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Je to opět tady. Ze skříní, sklepů a půd se vytahují 
lucerničky, oprašují, leští, upravují knoty, dolévá se 
lampový olej. Zkrátka přípravy na další rozvoz Bet-
lémského světla po České republice jsou v plném 
proudu. Letos je to již po třicáté, co brněnští skauti 
ze střediska Řehoře Mendla zajišťují organizaci roz-
vozu. Když v roce 1990 nastupovali skauti a skaut-
ky v Brně do vlaků s lucerničkami s Betlémským svět-
lem, nikdo nedokázal odhadnout, jestli to není nejen 
poprvé, ale i naposledy. Kurýři tehdy s napětím vyhlí-
želi na každé zastávce, jestli tam na ně někdo čeká, 
jestli se informace o jejich cestě dostaly k lidem, jestli 
je ta informace zaujala a jestli budou ochotni si pro 
světlo na nádraží přijít.
Jak vzpomíná jedna z prvních skautek, která se roz-
vozu zúčastnila již v tom roce 1990, sestra Hedvika 
Šebková: „Ty začátky byly hodně dobrodružné, pěk-
ný adrenalin. To napětí, kde nás budou čekat na ná-
draží a kde jenom projedeme. Já jsem si vzala na 
starost trať Brno – Praha a čas v Praze jsem využíva-
la k pravidelným každoročním návštěvám Jaroslava 
Foglara. Bylo to vždycky velmi příjemné setkání.“
Zpětné ohlasy po prvním ročníku přesvědčily orga-
nizátory, že tato akce má smysl, a připravil se další 
ročník – druhý, třetí atd, až je tu letos ten třicátý. Me-

zitím se akce pěkně rozrostla. Z původních 7 vlaků je 
letos již 62 vlaků, které přivezou Betlémské světlo na 
celkem 765 nádraží. Zde je na místě vyslovit velké 
uznání a poděkování Českým drahám, které nás celá 
ta léta podporovaly a umožňovaly za jasně dohod-
nutých pravidel převážet Betlémské světlo. Dnes již 
přibylo na kolejích více přepravců a věříme, že spo-
lupráce s nimi bude stejně úspěšná jako s Český-
mi drahami, které stále zůstávají hlavním partnerem 
a přepravcem.
Když jsme u těch čísel – v loňském roce se konalo 
569 místních akcí souvisejících s Betlémským svět-
lem. A to jsou ty, které organizátoři místních akcí zve-
řejnili. Kolik se jich odehraje bez zveřejnění, těžko 
odhadnout.
Za ta léta se vystřídalo při rozvozu Betlémského 
světla několik skautských generacích, které naplňo-
valy základní myšlenku této akce, že radost druhým 
lze udělat i bez drahých dárků a osobní kontakt je pro 
mnoho našich sousedů víc než jakýkoliv dárek.
A mezi kurýry se již začínají objevovat děti kurýrů ze 
začátku devadesátých let. Je hezké sledovat, jak se 
služba pro Betlémské světlo přeměňuje v rodinné tra-
dice.
zdroj: www.betlemskesvetlo.cz

BETLÉMSKÉ SVĚTLO PO TŘICÁTÉ



ÚŘEDNÍ HODINY OÚ A PROVOZ KLUBOVNY

RUBRIKYKALENDÁŘ AKCÍ
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CO NÁS ČEKÁ:  1. ÚVODNÍK
 2. KALENDÁŘ AKCÍ 
 3. SPORTOVNÍ AREÁL - PROVOZ
 4. TKO
 5. ZPRÁVY Z OÚ
 6. PROGRAM PODPORY
 7. ZASTUPITELSTVO
 8. KULTURNÍ RUBRIKA
 9. SPORTOVNÍ RUBRIKA
10. SDH
11. VÁNOČNÍ INSPIRACE
12. POZVÁNKY

 
22.12.            Zapálení 4. adventní svíčky,  
            Betlémské světlo
31.12.            Silvestr
    1.1.            Spojilské novoroční bruslení 
            Neformální novoroční sousedské         
            setkání 
    4.1.             Turnaj ve Stiga hokeji 
  12.1.             Tříkrálová sbírka
    1.2.             XII. Spojilský ples
  15.2.            Spojilský karneval

Úřední hodiny obecního úřadu:
23.12.Pondělí:         dovolená
24.12.Úterý:             štědrý den 
25.12.Středa:           svátek 
26.12.Čtvrtek:          svátek 
27.12.Pátek:            10:00 - 14:00 hodin

V nutných případech dle telefonické dohody den předem na číslo 605 251 840

Otevírací doba klubovny Sportovního areálu – od 23.12.19 do 2.1.2020
23.12.Pondělí:        zavřeno
24.12.Úterý:            štědrý den - zavřeno
25.12.Středa:          svátek - zavřeno
26.12.Čtvrtek:         svátek - zavřeno
27.12.Pátek:           17:00-23:00 hodin
28.12.Sobota:         zavřeno
29.12.Neděle:         17:00-22:00 hodin
30.12.Pondělí:        zavřeno
31.12.Úterý:            Silvestr -  otevřeno 23:30-02:00 hodin
    1.1.Středa:          svátek -  otevřeno 18:00-22:00 hodin
    2.1.Čtvrtek:         zavřeno

Pro objednané akce je otevírací doba upravena dle domluvy.
Otevírací doba tělocvičny SA – od 23.12.19 do 2.1.20
od 10 do 21 hod v režimu čip dle telefonické dohody den předem na číslo 605 251 840

30.12.Pondělí:         14:00 - 16:00 hodin
31.12.Úterý:              dovolená
    1.1.Středa:            svátek 
    2.1.Čtvrtek:           dovolená
    3.1.Pátek:            10:00 - 14:00 hodin
   



TKO – TUHÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

KDY MÁM NÁROK JAKO POPLATNÍK NA NÁDOBU NA KOMUNÁLNÍ ODPAD?
Nárok na přidělení nádoby na komunální odpad vzniká v následujících případech:
 • Mám trvalé bydliště ve Spojile  
 • Vlastním zkolaudovanou nemovitost v katastru obce, ve které není přihlášená žádná osoba  
             k trvalému pobytu
 • Vlastním dům určený k rekreaci s přiděleným číslem evidenčním

JAK VYŘÍDÍM PŘIDĚLENÍ NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD?
 Pokud žadatel splňuje podmínky pro přidělení nádoby na komunální odpad, požádá o nádobu na Obecním 
úřadě ve Spojile.
 
