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Umíme spolu ještě komunikovat ?
To je otázka, co? No u piva, až do jisté hladiny alkoholu v krvi ano, ale pak to zadrhává, zvláště když se řeší 
nějaká ta „závažná“ politická situace. Ve starodávných hospodách pak vzduchem mohly létat jak půllitry, tak 
židle či znesváření sousedé. Naštěstí se to u nás neděje. Alespoň prozatím. A tak můžeme obrátit pozornost 
směrem k vztahům mezilidským. Naše obec se za posledních 30 let rozrostla na více než dvojnásobek oby-
vatel, ale počet návštěvníků obecního „kulturního zařízení“ až na některé situace poklesl. A kde by se měli 
sousedé potkávat a poznávat? Kde je to nejjednodušší? Třeba na pátečních sousedských setkáních, které 
by si určitě zasloužily rozšíření skladby obyvatelstva! Takto tam potkáme většinou jen některé starousedlíky 
a pár nových obyvatel obce, kteří chodí více-méně pravidelně. Je-li nějaká obecní akce (čarodějnice, posvíce-
ní, .....), tvoří pak velkou část účastníků přespolní. Z tohoto důvodu pak často neznáme ani své nové sousedy 
a když se náhodou potkáme, tak většinou jen přemýšlíme, kam dotyčného zařadit. V tom lepším případě se 
alespoň pozdravíme. Jsem v tomto směru optimista a tak věřím, že se snad zablýská na lepší časy, až mladým 
rodinkám malinko odrostou děti. Babiček na hlídání je totiž poskrovnu. U těch malých, menších a nejmenších 
je škoda, že nemají společné zázemí, kam by museli a kde by se mohly vytvořit vazby na kamarády i obec 
jako takovou. Ano, mám na mysli školku, kterou se zatím nepodařilo odhlasovat ani na papíře. Takové zaří-
zení by pravděpodobně neodstranilo daň doby, kterou je například rozmach tetování, nebo vulgarismy. To, že 
se dívky mezi sebou oslovují vole-vole, což bylo za mého mládí doménou chlapců, to mi také (již) tolik neva-
dí. Přetechnizovaný a přeinternetovaný svět však z mládeže vytváří osobně nekomunikativní stvoření. Vzá-
jemná komunikace pak jde buď po linkách internetu, nebo prostřednictvím SMS, otevřeně si „pokecat“ však 
bývá problém. Díky sociálním sítím a mobilům vázne komunikace na úrovni verbální, stručně řečeno, většina 
dnešních teenagerů se není schopna normálně vyjadřovat. Proč? Protože nečtou! Nemají proto dostatečnou 
slovní zásobu, a také nakoukaný pravopis. A i když vlastní chytré mobily, ty jim toto potřebné neposkytnou. 
Odborné znalosti jsou jedna věc, ale jak je bez komunikace „prodat“!? Tím zmiňovaným čtením, které by 
mohlo rozšířit obzory nejen mládeži, jsou knihy a je jedno, jestli to jsou foglarovky, verneovky, nebo tzv. „krás-
ná“ literatura. A tak mám chuť vzkřísit vizi, která se zde již narodila, ale nebyla dotažena do vítězného konce 
a zemřela mladá. Tou mojí vizí je zřídit v rámci sportovního areálu obecnou lidovou dobrovolnou knihovnu na 
čestné slovo, která by fungovala na principu „přines knihu, půjči si jinou a až ji přečteš, vrať a vezmi si další“. 
Nápad jsem prezentoval na minulém zastupitelstvu, k projednání a schválení ho chci předložit na červnovém 
jednání zastupitelstva. Domníváte-li se, že je to dobrý nápad, případně máte-li nějaký nápad na realizaci, 
nebo třeba nějaké osobní zkušenosti, dejte mi o nich vědět, a/nebo mne přijďte podpořit na červnové jednání. 
Je mi jasné, že je výchova a zlepšení vztahů, i posílení vzájemné komunikace, běh na dlouhou trať, ale pro-
sím, nečekejte na to, až ten vstřícný krok udělá někdo jiný. Jsme tady a teď, tak neprošvihněme příležitost.
        Karel Mencl 

SLOVO ÚVODEM
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Vážení spoluobčané,
ve středu 16.5. 2018 jste do vašich schránek obdrželi leták kde jsme se na vás
obrátili v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), účinného od 
25.5. 2018.
K tomuto datu musí být vymazány veškeré údaje, které obec užívala
pro informační a komunikační cestu s vámi.
Pokud máte nadále zájem o zasílání informací z obce, je nutné, abyste se osobně
dostavili na Obecní úřad ve Spojile a podepsali písemný souhlas s užíváním
vašich osobních dat a údajů.

Poděkování
Rádi bychom využili spojilské Drbny k poděkování. Náš syn Vojta i my rodiče si moc vážíme podpory 
obce a zájmu o jeho působení na sportovním poli. Děkujeme.
                       manželé Ševečkovi

22.6.2018 – Malá letní spojilská slavnost spojená s 
předáním nově vybudovaného hřiště našim dětem.
Bližší informace s programem pro všechny  gene-
race budou včas zveřejněny.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KVĚTEN:      Pan František Stavělík

ČERVEN: Pan František Březina
             Paní Zdeňka Racková
                      Pan Jan Křivka

ČERVENEC:   Paní Hana Szekeresová
     Pan Miloslav Hladěna
    Paní Libuše Vránová

Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti do dalších let!

NAŠI JUBILANTI
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Velikonoce jsou pro křesťany nejvýznamnějším svátkem v roce, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro 
většinu z nás jsou obdobím lidových tradic, spojených s vítáním jara. Jde o pohyblivý svátek a výpočet data 
Velikonočního pondělí se mění rok od roku. V západní křesťanské tradici připadá neděle Zmrtvýchvstání na 
první po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen nebo duben.

