. Mirek Topolánek                                            27                                       8,63
 č.2  Mgr. Michal Horáček, Ph.D                                   33                                     10,54
č.3  Mgr. Pavel Fischer                                                 26                                       8,31
č.4  RNDr. Jiří Hynek                                                      3                                       0,96
č.5  Mgr. Petr Hannig                                                      2                                       0,64
č.6  Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.                              0                                         0
č.7  Ing  Miloš Zeman                                                    93                                      29,71
č.8  MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.                               29                                        9,26
č.9  prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.                     100                                      31,95

Kraj: Pardubický
Okres : Pardubice
Obec: Spojil
Okrsek: 1
Byly zjištěny následující výsledky hlasování:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 403
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 324 
Volební účast  -  80,4%
Počet odevzdaných úředních obálek: 324
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 324

Výsledky hlasování pro kandidáty do II. kola volby prezidenta republiky  ve volebním okrsku č.1 
Spojil:

Hlasovací lístek                                                     Počet hlasů                                  %
č.7  Ing  Miloš Zeman                                                 126                                       38,90
č.9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.                    198                                       61,10
           

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY KONANÁ VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018 - 1. KOLO

JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE?

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY KONANÁ VE DNECH 26. A 27. LEDNA 2018 - 2. KOLO
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PÁTEČNÍ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 2.2.2018

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení občané obce Spojil,

Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil pořádá
v sobotu 7. dubna 2018 od 9,00 hodin

SBĚR  ŽELEZNÉHO  ŠROTU
Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste veškerý nepotřebný železný šrot 

připravili v tento termín k silnici na vjezdy před Vašimi domy.
Předem Vám všem mnohokrát děkujeme

SDH Spojil 

Milí sousedé, 
přesto, že páteční sousedská posezení nejsou 
uvedena v kalendáři obce Spojil, dále se schází-
me každý pátek a jak jste si již mohli přečíst 
v úvodníku, sousedská se povětšinou nese v du-
chu pospolitém.
Budeme rádi, když přijdete mezi nás.

Páteční sousedé