NA KOLIK NÁDOB MÁM NÁROK ?
Od počtu trvale bydlících osob na dané adrese se odvozuje počet a druh nádob:
•         1 – 4 osoby – 1x 120 l
•         5 – 8 osob –   1x 240 l

MOHU MÍT NÁDOBU NA KOMUNÁLNÍ ODPAD I KDYŽ NA NI NEMÁM NÁROK? (nejsem poplatník)
Obec Spojil zajišťuje systém nakládání s komunálními odpady i osobám bez trvalého pobytu v obci Spojil 
a podnikatelským subjektům v obci, a to na základě uzavřené smlouvy 
dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) za úhradu. 
Podrobné informace obdrží zájemci na OÚ.

TŘÍDĚNÉ PLASTY:
Pro tříděný plast budou nadále využívány pouze žluté pytle, které jsou vyváženy přímo od Vašich nemovi-
tostí. 
KONTEJNERY NA PAPÍR:
Pro tříděný papír – kontejnerové hnízdo v centru obce.
Přestože byla kapacita kontejnerů na papír navýšena, prosíme Vás, sešlapávejte papírové krabice, které 
vhazujete do kontejnerů.

BIOPOPELNICE:
Platba za nádobu na bioodpad pro stávající i nové uživatele bude probíhat ve stejném režimu jako v loňském 
roce. Po podepsání smlouvy a uhrazení ceny Vám bude poskytnuta nádoba
(nový uživatel) a známka na vývoz pro rok 2020. 
Návrh smlouvy na tuto službu naleznete na webu obce v sekci Odpady.

SBĚRNÝ DVŮR:
Na separačním dvoře v Dražkovicích mohou občané obce Spojil ukládat velkoobjemový odpad, bioodpad 
a nebezpečný odpad. Občan je povinen se prokázat při předávání odpadu obsluze separačního dvora ob-
čanským průkazem s místem trvalého bydliště v obci Spojil.
informace o poplatcích PRO ROK 2020:

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je sazba poplatku za 
fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Spojil za rok stanovena ve výši 500 Kč, za fyzickou osobu, která 
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši 500,- Kč.
Splatnost poplatku je vždy do 31. března daného roku.
Uplatnění nároku na osvobození a úlevy dle této vyhlášky musí poplatník ohlásit a doložit příslušným 
potvrzením.
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INFORMACE O ODPADECH - OBEC SPOJIL - 2020

POPLATKY ZA TKO



ZPRÁVA Z OÚ

K žádosti o slevu, či osvobození od poplatku doložte např. nájemní smlouvu, potvrzení o ubytování na koleji, 
nebo čestné prohlášení o místu bydliště. Bez tohoto Vám nebude sleva poskytnuta. (Žádost nemusí podávat 
rodiče dětí do 5 let). 
Znění vyhlášky č.3/2019: http://spojil.com/obecni-vyhlasky/
Vzor žádosti: http://spojil.com/formuláře/

PLATBA POPLATKU TKO:
Poplatky začínáme vybírat od úterý 7. ledna 2020, do 31. 3. 2020.
Poplatky za TKO pro rok 2020 budou ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 500,- Kč na poplatníka za rok.
Poplatky posílejte na účet č. 120 546 43 99/0800, v.s. číslo popisné.
Do zprávy pro příjemce uveďte jména všech poplatníků. 
Obecní úřad bude vybírat poplatky také v hotovosti na pokladně OÚ, a to vždy v 
úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod., ve středu od 15:00 do 18:00 hod.
V případě změny trvalého pobytu (přihlášení k TP v průběhu roku) se hradí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu ve Spojile.

POPLATEK ZA PSA:
Poplatek za psa bude vybírán ve stejné výši jako v minulých letech za psy starší 3 měsíce. 

první pes 100,-Kč/rok 
druhý pes 150,-Kč/rok
třetí a každý další pes 200,- Kč/rok 

PLATBA POPLATKU:
Poplatek posílejte na účet č. 120 546 43 99/0800, v.s. číslo popisné.
Do zprávy uvádějte jméno majitele.
Obecní úřad bude vybírat poplatky také v hotovosti na pokladně OÚ, a to vždy v 
úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod., ve středu od 15:00 do 18:00 hod. V případě nároku na osvobození od 
poplatku ze psa, je potřeba též doložit na OÚ žádost. 
Znění vyhlášky 2/2018: http://spojil.com/obecni-vyhlasky/
Vzor žádosti: http://spojil.com/formuláře/

Od minulého jednání zastupitelstva, tedy v období konec listopadu – prosi-
nec jsme přivítali v obci čtyři nové občánky.
Věnovali jsme se vyúčtování a administrativnímu zpracování akcí podpo-
řených dotacemi z POV PK na rok 2019 a zpracování žádostí ze stejného 
dotačního titulu pro rok 2020. 
Spolu s p.účetní obce p. Lacušovou připravujeme roční uzávěrky hospoda-
ření a dokladové i fyzické inventury. Úřad je připraven na výběr poplatků za 
TKO a psy, připravujeme obecní techniku na zimní provoz. 
Vánočně jsme vyzdobili centrum obce, vyrobili adventní věnec, dětem při-
chystali Mikuláše, chystáme pro Vás Silvestra, Novoroční bruslení, Novoroč-
ní sousedské setkání a samozřejmě i Spojilský ples. Podrobnější informace 
najdete v pozvánkách na konci zpravodaje.
Jistě jste zaznamenali, že proběhlo doplnění dopravního značení v obci v uli-
ci Na Okrajích a nepřehléhnutelné 30ky na silnici již upozorňují na povolenou 
rychlost v obci a příčné pruhy na přednost zprava. Vzhledem k nepříznivému 
počasí proběhne rekonstrukce středových čar na jaře 2020.
Na křižovatce u výjezdu ze Spojila máme konečně 50ku v obou směrech :)
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHPROGRAM PODPORY

Vážení občané,
nejprve uvedu důvody, které mne vedly ke změně 
dlouhodobě nastavené finanční podpory obce Spojil 
spolkům či občanským sdružením formou darů.
Na základě zvyklostí minulého vedení obce obdržely 
registrované spolky působící v obci Spojil dar ve výši 
cca 20 000,- Kč na rok 2019. Jak s těmito prostřed-
ky spolky nakládaly obci nepřísluší zkoumat, protože 
dar nelze poskytnout účelově. 