Lidové oslavy souvisely s oslavou procitnutí přírody ze zimního spánku a dříve pohanské zvyky tak byly hlav-
ně symbolem plodnosti, časem oslav a veselí. Od pradávna tak každá hospodyně naklidila celou chalupu, 
vyvětrala a pustila do domu svěží jarní vzduch. Ozdobila dle tradic mladé větvičky barevnými pentlemi 
a malovanými vajíčky. Na stole nechyběl velikonoční beránek a čekalo se na příchod koledníků.
V sobotu 24. března se v dopoledních hodinách scházely do restaurace ve sportovním areálu všechny ženy, 
které se chtěly na příchod Velikonočních svátků řádně připravit. Velikonoční floristika je už několik let ve Spo-
jile favoritem pro ty dámy, které touží ozdobit vkusně a moderně svoje domovy. Zkušená floristka tak dámám 
předávala svoje zkušenosti a rady při výrobě ozdobných věnců, větviček a vajíček. Sladit celkovou výzdobu 
není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo, je třeba vybrat ústřední barvu a podle ní vyladit zbytek 
ozdob. V hlavním sále u restaurace tak bylo slyšet jen sem tam letmé zašumění mikroténových sáčků
a cvakání tavící pistole. Jinak by návštěvník z dálky řekl, že se v místnosti snad ani nic neděje, ale to by byl 
omyl. Už v půl jedenácté měla většina dam hotové základní výzdoby, krásné barevné věnečky na branky
a vstupní dveře. 

Nejvíc mne zaujal krásný a velký velikonoční zajíček z proutí a zajímavé ozdoby z letáků. Leták srolujete do 
dlouhé ruličky a pak zaplétáte tak, jako se dříve zaplétaly slaměné ozdoby. Pokud by někoho výroba takových 
ozdob zajímala, paní Čápová Vám jistě ráda poradí, jak z pěti takových ruliček uděláte překrásnou ozdobu. 
A nejen to, svou zručnost prokázala i jako malérečka společně s paní Rozsypalovou, 90 kusů různobarevně 
ozdobených vajíček, jsem snad pohromadě nikdy neviděla. Mimochodem ozdobit malovaná vajíčka voskem 
se dámy naučily na Velikonoční floristice v minulých letech.
Malá Laurinka vesele poskakovala mezi větvičkami a pomáhala s výzdobou mamince. Stačila mi také pově-
dět, co se stalo při Noční výpravě, které se také zúčastnila, a hned zase pospíchala zdobit. U stejného stolu 
se mezi ženami soustředil na ozdobu domácího svícnu i jeden muž, který se rozhodně neměl za co stydět, 
takovou podporu by jistě uvítala každá z nás.
Budeme se tedy těšit na veselé a teplotně příjemné Velikonoce, aby nás přišlo omladit pomlázkou co nejvíce 
koledníků.
             
             Autor: AVE
                                                                                                                 

VELIKONOČNÍ FLORISTIKA
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KŘÍŽOVÁ CESTA
Sluníčko provonělo svěží jarní vzduch, rosa se ještě 
třpytila na prvních čerstvých lístcích trávy, ptáci po 
ránu krásně švitořili, vše lákalo ven nadechnout se 
a užívat si krásu velikonoční přírody.  
Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše 
Krista na kříži. V tento den se neslouží mše, místo 
toho se čtou z písma svatého Janovy pašije, často 
dramaticky zpracované obřady pokračují přímluvou 
a modlitbou, vrcholem obřadů je pak uctívání kříže.
Křížová cesta a klapání na klapačky byla lidovým 
zpracováním uctění tohoto svátku i u nás v obci Spo-
jil, celou výpravu zpracovala a zorganizovala rodina 
Kučerova. Na Křížovou cestu se vycházelo 30. břez-
na v 9 hodin z ulice Na Strejčku, pan Kučera předem 
povyprávěl dětem o příběhu Kalvárie a předal pokyny 
k hladkému průběhu akce za účasti pana faráře For-
belského. Lidstva nejen z naší obce se sešlo opravdu 
hodně, téměř stovka. Celému seskupení dominovaly 
děti, kterých byla víc jak půlka.
Cesta byla lemována dětskými kresbami s výjevy 
z ukřižování Ježíše Krista. Jedna z dívek nese jako 
první dřevěný kříž a míří k první kresbičce, která zná-

zorňuje, jak Ježíš pod křížem padá poprvé. Citáty 
z Bible předčítají u každé zastávky zástupci dětí, kte-
ré se postupně střídají i v nesení kříže. Věřící pokle-
kají, aby uctili Ježíšovu památku. Pan Kučera začíná 
zpívat „Byl jsi tam, když poprvé padl pán…“ věřící se 
zpěvem pokračují k další kresbě. Takových zastavení 
je postupně až na náměstí ke kapličce celkem 14. 
Výjevy na obrázcích znázorňují odsouzení Pilátem 
Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování 
Ježíše Krista na hoře Golgota. Na třinácté zastávce 
se u kaple rozezní klapačky nás všech naplno, to 
místo zvonů, které se až do soboty odmlčí. 
Společnou modlitbou a poděkováním pana faráře za 
účast nás všech končila naše Křížová cesta, v kapli 
pak čekala odměna v podobě Jidášů, které pekl sám 
pan Kučera. Milé setkání zakončilo pózování pro 
společnou fotografii, kočárky na jednu stranu, dětští 
motorkáři na druhou stranu, ostatní děti doprostřed 
a vyletěl ptáček, …na památku krásně prožité chvíle. 

Velké díky patří celé rodině Kučerových, která setká-
ní připravila.

     Použité zdroje: http://svatky.centrum.cz/clanek/velikonoce/60/



     Použité zdroje: http://svatky.centrum.cz/clanek/velikonoce/60/
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ZDOBENÍ VELIKONOČNÍHO STROMU
Velikonoční zvyky a tradice se lišily a liší vesnici od 
vesnice, v Čechách vždy vycházely z křesťanského 
pojetí velikonočního období, které trvá šest neděl. 
Postupem času se přístup k Velikonocím měnil, ale 
základ zůstává stále stejný. V tuto dobu se má člověk 
zbavovat všeho starého, očistit domácnost, ale i tělo 
a duši, připravit se stejně jako příroda na znovuzro-
zení po dlouhém zimním období.
Květná neděle je posledním dnem postního období 
a vrcholí jí velikonoční čas. Následuje Modré pondělí, 
podle tradice se v tento den nepracovalo a Šedivé 
úterý, kdy hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely. 
Na Škaredou nebo také černou středu zradil podle 
křesťanské tradice Jidáš Ježíše, v tu dobu se vyme-
taly komíny, a kdo se mračil, tak mu to prý zůstalo 
každou středu v roce. Na Zelený čtvrtek by se měla 
jíst zelená jídla, špenát, kopřivy nebo řeřicha. Ves-
nicemi obcházeli až do soboty hoši s řehtačkami, 
nahrazovali tak zvony a zvonky, které se do té doby 
odmlčely. Velký pátek je doba smutku z ukřižová-
ní Ježíše Krista. Podle starobylých pověr se otvírá 
země s poklady, nesmělo se v tu dobu orat, kopat na 
poli a nepralo se prádlo, nemělo se také nic půjčovat. 
Na Bílou sobotu byl Ježíš ukládán do hrobu, doma 
se tak bílilo, pekly se mazance a beránci, hoši pletli 
pomlázky, dívky zdobily vajíčka. O Velikonoční neděli 
nebo také Boží hod velikonoční se jedly posvěcené 
pokrmy. Velikonoční pondělí je i dnes oblíbeným ve-
likonočním svátkem, dívky mají být vyšlehány a da-
rovat červená nebo jinak barvená vejce, aby zůstaly 
celý rok zdravé.
25. března na Květnou neděli ožilo i náměstíčko ve 
Spojile. Přípravy na zdobení velikonočních stromků 
byly v plném proudu. Postupně se sešlo asi dvanáct 
žen, které se chystaly ozdobenými vajíčky navázaný-
mi na pentle zkrášlit stromky ve středu náměstí. Žen 
bylo víc, než se očekávalo, a tak bylo třeba sehnat 
ještě pár štaflí navíc, aby mohly hbitě pomáhat s vý-

zdobou. Ženy na štaflích vázaly vajíčka na větvičky 
a muži ochotně ze spodu přidržovali žebříky, kochali 
se pohledem vzhůru a drželi plata s vejci. Sama jsem 
si z vršku užívala adrenalin a snažila se udržet při 
vázání pentliček balanc. Počasí nám příliš nepřálo, 
studený vítr a slunce pod mrakem nám připomnělo, 
že bychom si s vítáním jara měli skutečně pospíšit. 
Děti si vesele dováděly na kamenech fontány a do-
spěláci si práci se zdobením stromů krátili milým po-
pichováním a někdo stačil rozbít jedno plato vajec :o) 
V chladném počasí zafungovala velice bystře i občer-
stvovací stanice a trocha slivovičky na závěr našeho 
zdobení přišla všem vhod. V přátelském duchu jsme 
se rozešli a ještě několikrát jsem se musela otočit, 
abych se potěšila krásně ozdobenými stromky, na 
kterých se ve větru houpalo přes 400 malovaných 
vajíček.
Příští rok se budeme těšit i na Vás. 

                      

Autor: AVE
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VELIKONOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Vrbové proutí na pomlázku 
zmizelo z příkopu u Spojilské-
ho odpadu už před týdnem. 
Hoši se na hlavní jarní svátek 
Velikonoc připravovali skuteč-
ně zodpovědně. Vyšlehat mla-
dými proutky všechna děvčata 
ze vsi, to chce pořádné nástro-
je.
Přípravy vrcholily v každé do-
mácnosti, krásně vyzdobená 
vrátka, vchodové dveře a kve-
toucí zahrádky lákaly k návště-
vě hned z rána. 2. dubna na 
Velikonoční pondělí jsem vy-
pravila 8 měsíčního koledníč-
ka na cestu, abychom zjistili, 
co se vlastně v obci odehrává. 
Když se 2 zastávky u sousedů 
nevydařily, protože nám nikdo neotevřel, odvážně jsme zazvonili u dalších dveří směrem na Morčák, paní 
Dana nás přivítala s otevřenou náručí, a tak si malý Kristián odnášel za svou první koledu hned několik dob-
rot, perníček slazený medem v podobě autíčka i krásně nazdobené perníkové vajíčko. Posilnili jsme se na 
cestu nádivkou a pokračovali směrem k ulici Na Strejčku, tam se odehrávala největší hodovačka, skupinka 
13 chlapů s obří pomlázkou obcházela vesnici. Chtěla jsem dostat dva a půl metrů dlouhou pomlázkou, 
abych byla celý rok zdravá, plná energie a vypadala svěže :o) Spěchala jsem tedy rychle domů, nechtěla 
jsem je promeškat a taky jsem chtěla přichystat něco dobrého. 
Na hlavní silnici jsme cestou k paní Čápové, kterou jsme nemohli vynechat, potkali ještě asi 5 skupinek ko-
ledníků, mezi nimi i kamarády koledníky v kočárku. Paní Čápová nám jako zkušená malérečka nabídla za 
hodování krásně ozdobená vařená vajíčka a už jsme spěchali připravit se na obecní pomlázku, kterou jsem 
pak z okna zahlédla právě na Morčáku. Její barevné pentle svítily z dálky.
Začala jsem zmatkovat, aby nás neminuli, raději jsem tedy poprosila o pomoc manžela, který umyl skleničky 
na domácí třešňovici, a já rychle běžela zjistit, kde jsou. Už byli na cestě u Tesingu, z Okružní ulice jsem 
vyběhla z vrátek a volala, co mi hlasivky stačily „Kluciiii, pojďte ještě k náááám. Klucíííí!“ protože mi utekl 
pes, nevěděli hoši, jestli volám na psa nebo na ně, až když jsem doběhla skoro k nim. „Pojďte chlapi ještě 
k nám, mám tam třešňovici a pár jednohubek,“ udýchaně jsem je prosila. Ochotně se obrátili a za hlasitého 
štěkotu našeho Pupíka, jsem na naší terase dostala co proto. Jak jsem hlasitě žadonila, tolik se do pomlázky 
neopírat, neslyšela jsem ani pořádně co vlastně zpívali. Jeden z nich měl na krku valchu, na kterou všechny 
doprovázel. Dali jsme si po stopičce, a já uvázala na tu obří pomlázku mašli, která se bude společně s ostat-
ními věšet na 1. máje na obecní májku. Každý rok se plete pomlázka nová, a tak se budu, na tyhle bezva 
chlapi těšit i příští rok a doufám, že jim tentokrát nezapomenu dát k té třešňovici i slibované jednohubky. 
Nebojte, udělám čerstvé :o)
             Autor: AVE
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NOČNÍ VÝPRAVA