V současnosti se spolková činnost v obci úspěšně 
rozvíjí; v obci máme i neregistrovaná zájmová sdru-
žení a fyzické osoby, které mají zájem zapojit se do 
veřejného života obce, zlepšovat její vzhled a po-
řádat akce pro občany Spojila. Pokud takovým čin-
nostem věnují vlastní finanční prostředky a svůj čas, 
měly by mít možnost na tyto veřejné aktivity požádat 
o příspěvek z obecního rozpočtu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je z hle-
diska transparentnosti v nakládání s veřejnými pro-
středky nutné změnit dříve zavedený systém darů na 
formu příspěvku na základě veřejnoprávní smlouvy, 
tedy dotace z rozpočtu obce.
Dále tedy budou spolkům, sdružením i fyzickým oso-
bám poskytovány dotace z rozpočtu obce s násled-
ným vyúčtováním těchto finančních prostředků tak, 
abych jako starostka obce zodpovědná za nakládání 
s veřejnými financemi, byla vždy připravena odpo-
vědět všem občanům obce a především těm, kteří 

nejsou ve spolcích a sdruženích organizováni, zda 
jejich peníze byly použity účelně a hospodárně dle 
jednotných a pevně stanovených pravidel.
Na tomto základě schválilo Zastupitelstvo obce Spo-
jil Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce 
Spojil a vyhlášení dotačního řízení „Podpora spolků, 
sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci 
Spojil pro rok 2020“
Podrobné informace najdete na webu obce http://
www.spojil.com/aktualne/?id=662
Cením si práce všech, kteří se do dění v obci aktivně 
zapojují a ve svém volném čase organizují akce pro 
naše občany, zejména si vážím těch, kteří se snaží 
zapojit naše nejmenší a seniory.
Přála bych si, aby nastavená pravidla a jejich dodr-
žování přineslo řád a smysl do jejich konání, aby se 
zlepšila komunikace mezi spolky a vedením obce ku 
prospěchu všech, především jejich členů a našich 
občanů.
Již rok jsme spolu s p. místostarostou připraveni při-
jmout pozvání na schůze spojilských spolků, sami 
vysvětlit jejich členům naše postupy a postoje a dis-
kutovat o nich. Zaregistrovali jsme mnoho žádostí, 
ale pozvání žádné. Tak snad v novém roce.

Ať se vám daří.
                                                                         
Radka Ministrová, starostka obce
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PODPORA SPOLKŮ, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÝCH SKUPIN A JEJICH AKTIVIT V OBCI SPOJIL PRO ROK 2020

Veselé Vánoce
               a Hard and Heavy nový rok 2020
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ZASTUPITELSTVO
PŘIJATÁ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 20.11.2019

I.
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Karla Mencla a Dana Přibyla.

II.
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. 

III.
Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva obce 

Spojil na vědomí bez výhrad.
IV.

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Spojil a společností Apolenka z.s. na peně-
žitý dar na sociální služby ve výši 50 000,- Kč v předloženém znění.

V.
Zastupitelstvo obce Spojil vyhlašuje dotační řízení a schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
obce Spojil „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2020“ v  před-

loženém znění.
VI.

Zastupitelstvo obce Spojil určuje v návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 částku 200 000,- Kč na toto dotační 
řízení z paragrafu 3639 komunální služby a rozvoj obce, položky 5222 neinvestiční transfery spolkům. Urče-

ná částka bude dle schválených pravidel rozdělena mezi uchazeče.
VII.

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje svým usnesením změny v návrhu Střednědobého výhledu obce Spojil 
pro rok 2020-2023 a schvaluje Střednědobý výhled obce Spojil pro rok 2020 -2023

VIII.
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje změny v návrhu Rozpočtu obce Spojil pro rok 2020 a schvaluje svým 
usnesením Rozpočet obce Spojil pro rok 2020 jako schodkový s příjmy ve výši 7 094 300,- výdaji ve výši 11 

693 300,- a financováním ve výši 4 599 000,- Kč
IX.

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Směrnici obce Spojil o zadávání veřejných zakázek v předloženém 
znění.

X.
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č.3/2019, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

v předloženém znění.
XI.

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č.4/2019, o nočním klidu v před-
loženém znění.

XII.
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh Smlouvy o upsání akcií mezi Vodovody a kanalizace Pardubice 

a.s., IČ 60108631 a Obcí Spojil, IČ 00190900 v předloženém znění.
XIII.

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ na vědomí bez výhrad
XIV.

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o vybraných záměrech žádostí o dotaci z POV PK obec Spojil na 
vědomí bez výhrad.

XV.
Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu 

z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka na vědomí bez výhrad.
XVI.

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu projektu Starzone a.s. na vědomí 
bez výhrad.

Radka Ministrová, starostka obce a  Ing. Tomáš Kučera, místostarosta obce 



SAMETOVÝCH TŘICET

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHKULTURNÍ RUBRIKA

Zdravím Vás všechny, jsem Vaše republika, 

 svobodná a demokratická Česká republika. Je 
mi v tomto novém elegantně sportovním kabát-
ku krásných třicet let. Děkuji Vám všem za milé 
uspořádání narozenin, byly to oslavy vesměs 
klidné a v demokratickém duchu vnímání světa 
ve všech krajích této země. Vzpomínky na ná-
městích ve mně vyvolaly jistou nostalgii, vždy 
když slyším Modlitbu pro Martu a hymnu, vzpo-
menu si na tu euforii 90. let.