V temném lese houká meluzína a z praskání větví 
naskakuje husí kůže. U zápisu na noční hru se začí-
ná pomalu stmívat. Děti si cestou ke startu hrají s ba-
terkami, blikají na sebe i do listí. Zatím je nic neděsí, 
a tak si povídají, co je asi čeká.
Je pátek 23. března, sedm hodin večer a i když už 
jsou teploty v noci jen pár stupňů pod nulou, stejně 
to zatím na jarní počasí nevypadá. Vyšla první sku-
pinka, děti musel doprovázet alespoň jeden z rodičů, 
aby se v lese nikdo neztratil. V dálce zavyl pes
a v očích dětí se rozhořely plamínky vzrušení. 
Už první stanoviště působilo magicky, nasvícení an-
dělé, hlídali nádobu se stříbrnými kameny. U druhého 
stanoviště cvrkali cvrčci a vyl vlk, k dalšímu pokračo-
vání bylo třeba zaplatit kamenem z prvního stanovi-
ště. Ke třetímu stanovišti se děti dostaly přes svítící 
hvězdičky, u dalšího stanoviště děti musely vyprávět, 
co se komu cestou přihodilo a že toho nebylo málo. 
Čtvrté stanoviště bylo obzvláště nebezpečné, plné 
tarantulí a myšek, lovení takového želé bonbónu ze 
sklenice chce hodně odvahy :o). U pátého stanoviště 

začínala Ariadnina niť, bez zapnuté baterky jen po 
hvězdičkách se muselo dojít až na šestou zastávku.
Stanovišť bylo celkem 7 a všichni došli zdárně do 
cíle, kde je čekala gulášová polévka, která po tak vy-
silujícím pochodu přišla vhod.
Do cíle dorazila i Laurinka s Beátkou, obě sotva po-
padají dech, jak se snaží všem sdělit, co se jim ces-
tou přihodilo. Laurinka svírá cosi v dlani. „Mám křeč-
ka!“ říká nadšeně. 
„Křečka? To sis ho vzala s sebou z domu?“
„Kdepak, toho jsem našla v lese.“ 
„Křečka? To není možné,“ opáčil někdo z dospěláků.
„Opravdu jsem ho našla. Jak jsme s Beátkou šly, tak 
něco zašustilo v listí. Beátka si myslela, že je to myš, 
ale já jsem na to místo posvítila baterkou a byl to kře-
ček. Opatrně jsem k němu šla a chytila ho do dlaně. 
Asi mu byla zima, vůbec se nebál.“
„No tedy,“ divili se všichni.
„Nejspíše ho musel někdo vyhodit ven před chvilkou, 
v tomhle počasí by dlouho nevydržel,“ konstatovala 
maminka Laurinky.
Laurinka si kromě tatranek odnášela domů i nové-
ho křeččího kamaráda a usilovně přemýšlela, jak mu 
bude vlastně říkat. Vítězem celé noční výpravy se tak 
nakonec stal džungarský křeček, který vyhrál cenu 
nejvyšší, pohodlný pelíšek v teplíčku u Laurinky doma.
Děkujeme všem dětem i jejich rodičům za odvahu, 
s níž se do hry pustily a budeme se těšit na další setkání.
                  
            Autor: AVE

K ZAMYŠLENÍ

Jak hodnotit generaci, které teprve přestává téct mléko po bradě? Vždyť ještě nic neudělala, nic nepokazila 
ani nic nedokázala. Na verdikty je ještě čas. Žádná generace není zkažená, a ta nejmladší obzvlášť. Zkaže-
nost mládeže je jen mýtus, kterým se starší pokolení vyrovnávají se svým věkem a svou neschopností adap-
tace. Jakkoliv to zní příšerně, je to aspekt vývoje naší společnosti, který je třeba si připustit – nechceme-li 
zahořknout v nekonstruktivní kritice, která se omílá již nějaké to století.
zdroj: www.kzamysleni.cz                                                        
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STAVĚNÍ MÁJE

Otázku projíždějícího kolaře v letech, zda bych neměla být v průvodu, 
jsem hned po ránu brala spíše jako nemístnou provokaci. Kdo si pa-
matuje na alegorické vozy v masových průvodech jásajících lidí v kon-
trastu s politickými vězni československého komunistického režimu, 
ví, že totalita dokázala z mezinárodního svátku práce udělat manipu-
lativní nástroj svojí propagandy a na skutečnou historii tohoto svátku 
raději zapomněla. A přitom to, proč se vlastně svátek práce začal sla-
vit, bylo zásluhou amerických dělníků, kteří usilovali o osmihodinovou 
pracovní dobu bez ztráty peněz. Komunisté tak využili svého největší-
ho kapitalistického protivníka k naprosté demagogii, která nás zasáhla 
na dlouhých 40 let.
Naštěstí se v mnohých malých vesnicích na prvomájové průvody nikdy 
moc nehrálo a lidé se raději vraceli k lidovým tradicím. Stavba májky je 
jednou z nich. Jsem ráda, že si z prvomájového průvodu pamatuji jen 
propíchnutý balónek a rozdupané mávátko od spolužáka,
a že si letošní stavbu obecní májky užívám jako matka syna, který má 
to štěstí a žije svůj život ve svobodné a demokratické zemi.
Odpoledne bylo už z dálky slyšet dechovou hudbu, která se na ná-
vsi u kašny rozezněla do všech stran. Kapela Pernštejnka ve žlutých 
vestičkách ladila k jarnímu osázení záhonů. Na plácku před kapličkou 
skupina chlapů a dobrovolných hasičů včele se starostou opracovávali 
kmen dlouhého smrku. Kmen se musel zbavit kůry i větví a větvoví se nechalo pouze v horní části stromu. 
Dohadovali jsme se kolik má metrů, a tak jsme napočítali zhruba 15. Mnoho lidstva se nesešlo, ale i tak nás 
bylo dost na to, aby se strom postavil a ozdobil. Ženské osazenstvo stříhalo pentle a navazovalo je na věnec, 
který se zavěsil pod neobnaženou část stromu a pentlemi se dozdobila i vrchní ovětvená část. Obnažený 
kmen se ozdobil trikolórou a strom se pomocí žebříků a lan mohl postavit. Z dálky to vypadalo docela snad-
ně, ale chlapi se u toho pořádně nadřeli.
Sluníčko svítilo a na mezích pod kvetoucími stromy bylo vidět několik zamilovaných párů u prvomájového 
polibku.
Než jsme s „holkama“ rozebraly, co se všechno stačilo udát na hřišti o sletu čarodějnic, májka byla hore
a s pentlemi si pohrával vítr.
1. máj je lásky čas a to můžeme vždycky ovlivnit hlavně sami.
             Autor: AVE
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Lidový zvyk pálení ohňů a čarodějnic v podvečer prvního máje přišel do Čech z Německa. Filipojakubská 
noc, jak se také této lidové zábavě říkalo, byla od poloviny 19. století zakazována jako pověrečná praktika. 
Takové doby jsou už dávno pryč, a tak se v pondělí 30. dubna mohlo slétnout do sportovního areálu naší 
obce čarodějnic dle libosti.
Fialový šátek samá lebka s překříženými hnáty a tmavé brýle, už kolem čtvrté hodiny jela na kole první
z čarodějnic, že prý to bude ještě horší, hlásila. Nebyla daleko od pravdy, z nedalekých vrátek vystrčila nos 
taková jaga, až nebylo pochyb, že se bude na co těšit. Nos měla samou bradavici, na hlavě klobouk s vyvý-
šenou střechou a širokou krempou, jak strašidelný zámek na hlavě. Rudé legíny a spousta divoce střižených 
sukní i černé motivy na tvářích prozrazovaly, že s touto dámou nebude radno si zahrávat :o).
V pět hodin odpoledne už byla takových divoženek na hřišti celá řada, stály u zápisu a lačně se dožadovaly 
svých práv a všechny chtěly soutěžit o sladké ceny. Některé své jméno sotva zakuňkaly, jiné se hrdě hlásily 
ke svému původu. Elixíra byla sebejistotou přímo nabitá a hned se pustila do prvního úkolu. Vzala si od nej-
starší Háty pastelky a začala vybarvovat svoji podobenku. Kolem padesáti účastnic pak roztočilo svá košťata 
a divoký rej uprostřed hřiště odstartoval. Dalším úkolem bylo házení hvězd na kůl. Některé dámy nemohly 
pochopit, že není jednoduché se trefit, a tak to zkoušely několikrát do kola, dokud nebyla sladká žužu myš za 
odměnu jejich. Nelehkým úkolem byl hod míčkem do obří pavoučí sítě. Blížící se strkanicí a nedočkavostí byl 
vzduch přímo nasáklý. Tuhý souboj se sváděl i u honičky v pytlech. Divácká podpora udělala z čarodějnic-
kých učenkyň nebezpečné saně. Že bylo potřeba svolat Sbor dobrovolných hasičů v plné síle, bylo všem jas-
né. Když se totiž slečinky rozhodly nastartovat košťata a lítat kolem hasicích přístrojů, jiskry od pomyslných 
motorů těchto super tryskáčů jenom lítaly. V dalším kole se prohazovalo koště kruhem, což byla za sladkou 
tarantuli v celku hračka. Soutěživého ducha prokázalo i několik čarodějů, kteří přišli omrknout všechny ty 
krasavice na jednom místě. U poslední soutěže bylo třeba zapnout všechny síly. Míček se musel prohnat 
krátkou kouzelnou hůlkou několika brankami v zemi, a to byla pro starší ročníky vcelku fuška. Hrb je pálil od 
té námahy tak, že si musely na závěr svlažit hrdlo a opéct pořádného buřtíka. Nejvyšší ze všech čarodějnic, 
co měla jedovatou korálovku ve vlasech, se po chvilce odpočinku přiřítila s vycpanou loutkou v podobě čaro-
dějnice a rituál pálení mohl začít. Přivolaní hasiči připravili vatru a v plné zbroji kontrolovali podpálený oheň, 
čarodějnice vycpaná slámou blafla a hořela vcelku dobře. Zástupkyně mladších čarodějnic nakonec sbalily 
čestné uznání za účast na sletu. Perníkovou čarodějnici i sladkosti nastrkaly do kapes a rozlétly se do svých 
domovů k zaslouženému odpočinku.
Starší kolegyně chytily druhý dech a až do půlnoci divoce tančily za svitu úplňku. Ještě k ránu bylo slyšet, jak 
vzduchem lítají poslední košťata.
 
             Autor: AVE

SLET ČARODĚJNIC 
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Již tradičně se u nás v obci vzpomíná na ukončení 2. světové války. V podvečer 8. května přijeli i letos, sym-
bolicky zasalutovat k lípě a ke kapličce sovětští vojáci. Na návsi se sešlo pár nadšenců, několik zastupitelů 
obce, starosta obce a starosta hasičů, aby položili květiny v národních barvách, které vojáci přivezli na svých 
džípech a v tichosti tak uctili památku padlým vojákům, ale i občanům naší země, kteří se o osvobození od 
fašismu zasloužili.
A jak vlastně osvobození před 73 lety probíhalo? 
Největší osvobozovací akce se konaly v roce 1945 v Pardubicích, které se nakonec osvobodily samy. 5. květ-
na začali občané Pardubic strhávat s nadšením německé nápisy z výloh a vyvěšovali vlajky spojenců, avšak 
zdaleka nebylo vyhráno. Nacisté se nechtěli vzdát bez boje, a tak ještě do 7. května bylo slyšet v ulicích sa-
mopaly. Městský rozhlas sice hlásil, že Národní výbor převzal Pardubice do své správy, ale německý starosta 
a hejtman odmítali úřady předat zástupcům české strany. Až 8. května začalo posádkové velitelství předávat 
moc ONV a 9. května opouštěly Pardubice poslední německé jednotky. 10. května vjíždí již do osvobozených 
Pardubic Rudá armáda.