Jsem ráda, že jste uspořádali setkání a diskuse 
k mým narozeninám i u Vás ve Spojile. Všem, 
kteří jste se na přípravách podíleli, moc děkuji. 
Děkuji všem, kdo jste přišli diskutovat i se třeba 
jen podívat. Bylo to krásné a moc Vás prosím, 
zůstaňte mi i nadále věrni, abychom mohli svo-
bodně a v demokratickém duchu oslavit i další 
moje kulatiny.

  Ze srdce Vaše republika.  

Mimochodem, když Václav Havel navštívil po re-
voluci Pardubice, nezapomněl zmínit toho pána 
před divadlem, který k němu seděl zády. Jak se 
nakonec ukázalo neseděl tam celá ta léta Le-
nin, ale chudák student architektury, který v roce 
1974 seděl sochaři Kotrbovi modelem. Student 
Princ ovšem seděl svým způsobem dobrovolně, 
mnozí však takové štěstí neměli, včetně našeho 
prvního porevolučního prezidenta, na to, pro-
sím, nezapomínejme.

setkání pořádané Radkou Ministrovou, vypravěči: Mgr. An-
drea Vávrová, děvčata Michala Kučerová, Pavlína Rejhlová, 

Klára Smetáková a Pavel Vondra

setkání pořádané sousedským spolkem a hasiči
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 Sousedský spolek a Sbor dobrovolných hasičů obce 
Spojil připravily k třicátému výročí sametové revo-
luce společenské setkání v centru naší obce, které 
se uskutečnilo v sobotu 16. listopadu od 14 hodin. 
Setkání zahájila operní zpěvačka Iveta Aman písní 
„Modlitba pro Martu“, dále vystoupil zastupitel obce 
Spojil Jan Křivka, který setkání zahájil a vyřídil po-
zdravy od paní senátorky Miluše Horské a od hejt-
manství Pardubického kraje.

MUDr. Karel Mencl, předseda Sousedského spolku 
krátce přiblížil události z roku 1989, kdy se bez větší-
ho násilí podařilo svrhnout totalitní vládu Komunistic-
ké socialistické strany Československa. Iveta Aman 
poté zazpívala několik lidových písní „Zafúkané“, 
„Lásko Bože Lásko“. Následovalo vystoupení imitá-
tora Václava Faltuse a cinkáním klíčů si asi 80 zú-
častněných připomnělo atmosféru listopadových dní 
roku 1989.

 Obec Spojil pořádala večerní setkání ve sportov-
ním areálu. Od 18 hodin si bylo možné prohlédnout 
malou expozici s dobovými artefakty, noviny, letáky, 
knihy a fotografie. Následovaly osobní vzpomínky na 
období 17. listopadu od Andrey Vávrové, která pra-
covala od roku 1997 na Pražském hradě s Václavem 
Havlem. S pásmem o Jiřím Razskazovovi z Pardu-
bic, který se aktivně Sametové revoluce účastnil, vy-
stoupila děvčata Michala Kučerová, Pavlína Rejhlová 
a Klára Smetáková, kterým je dnes 14 let. Závěrem 
se veřejné diskuse zúčastnil se svou vzpomínkou i 
pan Pavel Vondra.

K ochutnávce burgundského guláše dle vlastního re-
ceptu Václava Havla, který uvařila hostitelka večera 
paní Radka Ministrová, nebylo třeba přemlouvat. Po 
vynikajícím občerstvení proběhla veřejná debata se 
členy zastupitelstva obce, která zakončila velmi pří-
jemný vzpomínkový večer.

autor: AVE

„Na nikoho, kdo za naši dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo 
být zapomenuto.“

- Václav Havel
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SLAVILI JSME 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE - sousedský spolek a SDH

Ani se nechce věřit, že je to již 30 let, kdy padla vlá-
da KSČ, a děti ve škole přestaly oslovovat kantory 
soudružko-soudruhu a začaly s oslovením paní-pa-
ne. Sametová revoluce však přinesla i další vymo-
ženosti, hlavně svobodné volby, kdy nebyla povin-
nost jít k volbám a volit jednomyslně jakousi národní 
frontu. Od začátku bylo jasné, že v první volbě bude 
vítězem Občanské fórum, které vzniklo v oněch re-
volučních dnech a bylo hlavním motorem dění v teh-
dejším Československu. Prostorem vládlo nadšení 
ze získané svobody a představa, že „Sametovkou“ 
stmelený národ od teď potáhne za jeden provaz 
a bude se jen a jen prosperovat a že brzy dožene-
me Rakousko a Německo.  Krásná představa. Jenže 
idealisté v tomto směru dělají často chyby, protože, 
jak již moudře řekl pan Werich „Lidi jsou jenom lidi“. 
A tak se OF postupně rozpadlo na samostatné strany 
a zaniklo. Národ tak byl v dalších volbách postavený 
před situaci, že musel vybírat, kdo nabízí lepší bu-
doucnost. A strany rostly jako houby po dešti, ty nové 
pak bývaly většinou na vzestupu, ale posléze skomí-
raly, buď na nějakých skandálech anebo jen proto, že 
se objevil někdo jiný s novou vizí. Vývoj těch 30. let 
způsobil, že je naše politická scéna bohatá na strany, 
ale chudší o výrazné osobnosti, jako byl třeba Václav 
Havel v letech 1989 – 2003.
Z našeho úzce spojilského pohledu je potřeba při-
pomenout, že sametová revoluce Spojil uchránila 
před svévolnou manipulací se soukromými pozem-
ky, kdy na rozparcelovaných zahradách měly vyrůst 
vily komunistických papalášů. Také není možné opo-
menout hrstku statečných občanů, kteří dali v roce 
1991 vzniknout Sousedskému spolku, který výrazně 
dopomohl k následnému osamostatnění obce. Oněm 
devíti sousedům patří náš obdiv a dík.
Ale dost vzpomínání na staré časy. Těch 30 let od 
Sametové revoluce jsme oslavili i u nás ve Spoji-
le. Slavili jsme 16.11. od dvou odpoledne na návsi 
v trošku improvizovaných podmínkách, ale vzhledem 
k tomu, že nebe vyslyšelo naše prosby, oslavovali 
jsme za slunečného, byť trochu chladného počasí. 
V tomto směru Sousedský spolek pro návštěvníky 
přichystal malé pohoštění, kde byl volně k dispozici 
teplý čaj a sušenky a za symbolickou cenu chutná 