Ani s příchodem sovětů pro mnoho lidí z Pardubic a okolí nemuselo válečné příkoří končit. Podle svědectví 
pamětníků shromážděných v knize Krajské knihovny „Všední život na Pardubicku 1939-45“ dokládá otřesné 
chování příslušníků Rudé armády. Jednalo se především o krádeže, vybydlování přidělených bytů a pokusy 
o znásilnění. 
Přímo v obci se žádné velké osvobozovací akce nekonaly, ale vojáci nebyli daleko. V březnu 2015 objevili 
hledači kovů ve spojilském remízku naproti kasárnám u silnice, několik zakopaných minometných granátů
a další munici, jejíž část museli pyrotechnici odpalovat přímo na místě. Nakonec se našlo kolem třiceti mino-
metných granátů, tři ruční granáty a další části vojenské výstroje sovětské armády. Mezi nalezenými věcmi 
byly i boty či část koňského postroje.
Symboličtí zástupci Rudé armády v amerických džípech, kteří uctili společně s námi památ-
ku padlým obětem války a připomněli nám osvobození od fašistické nadvlády, vypadali sice sym-
paticky a neškodně, ale vzpomínky našich spoluobčanů mluví jasně, je třeba vážit si života v míru. 
 
             
             Autor: AVE
Použité zdroje: 
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/vjezd-do-spojila-odrizl-nalez-vojenske-munice-20150307.html
a
https://pardubice.idnes.cz/pardubice-osvobozeni-kveten-1945-dms-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150430_234812_par-
dubice-zpravy_jah

PIETNÍ AKT 8.5.2018



ZE ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 9.5.2018

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 zasedání Zastupitelstva obce Spojil.
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U S N E S E N Í 
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 3/2018

ze dne 9. května 2018  

I.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje ověřovateli zápisu paní Boženu Melounovou a Ing. 

Jaroslava Jandla
II.

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby program byl rozšířen o následující body.
Bod č. 10. Zplnomocnění místostarosty města Sezemic na Valné hromadě společnosti VaK Pardubice a.s.

Bod č. 11. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2018 až 2022
Bod č. 12. Stanovení názvu ulic u nově vybudovaných komunikací v obci Spojil.

Bod č. 13. Informace o současném stavu projektu Starzone a. s. – zpravodaj starosta obce
Bod č. 14. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce ko-

munikací III/2982 a I/36 Pardubice -  Hůrka – zpravodaj starosta obce.
Ostatní zbylé body budou chronologicky posunuty.

III.
Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání Zastupitelstva obce Spojil 

na vědomí bez výhrad.
IV.

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční hospodaření obce Spojil a Závěrečný účet 
obce Spojil za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2017 bez 

výhrad.
V.

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní závěrku obce Spojil za rok 2017 včetně Inven-
tarizační zprávy obce Spojil za rok 2017 bez výhrad.

 
VI.

Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2018 v kompetenci ZO.

VII.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje grafický návrh pamětní desky panu Josefu Křivkovi 

v provedení na broušenou mosaz s transparentním lakem a pověřuje MUDr. Karla Mencla dalším jednáním 
s grafickým studiem H-Propag Pardubice na její realizaci.

VIII.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 1/2018 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
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IX.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 2/2018 

o místním poplatku ze psů.
 
X.

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 3/2018 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-

padů na území obce Spojil.
XI.

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 4/2018 
o zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství v obci Spojil a kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

XII.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 5/2018

 o ochraně veřejné zeleně.
XIII.

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 6/2018
 o zrušení obecní policie, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 4/2005.

XIV.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 7/2018, 

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

XV.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, aby úhrada investiční akce podpořena již schválenou 
dotací z Programu obnovy venkova na rok 2018 poskytnutou Pardubickým krajem byla uhrazena z úvěro-

vého účtu obce Spojil.
XVI.

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje přistoupení obce Spojil do Sdružení místních samospráv ČR na zákla-
dě § 46 a §84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Sta-
nov Sdružení místních samospráv ČR a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání 
spolu s tímto usnesením na adresu sídla SMS ČR, a to ve lhůtě do jednoho týdne od zasedání Zastupitel-

stva obce Spojil.
XVII.

Zastupitelstvo obce Spojil, jako akcionář společnosti VaK Pardubice a. s. svým usnesením schvaluje a zpl-
nomocňuje pana Ing. Vlastimila Plecháčka, místostarostu města Sezemic pro zastupování obce Spojil na 

Valné hromadě VaK Pardubice a. s., která se koná dne 17. 5. 2018

XVIII.
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením stanovuje pro volební období 2018 – 2022 devítičlenné Zastu-

pitelstvo obce Spojil.
XIX.

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením stanovuje název ulice „U Lesa“ vybudované na komunikaci 
p. p. č. 157/153, 157/141, 157/178 a ulice „Na Příkopech“ vystavěné na p. p. č. 145/8, 144/11, 157/125, 

137/10, 157/127, 133/8 vše v k. ú. a obci Spojil.

XX.
Zastupitelstvo obce Spojil ukládá usnesením starostovi obce, aby na příští jednání zastupitelstva obce 

přednesl zprávu o možném umístění, ceně a podmínkách provozu defibrilátoru v obci Spojil.



V roce 2017 došlo k menšímu navýšení majetku obce. Majetek obce Spojil opět oproti roku 2016 navýšil o 
1 454 787 korun. K 31.12.2017 představoval  hmotný i nehmotný majetek obce Spojil včetně finančních pro-
středků na účtech celkovou částku 60 653 969,25 Kč. 
 
Majetek obce 
účet  018 – drobný dl. nehmotný majetek ……...….. 97 666,50 Kč    
účet  019 – ostatní dl. nehmotný majetek …….….. 405 592,00 Kč
účet  021 – budovy, haly, stavby ………………. 37 559 268,28 Kč
účet  022 – samost. movité věci a soubory………2 709 544,34 Kč
účet  028 – drobný dl. hmotný majetek ….……..  1 861 296,00 Kč 
účet  031 – pozemky ……………………………..  4 098 850,50 Kč  
účet  042 – nedokončený dl. hmot. majetek ……... 919 892,00 Kč 
účet  069 – ostatní dl. finanční  majetek..….….… 6 436 200,00 Kč
Celkem …………………………………….……... 54 088 309,62 Kč

Dále obec vlastní následující finanční prostředky:
231 – účty u bank ……………………….……….... 6 353 181,03 Kč
314 – zálohy  na energie ………………………..…...120 850,00 Kč
311 – odběratelé …………………………………..……….560,00 Kč
112 – oběžná   aktiva – zásoby na skladě ……..……56 027,00 Kč

Celkem ……………………………………………  6 565 659,63Kč

Podle poslední inventarizace dosahuje majetek obce více než 60 650 000 korun, což je v přepočtu téměř 
122 533,- Kč na jednoho obyvatele včetně kojenců (495 obyvatel).

Stav uvedených finančních prostředků u bank zahrnuje i zůstatek financí z úvěrů poskytnutých obci KB.

INFORMACE O MAJETKU OBCE
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ZPRÁVY SDH

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) má za sebou v uplynulých minulých měsících 
několik především výcvikových událostí.
Počátkem roku byla jednotka ze strany obce Spojil 
dovybavena dvěma jednovrstvými zásahovými oble-
ky a dvěma páry zásahové obuvi a také doplňky jako 
šle a zimní čepice.
Ve čtvrtek 22. února se velitel jednotky Jan Meloun 
zúčastnil na stanici HZS Pardubice jednodenní od-
borné přípravy k prodloužení způsobilosti velitelů jed-
notek SDH kategorie JPO 5. Dozvěděli jsme se na-
příklad i informace jak postupovat při používání kódů 
typické činnosti při nákupu nové radiotechniky, dále 
aktuální informace o dotačních titulech vypsaných
v roce 2018 pro jednotky JPO 5 a všechny souvise-
jící podmínky a také došlo k prohloubení znalostí jak 
správně používat systém  „Port.All“ především pokud 
jde o vyplňování zprávy o zásahu a dále jaké noviny 
nás v tomto systému čekají v budoucnu.
Ve čtvrtek 1. března se v klubovně sportovního areálu 
konalo odborné školení na obsluhu a zásah motoro-
vou řetězovou pilou, kterého se zúčastnilo celkem 11 
členů jednotky. Školitelem byl stejně jako v předcho-
zích letech profesionální hasič ze stanice HZS Holi-
ce pan Josef Holický, který nám připomenul některá 
důležitá pravidla a zásady při zásahu s motorovkou, 
zdůraznil legislativní požadavky a omezení při tako-
vém zásahu hasičů při mimořádné události, správné 
použití běžných i speciálních ochranných prostřed-
ků a také nás informoval o aktuálních doporučeních 
ohledně použití paliva a maziva při zásahu i výcviku. 
Především se však s námi podělil o své bohaté zku-
šenosti z reálných zásahů a upozornil na mnohá rizi-
ka, která mohou nastat a informoval nás jak činnost 
provádět k jejich minimalizaci.
   V sobotu 24. března se konal praktický výcvik pro-
školených členů jednotky pro zásah s motorovou pi-
lou – jednalo se o kácení stromů na kraji lesa u nově 
rozšířeného sportovního areálu. Kromě zvýšení pra-
xe hasičů při činnosti s motorovou pilou a prověření 
hasičské zásahové techniky a vybavení bylo dalším 
přínosem  též získání palivového dřeva do obecní-
ho sportovního areálu. Této akce, která byla opravdu 
pořádná dřina, se kromě velitele jednotky Jana Me-
louna zúčastnili Milan Kušička, Jiří Novák, Miloš Zá-
leský a Jan Křivka st., kterým tímto ještě jednou moc 
děkujeme.
V pondělí 9. dubna krátce po 17,00 hod byla Krajským 
operačním a informačním střediskem HZS ohlášena 

mimořádná událost - lesní požár na kraji lesa smě-
rem do Studánky, několik set metrů od obecního ryb-
níku. Hořela výmladková část lesa (pařezina, nízký 
lesní porost a kosodřevina) o velikosti zhruba 30 x 20 
metrů. Zásah na místě provedla profesionální jednot-
ka HZS ze stanice Pardubice, která provedla lokali-
zaci požáru pomocí dvou C proudů a likvidaci požáru 
pomocí jednoho C proudu a tuhého smáčedla Pyro-
cool, celkem bylo spotřebováno cca 8 tisíc litrů vody. 
Na místo byla operačním střediskem povolána též 
jednotka SDH Dašice, která provedla průzkum, ale 
dále nezasahovala a byla odeslána zpět na základnu 
a dále byla povolána jednotka SDH Sezemice, která 
sice nezasahovala, ale zůstala na místě jako záloha 
až do ukončení zásahu. Zásah byl komplikovanější 
tím, že k požáru nebylo možno dostat se po žádné 
zpevněné komunikaci, ale bylo nutno z polní cesty 
dojet na místo požáru přes pole. Naše jednotka SDH 
Spojil  vzhledem k tomu, že není vybavena cisternou, 
tak při tomto požáru přímo nezasahovala, ale zajisti-
la doplnění požární vody profesionální jednotce HZS 
Pardubice hydrantem z veřejné vodovodní sítě a dále 
zajistila následný požární dozor požářiště ve večer-
ních a nočních hodinách. Této mimořádné události 
se zúčastnilo celkem 7 členů naší hasičské jednotky, 
za což jim patří velké poděkování ode mne coby veli-
tele jednotky i vedení obce Spojil.
Ve čtvrtek 12. dubna odpoledne proběhlo v hasičské 
zbrojnici ve sportovním areálu školení zaměřené na 
zásahovou techniku a vybavení JSDH – především 
na jejich uložení na hasičském přívěsu a také na 
bezpečnou obsluhu a manipulaci. Jedná se o elek-
trocentrálu a prodlužovací kabely, kalové čerpadlo, 
proudnice a hydrantový nástavec, motorovou pilu
 s příslušenstvím, naviják s ocelovým lanem, osvětlo-
vací soupravy včetně stativů, nářadí, pohonné hmoty 
a další.  Praktický výcvik poté proběhl na osvětlení 
místa zásahu, kdy jsme pomocí elektrocentrály zajis-
tili napájení speciálních svítidel umístěných na stati-
vech a také napájení kalového čerpadla. Dále jsme 
vyzkoušeli také náš naviják typu „hupcuk“. Celkem 
se tohoto školení a výcviku zúčastnilo 8 členů hasič-
ské jednotky.