gulášová polévka. Spolu se Sousedským spolkem 
se akce účastnili také spolupracující Spojilští hasiči, 
kteří tradičně přiložili ruku k dílu při stavění a zaříze-
ní scény. Také zajistili nádhernou kytici s trikolórami, 
určenou pro Lípu svobody. Sousedský spolek Spojil 
na tuto oslavu pozval operní zpěvačku Ivetu Aman 
a imitátora Václava Faltuse. Paní Iveta kromě úvod-
ní „Modlitby pro Martu“, která byla před třiceti lety 
hymnou Sametové revoluce, pak ve dvou vstupech 
potěšila přítomné jak lidovými, tak popovými písně-
mi. Mezi těmito bloky vystoupil Václav Faltus, který 
vzpomínal jak na Sametovou revoluci, tak hlavně na 
řadu jejích aktérů a také na svá setkání s různými 
velikány jak politiky, tak divadla i filmu. A celou řadu 
z nich pohotově hlasově imitoval. 
Naše děvčata napočítala včetně dětí na 86 přihlíže-
jících, což je na spojilské podmínky celkem slušná 
účast. Slunce se však rychle sklonilo za kapličku 
a domy a stejně rychle se začalo ochlazovat. Závěr 
akce, kdy zástupci obou spolků položili kytici ke kme-
ni Lípy svobody a kdy jsme si spolu s paní Ivetou za-
zpívali naši státní hymnu, tak již nepatřil dětem, které 
jejich rodiče díky zimě raději odvedli domů. Nutno 
připomenout, že jsme vlastně slavili začátek same-
tové revoluce, jejíž hlavní děj se před těmi 30. lety 
teprve začal odehrávat a kdy prvním vyvrcholením 
byla generální stávka 27. listopadu. Jako projev úcty 
k tomuto datu naši hasiči zajistili, že po celou dobu od 
položení kytice až do 27.11. u ní byly také zapálené 
svíčky.
Oslava sametové revoluce ve Spojile byla důstojnou 
oslavou znovunabytí politické a národní svobody 
a jak ohodnotilo akci mnoho přítomných, byla také 
plná emocí a radosti, což se na tvářích účastníků zra-
čilo hlavně při zpěvu státní hymny. Dovolte mi, abych 
srdečně poděkoval všem, kdo se na zdárném prů-
běhu akce podíleli a to jak členkám a členům Sou-
sedského spolku, tak členům Sboru dobrovolných 
hasičů, bez jejichž technické pomoci by bylo usku-
tečněné setkání organizačně velmi náročné. Náš dík 
také patří všem, kdo přišli naši akci podpořit.
      
Za Spolek i Hasiče zaznamenal  MUDr. Karel Mencl

Vážení a milí sousedé,
dovolte, abychom Vám jménem Sousedského spolku Spojil poděkovali za vaši přízeň a popřáli klidné a 
láskou prozářené Vánoce a do roku 2020 hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu. Pokud se toto 
vyplní, přijdou jistě i pracovní a osobní úspěchy. 
     Za výbor Sousedského spolku  MUDr. Karel Mencl  



1. ADVENTNÍ NEDĚLE

„Slyšíš? Za dveřmi třepotají andělská křídla. Potichoučku! Ať ho 
nevyplašíme! To Ježíšek chystá dárečky.“

Rozzářené dětské oči se dívají a sledují moje ústa, těší se a před-
stavují si, co asi za dárečky ten Ježíšek chystá. Posloucháme, jak 
venku hraje hudba. To se na návsi sešli lidé, aby se zaposlouchali 
do dětského zpívání a přivítali první adventní neděli: „Byla cesta, 
byla ušlapaná. Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal. Matka Krista Pána, “ 
zpíval dětský sbor ze Studánky pod vedením p. Kuhnové.

Hančin stánek se svařeným vínem voní už z dálky, místostarosta 
Tomáš Kučera přiblížil adventní čas…“aby byl jako hodiny, protože 
můžeme věnovat svůj čas člověku, který na to již dlouho čeká, aby 
pro nás advent byl klíči, které mohou otevřít místo v srdci, které 
bylo dlouho zabouchnuté, uzamčené.“ Na adventním věnci pak za-
pálila paní starostka první svíčku a rozezněl se zvon kapličky. Děti 
pelášily k rozsvícenému stromečku a zblízka zkoumaly měnící se 
barvy světýlek.

„Maminka ho hlídá, zpívej, když bludná hvězda září, tiše padá sníh,“ 
notovali zpěváčci. Stánek Sousedského spolku nabízel mimo per-
níčků i ozdobené adventní věnce a cestou domů lákala na svařené 
víno mimořádně otevřená hospůdka U Pařezu.

autor: AVE
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A JE TU ADVENT - sousedský spolek a SDH

A je tu Advent. I když podle evropských poměrů nejsme 
národ zrovna moc zbožný, v případě Adventu je to tro-
chu jiné. Díky reklamě ve sdělovacích prostředcích i díky 
stupňujícímu se nátlaku obchodních řetězců sice vládne 
nákupní horečka, ale podvědomě si uvědomujeme, že 
přichází období pohody, klidu a jakéhosi smíření. Hos-
podyňky mne za toto tvrzení asi zrovna moc nepochválí, 
avšak je to tak. A k Adventu neodmyslitelně patří advent-
ní věnce a čtyři svíčky, které na nich postupně každou 
neděli rozsvěcujeme. Blíží se Vánoce, čas, kdy i ve vá-
lečné vřavě zavládlo alespoň na krátký čas příměří, čas, 
kdy se bilancují rozdíly mezi sliby a činy a kdy by na sebe 
měli být lidé alespoň o trochu hodnější než jindy.

Letos vyšla první adventní neděle na 1. prosince a slavnostní akce se jako obvykle konala na spojilské návsi. 
Přestože bylo citelně chladno, přišlo se na toto společenské setkání podívat velké množství návštěvníků a to 
převážně spojiláků.  Sousedský spolek Spojil, opět ve spolupráci s Hasiči, připravil pro návštěvníky akce 
prodejní výstavu vánočních dekorací, které zhotovily naše šikovné lepší polovičky. Bylo rozhodnuto, že polo-
vina získaných financí bude určena na podporu dětské paliativní péče provozované společností ENERGEIA, 
o.p.s., což jsme pro snadnější pochopení nazvali jako mobilní hospic. Jejich nelehká práce s rodinami s těžce 
nemocným dítětem si toto jistě zaslouží. Kolik to bude, to si na začátku akce nikdo z nás nedokázal předsta-
vit. A o to bylo větší naše překvapení, kdy návštěvníci slavnosti odnášeli jednu dekoraci za druhou a stoly se 
prázdnily. Menší děti sice nejevily zájem o dekorace, ale o perníčky, které zadotovala obec a stvořily šikovné 
ruce našich děvčat a také o keksy od hasičů. Ty mizely ve velkém. Velmi mile nás pak potěšili sousedé a ná-
vštěvníci, kteří přestože o dekoraci neměli zájem, přispěli na společnost Energeia. S koncem slavnosti se na 
stolech krčily už jen samé drobnosti a po spočítání obsahu pokladničky + drobných darů jsme s potěšením 
zjistili, že na péči o nemocné děti můžeme přispět částkou 2500,- Kč. Není to mnoho, ale také to určitě nebyla 



2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Lehce zvrásněná tvář, sněhobílé dlouhé vlasy, říkám si „dříve to musela 
být krasavice“, usměvavá s nadhledem až za hory, moc toho neřekne, 
ale když promluví stojí to za to. Čekáme společně na zapálení druhé ad-

ventní svíce a stále nikdo ne-
jde, zatím nevíme, že se roz-
hoří až za hodinu, ale nám to 
vůbec nevadí. Počasí je jako 
na jaře a je nám spolu prostě 
dobře, paní, co se stará u nás 
ve Spojile o kapličku, mi dává 
energii k dalšímu životu.

V šest hodin večer už stojíme 
u adventního věnce, každá na 
jiném konci a posloucháme 
společně s dalšími sousedy 
promluvu od Tomáše Kučery 
„…Vánoce přinášejí nečekané 
životní zvraty a vzkaz od pape-
že Františka: Pokud chceme prožít Vánoce, musíme otevřít naše 
srdce a být připraveni na nečekané změny v životě.“  „Ať na to 
máme dost síly.“

autor: AVE
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poslední akce tohoto charakteru.
Můžeme oznámit, že se první den Adventu nad očekávání vydařil. Nešlo si nevšimnout, že bez ohledu na 
„stranickou“ příslušnost tato akce Sousedského spolku a záměr podpořit dobrou věc všechny návštěvníky 
sjednotila. Sjednocovat je ostatně naším spolkovým krédem. Děkujeme tak našim děvčatům za jejich práci 
i aktivitu při prodeji, hasičům za technickou podporu a hlavně všem návštěvníkům, kteří přišli a přispěli na 
dobrou věc. Ať Vás celým Adventem provází pohoda a láska k bližním.
                      MUDr. Karel Mencl, předseda Sousedského spolku

Betlémské světlo ve Spojile
V naší obci bude možnost společného krátkého 
předvánočního zastavení s možností zapálit si 
svíčku Betlémským světlem v neděli 22. prosin-
ce od 16:00 v kapličce při příležitosti zapalová-
ní čtvrté svíčky na našem spojilském advent-
ním věnci.
Jste všichni srdečně zváni.

TK

POZVÁNKA NA 4. ADVENTNÍ NEDĚLI - BETLÉMSKÉ SVĚTLO
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MIKULÁŠSKÁ 2019

Toho dne přitápěli čerti pod kotli už od samého 
rána, jiskry od kopyt jim lítaly tak prudce, až 
jedna přistála i vedle hřiště ve Spojile a divoká 
smečka pekelníků na sebe nenechala dlouho 
čekat. Mikuláš měl letos co dělat, aby tu ne-
vázanou vřavu zvládnul ukočírovat. Jazyky se 
jim draly z tlamy plné zubů, až nakonec ty nej-
divočejší zamknul za plot u altánu, aby mohli 
s andělem v klidu nosit dárky do připravené 
nůše.

Hodných dětí se sešlo 5. prosince odpoledne 
přes třicet, někteří jen v doprovodu rodičů, jiní 
měli za sebou zástup jak od Hujerů. Kreslilo 
se, vymalovávalo se, vyprávěly se pohádky 
a psalo se ježíškovi. Mikuláš, anděl v dopro-
vodu jednoho hodného čerta rozdávali nadíl-
ku a kdo z dětí zrovna nejhodnější nebyl, ten 
s pláčem sliboval, že už zlobit nebude.

Ti statečnější špuntíci se odvážili i k prohlídce 
zamčené tlupy čertisek. Ohnivci byli lační po 
dětském pláči, a tak se předváděli v tom nej-
horším světle, lomozili řetězy a hrozili vidlemi, 
až nakonec z usedavého dětského pláče radě-
ji utekli do hasičárny. 

Veselo bylo i kousek dál za plotem u Ševečků. 
Pod kotlem se tam vařila zabíjačková polévka 
a rozverná parta hlídající polévku nemusela na 
trochu té kořalky na zahřátí dlouho přemlou-
vat. Inu, když čertovina, tak pořádná.

autor: AVE

Dne 7.12.2019 se konal tradiční vá-
noční turnaj ve stolním tenisu, po-
řádaný Sportovním Klubem Spojil 
a Sborem dobrovolných hasičů, za 
účasti 15 sportovců.
 V dámském klání zvítězila 
Radka NEDVĚDOVÁ, druhé 
místo obsadila Jana NETUŠILOVÁ 
a bronzovou medaili získala Hana 
HARTMANOVÁ. V mužské kate-
gorii bylo pořadí: na prvním místě 
Petr DVOŘÁK, na druhém Jiří 
NETUŠIL a na třetím Jan ZAHÁLKA.