Z činnosti celého sboru je třeba z akcí společenských 
možno uvést Vítání nového roku 2018, kde se někteří 
členové sboru veřejnosti ukázali v nových pracovních 
uniformách. Samozřejmě je nutné připomenout na 
hlavním místě jubilejní 10. spojilský ples, který jsme 
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spolu s obcí pořádali v pátek 19. ledna v Chotči a naše hasičská tombola byla tradičně velmi oblíbená. Člá-
nek o plesu z pera nové paní kronikářky jste si mohli přečíst v minulém čísle tohoto zpravodaje.

V neděli 11. února 2018 se konala výroční schůze Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil za 
rok 2017, na které byla schválena výroční zpráva o činnosti sboru za loňský rok, výroční zpráva finančního 
hospodáře za loňský rok a také zpráva o kontrole hospodaření SDH provedené u pokladníka revizorem účtů. 
Dále byla schválena výše členských příspěvků pro rok 2018 a diskutovány všechny plánované akce sboru
 i obecní akce s naší spoluúčastí pro letošní rok. Na této schůzi rovněž vzali členové sboru na vědomí žádost 
o ukončení svého členství v našem sboru Petrem Kremličkou a Jakubem Jandlem a dále rezignaci Bohusla-
va Kmenta st. na funkci člena výboru SDH. Starosta sboru mu za jeho dlouholeté úsilí, práci a moudré rady 
poděkoval a vyzval k nominování a zvolení nového člena výboru, což bylo odloženo na příští schůzi valné 
hromady.
V březnu se zvolený zástupce SDH Spojil zúčastnil dvou jednání komise pro vyhodnocení nabídek poptáv-
kového řízení na provozovatele Restaurace sportovního areálu obce Spojil. 
V sobotu 7. dubna provedli spojilští hasiči ve Spojile sběr železného šrotu. Bylo jich na to celkem 8 a pořádně 
se při tom letos nadřeli. Po celé obci se nakonec podařilo sebrat celkem 2100 kg starého železa a plechu. 
Od sběrných surovin Janoušek na Hůrkách za to sbor získal finanční částku 9030,- Kč. Touto cestou spojil-
ští dobrovolní hasiči ještě jednou velmi děkují všem obyvatelům Spojila, kteří jim přispěli, za jejich podporu, 
které si nesmírně vážíme.
Poslední dubnovou akcí našeho sboru byla pomoc při tradičních Čarodějnicích v pondělí 30. dubna, kde 
jsme kromě technické přípravy této akce měli na starosti zabezpečení ohně na opékání buřtů i jiných dobrot 
a zajistili také soutěžní disciplínu pro děti – skákání v pytli kolem hasičských stříkaček džberovek. Postarali 
jsme se i o zlatý hřeb celého odpoledne – spálení figuríny čarodějnice, kterou vyrobila provozní restaurace 
Hanka Hartmanová. Provedli jsme to v našich zásahových oblecích a helmách, aby měli diváci lepší zážitek 
a podívanou.

       Starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky
             Ing. Jan Meloun 
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 
MK ČR E 11 466

Každý pátek se ve sportovním areálu naší obce koná sousedské posezení, kde si můžete popovídat se svý-
mi sousedy o věcech vážných, ale hlavně o těch veselých a příjemných záležitostech, které se během týdne 
udály. Minimálně se v restauračním zařízení pod vedením paní Hany posilníte dobrým pivečkem a pak jsou 
všechny problémy, tak nějak méně černobílé.
Na Hromnice byla „sousedská“ v duchu bramborákového soaré, kdy se ukázalo, že čím méně se dobrá 
akce plánuje a je více bezprostřední, tím spíše se vydaří. Následovalo Velkopáteční velikonoční posezení 
při hudbě skupiny „Jen tak“ a 20. dubna jsme se sešli s country kapelou „Pub Session Country Band“. Toto 
sympatické seskupení, plné optimistického naladění, bylo hned u příprav na své vystoupení samý žert 
a dobrá nálada z nich sálala na dálku.
Kolem sedmé hodiny večer se začalo hrát, byl krásný slunečný podvečer a teplé počasí tak vylákalo spoustu 
posluchačů k příjemnému posezení. Hned první písničkou rozjela skupina svůj koncert naplno. Bendžo, ky-
tary, valcha, housličky a zpěv krásných blondýnek jako neodolatelné lákadlo, kdy jen málokdo zůstal v klidu. 
Bylo vidět, že se všem rozproudila krev v žilách a nejedna nožka si podupávala do rytmu.
Tančilo se, pilo se a hlavně dobře se jedlo, vynikající srnčí na smetaně nebo kančí výpečky se zelím dělaly 
boule za ušima nejednomu z nás.
Tak příští pátek na viděnou.  

          Autor: AVE

PÁTEČNÍ SOUSEDSKÁ

ZDE BYLO PŮVODNĚ UMÍSTĚNO OZNÁMENÍ O VZNIKU NOVÉHO VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ 

Z ROZHODNUTÍ VYDAVATELE OBCE SPOJIL, ZASTOUPENÉ PANEM STAROSTOU JANEM 
KŘIVKOU, BYLO PRO ZACHOVÁNÍ APOLITIČNOSTI, KOREKTNOSTI A NEUTRALITY 

ZPRAVODAJE, STAŽENO Z TISKU.

PLACENÁ INZERCE