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSPORTOVNÍ RUBRIKA
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
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...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHSDH
ZPRÁVY SDH OBCE SPOJIL - LISTOPAD AŽ PROSINEC 2019

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) v uplynulém období nemusela zasahovat při 
žádné mimořádné události a neabsolvovala ani žád-
nou výcvikovou záležitost, pouze byl ve spolupráci 
s obcí a příslušnými dodavateli řešen nákup 6 ks 
zásahových oděvů pro jednotku vůči dotaci od Par-
dubického kraje a také nějakého dalšího vybavení. 
V polovině prosince jednotka završila celý rok trochu 
bilančním setkáním v klubovně.
Z činnosti celého Sboru dobrovolných hasičů obce 
Spojil coby spolku je třeba za toto období důležité 
uvést spolupořádání spolu se spojilským Soused-
ským spolkem velmi významné akce, kterou byla 
Oslava 30. výročí Sametové revoluce v sobotu 
16. listopadu. Ta měla hluboký význam a smysl sa-
mozřejmě pro všechny příchozí občany, ale pro nás 
dobrovolné hasiče ještě více o jeden důvod. Sameto-
vá revoluce v roce 1989 - tento zlomový moment na-
šich dějin kromě jiných svobod a příležitostí totiž také 
umožnil, abychom v roce 2000 po mnoha letech zno-
vu svobodně a zcela nezávisle založili náš dobrovol-
ný hasičský sbor. Pro tuto krásnou oslavu hasiči po-
řídili slavnostní květinu, kterou starosta SDH pietně 
položil u Lípy Svobody spolu se zástupcem Soused-
ského spolku. Následně byly zapáleny i svíčky, které 
pak byly zapalovány i všechny následující dny až do 
27. listopadu čili do výročí generální stávky provede-
né téměř v celém tehdejším Československu. Hasiči 
pomohli s technickou přípravou celé akce, organizací 
v jejím průběhu a pochopitelně i následně s balením 
a úklidem. Akce měla pěkný kulturní program napl-
něný vystoupením zpěvačky Ivety Aman a imitátora 
Václava Faltuse a jsme rádi že byla velmi úspěšná, 
protože jí navštívilo více než 80 lidí. 

Koncem listopadu se konala schůze Valné hromady 
sboru, která projednávala situaci kolem budoucí plá-
nované rezignace Ing. Jana Melouna na funkci sta-
rosty a pokladníka spolku SDH Spojil, ale nedospěla 
k reálnému závěru. Protože je tato záležitost nadále 
v řešení, tak se jí bude zabývat následující výroční 
valná hromada, která určí další postup.

Další akcí pořádanou Sousedským spolkem Spojil, 
kterou jsme podpořili, byla Prodejní výstava vánoč-
ních dekorací (vyrobených vlastnoručně členkami 
tohoto spolku) pořádaná v neděli 1. prosince v rámci 
zahájení Adventu ve Spojile a slavnostního rozsvěce-
ní obecního vánočního stromku a vánočního osvětle-
ní na návsi. Zakoupením těchto vánočních dekorací 
návštěvníci přispěli na dětský mobilní hospic. Hasiči 

samozřejmě jako obvykle pomohli s technickou pří-
pravou celé akce a následně s balením a úklidem, 
navíc pro návštěvníky zajistili k občerstvení zdarma 
různé slané sušenky a keksy - jako takovou protivá-
hu či doplněk ke sladkým zdobeným perníčkům zdar-
ma od obce a sousedského spolku.
Poslední letošní akcí, kterou náš sbor podpořil byla 
Mikulášská nadílka pro děti ve čtvrtek 5. prosince, kdy 
jsme ve spojilském sportovním areálu vytvořili „pek-
lo“, které mohli rodiče hned po mikulášské besídce 
v altánu ukázat těm zlobivějším dětem jako výchovný 
prostředek. U pekelného ohně a u kouřícího kotle na 
hříšníky řinčeli řetězy a hromově hartusili dva děsi-
ví čerti Krampusové, kterým sekundovali další dva 
topiči. Tento nevšední zážitek jistě dopomůže i těm 
největším zlobivcům k polepšení.

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

Vážení občané,

jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů 
obce Spojil Vám přeji krásné a příjemně strávené 
vánoční svátky plné radosti a rodinné pohody. 
Do nového roku 2020 Vám my všichni hasiči od srd-
ce přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, 
lásky i přátelství a především spoustu dobré nálady.

 
Starosta SDH obce Spojil a velitel Hasičské jednotky

          
             Ing. Jan Meloun 
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Tříkrálová sbírka oslaví v roce 2020 kulaté 20. výročí.
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce 
2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oble-
cích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem 
času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020 oslaví sbírka 20. výročí.
Proč se koleduje?
Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli 
v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit, a k dalšímu rozvoji charitních služeb.
Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit 
vzájemnosti, solidarity a radosti, právě to je největším posláním sbírky. Setkávání lidí, napříč generacemi, 
zapojení se do řetězu lidské solidarity.
Kdy se koleduje?
V Královehradecké diecézi potkáte koledníky s pokladničkami v ulicích od 4. do 12. ledna. Ve Spojile budeme 
chodit v neděli 12. ledna v odpoledních a podvečerních hodinách. Koledníci se těší na setkání s Vámi a pře-
dem děkují za Vaše vlídné přijetí a štědré srdce.
TK

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

VÍTÁNÍ SPOJILSKÝCH OBČÁNKŮ

 Příchod dítěte na svět je tím největším darem lásky, 
který můžeme dostat. Malým, nedávno narozeným 
spojilským dětem byl 24. listopadu uspořádán obřad 
vítání občánků v restauraci sportovního areálu. 

 Děti přišlo podpořit množství příbuzných a jejich 
patronů. Největší radost měly větší děti z houpacího 
koníka, malá Debora si jej ihned osedlala. Markétka 
a Stázka z dramatického kroužku Krajské knihovny 
v Pardubicích přednesly básničky a zazpívaly pís-
ničky. Promluvil pan místostarosta a paní starostka 
za Obecní úřad, který každému dítěti nechal vysadit 
mladý stromek třešně srdcovky v prostoru za altá-
nem. Tři stromky modře opentlené pro kluky a dva 
červeně pro děvčata. “Vysazený stromek třešně je naším dárkem pro vaše dítě. Připoutaný svými kořeny 
k pevné zemi jeho rodné obce jako symbol, který vám bude v dalších letech připomínat dnešní sváteční den,“ 
zakončila obřad paní starostka. 
Vítáme mezi námi Deboru Borovcovu, Sofii Stefanov, Štěpána Švejdu, Michaela Malého a Erika Jeníčka, 
který se přes teplotku nemohl vítání občánků zúčastnit.

autor: AVE



Lití olova
Pokud jste už na tuhle tradici zapomněli, určitě se vám vybaví alespoň nezapomenutelná scéna z filmu Pelíš-
ky, kdy za asistence celé rodiny lil olovo do vody Jiří Kodet. Olovo, které má nízký bod tání a dobře a rychle 
se roztaví, lili naši předci o štědrém večeru do nádoby s vodou. Z vytvořených odlitků pak zkoušeli odhadnout 
komu, nebo čemu se tvar podobá a co toho, kdo olovo lil, v příštím roce čeká.

Pouštění lodiček
Malé lodičky ze skořápek vlašských ořechů opatřených malou svíčkou, to není jen poutavá podívaná a námět 
pro vánoční pohledy. Také tento zvyk měl napovědět více o osudu rodiny. Skořápkové lodičky plující po vodní 
hladině v lavoru naznačovaly, kdo se vydá do světa, pokud právě jeho lodička dopluje k okraji nádoby, kdo 
se bude držet doma, jestliže se jeho loďka drží více u středu, a kdo bude dlouho zdráv, když svíčka na jeho 
loďce nejdéle svítí.

Autor: Redakce  
Zdroj: https://www.denik.cz/tradice-czk/zkuste-zvyky-nasich-dedu-a-babicek201019-1g3w.html

VÁNOČNÍ ZVYKY NAŠICH DĚDŮ A BABIČEK
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CUKROVÍ PODLE NAŠICH BABIČEK
RECEPTY podle šéfkuchaře Radka Davida
 
Husarské koláčky plněné pikantní marmeládou

Co je potřeba: 300 g hladké mouky, 100 g ořechů, 200 g másla, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky

Postup: Ořechy rozdrtíme najemno. V míse smícháme všechny sypké suroviny včetně ořechů. Přidáme 
nakrájené máslo. Vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do potravinové fólie a necháme ho v chladničce 
odpočinout do druhého dne. Těsto rozkrájíme na čtvrtiny, z každé vyválíme váleček o průměru cca 2 cm 
a odkrajujeme asi 0,5cm kousky. Z nich tvarujeme kuličky, které pokládáme na plech vyložený papírem na 
pečení. Poté do nich vytlačíme koncem vařečky důlky. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 7 minut. 
Koláčky necháme vychladnout. Smícháme 150 g rybízové marmelády a 75 g moučkového cukru a plníme 
do důlků.

Sacher dortíčky

Co je potřeba: 420 g hladké mouky, 140 g moučkového cukru, 280 g másla, 4 žloutky, kakao, vanilka, 
citronová kůra, čokoláda na vaření

Postup: Ze surovin si připravíme hladké těsto, zabalíme do potravinové fólie a dáme do chladničky 
do druhého dne odpočinout. Z těsta vyválíme plát, vykrajujeme tvary, v polovině vypíchneme střed 
a přeneseme na plech vyložený pečicím papírem. Vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme při 170 °C 
asi 8 minut. Necháme vychladnout a poté plné hvězdičky potřeme marmeládou, zakryjeme je vykrojenými 
hvězdičkami. Poté potíráme čokoládovou polevou.

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHVÁNOČNÍ INSPIRACE



Srdečně Vás zveme na XII. Ples obce Spojil, který se bude konat
 v sobotu 1. února 2020 ve velkém sále Sezemického domu v Sezemicích.
K tanci a poslechu vám bude hrát kapela JK Band z Pardubic.
Vstupenky na ples si můžete kupovat, či rezervovat na obecním úřadě, kde si také 
můžete na připraveném plánku vybrat místo k sezení. 
Cena vstupenky je 150,- Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat také prostřednictvím e-mailu: info@spojil.com, za-
platit na účet 120 546 43 99/0800, v.s. 11, do zprávy pro příjemce uveďte PLES, 
Vaše jméno a č.p., poté Vám budou vstupenky doručeny domů do Vaší schránky.

Přijďte se spolu s námi pobavit.
Těšíme se na Vás !
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Vážení občané,
1.1.2020 od 16:00 – 17:30 hod. se uskuteční druhý ročník „Spojilského novoročního bruslení“ pro děti i jejich 
doprovod všech věkových kategorií. 
Máme pro Vás rezervovanou velkou halu Multifunkční arény Pardubice včetně audio-vizuálního programu 
a překvapení.
Vstup je zdarma, vstupenky slouží pouze pro organizační účely a můžete si 
je ve verzi „autobusem“ nebo „doprava vlastní“  vyzvednout  na obecním úřa-
dě do 20.12.2019 nebo si je můžete objednat e-mailem na info@spojil.com do 
30.12.2019 a my Vám je doručíme do schránky.
Do objednávky prosím uveďte počet dětí, počet dospělých a  způsob dopravy. 
Odjezd autobusu bude ze zastávky u OÚ 1.1.2020 v 15.20 hod. 
 
1.1.2020 od 18:30 hod. se bude konat ve sportovním areálu „Neformální 
sousedské novoroční setkání“. Přijďte si v klidu a pohodě popřát  vše 
dobré a připít si společně na nový rok 2020.
 
Těšíme se na Vaši účast.

sobota
4.1.2020

čtvrtka 2.1.2020

sobota
4.1.2020

čtvrtka 2.1.2020

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

...A NÁSLEDUJÍCÍ KARNEVAL DOSPĚLÝCHPOZVÁNKY
OBEC SPOJIL VÁS ZVE NA NOVOROČNÍ BRUSLENÍ A SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

PLES OBCE SPOJIL


