ROČNÍK 22
číslo 6/PROSINEC 2021

OBCE SPOJIL

Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem jménem vedení obce, Vašich zastupitelů i zaměstnanců
obecního úřadu, příjemné a pokojné prožití svátků, spoustu času stráveného s Vašimi nejbližšími,
rodinou i přáteli, úspěšný vstup do nastávajícího roku 2022, mnoho zdraví, osobních
i pracovních úspěchů, rodinné pohody, optimismu a vzájemného porozumění.
Radka Ministrová a Tomáš Kučera

ADVENTNÍ DOBA
Adventní doba je dobou ztišení a přípravy na něco
důležitého. Pro někoho je to dobou předvánočního
shonu, úklidu domácností, rychlé dokončení toho co
jsme v letošním roce nestihli. Pro křesťany je Advent
přípravou na jeden ze dvou největších svátků,
přípravou na oslavu narozenin Ježíše Krista.
Známe to ze všech domácností, na každou oslavu je
potřeba se řádně připravit - navařit, napéci, uklidit
domácnosti.
Doba adventní nás však nevybízí k tomu, abychom
hlavně vařili, pekli a uklízeli domácnosti. Advent by
měl být především dobou, kdy si najdeme prostor k
úklidu ve svém srdci, ve své duši. Abychom se

zastavili, věnovali chvíli lidem kolem nás, zamysleli
se, co můžeme udělat pro to, aby se nám spolu lépe
vycházelo. Je to dobou setkávání, rozhovorů a
odpouštění, a nejen těm druhým, ale i sami sobě.
Jak advent utíká můžeme sledovat při nedělním
zapalování svíček na adventním věnci. Tuto neděli
již budou na adventním věnci svítit všechny čtyři
svíčky.
Nechť se nám všem, stejně jako září světlo ze svíček
adventního věnce, podaří rozzářit světlo v našich
srdcích a Advent prožít v radosti a klidné přípravě na
jeden z nejkrásnějších svátků v roce, na svátek
NAROZENÍ.
TK.

KALENDÁŘ AKCÍ

RUBRIKY

19.12.

- Zapálení 4. adventní svíčky
- Vánoční nadílka pro zvířátka
23.12.
- Betlémské světlo
31.12.
- Silvestr ve Sportovním areálu
1.1.
- Novoroční spojilské bruslení
9.1.
- Tříkrálová sbírka
3.12.-10.1. - Adventní putování
O akcích Vás budeme dle situace aktuálně informovat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÚVODNÍK
INFORMACE Z OÚ
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SOUSEDSKÝ SPOLEK
SDH
RŮZNÉ

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM VÁNOC A NOVÉHO ROKU
Vážení spoluobčané,
informujeme Vás, že z důvodu čerpání řádné dovolené budou úřední hodiny Obecního úřadu
v období od 23.12.2021 do 3.1.2022 zrušeny. V případě neodkladné záležitosti jsme Vám
neustále k dispozici na tel.: 605 251 840.
Nejbližší CZECHPOINT je dostupný na poště, či Úřadu městského obvodu Dubina.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL
Obecní úřad Spojil v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Spojil, svolaného starostkou obce Radkou
Ministrovou.
Místo konání: Obec Spojil – ve společenském zázemí sportovního areálu obce, Okružní 200, Spojil.
Doba konání: středa 15. prosince 2021 od 18:30 hodin.
PROGRAM :
1) Úvod, schválení programu - předkladatel starostka
2) Kontrola plnění usnesení minulých zasedání - předkladatel místostarosta
3) Projednání výstavby MF hřiště a schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště - předkladatel
místostarosta
4) Revokace usnesení č. 5/2021/VII zastupitelstva obce Spojil č.5/2021 ze dne 15.11.2021 a přijetí nového
usnesení k Projednání a schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě s městem Sezemice - vykonávání
úkolů na úseku zajišťování záležitostí veřejného pořádku (MP Sezemice) - předkladatel starostka
5) Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Spojil a Pardubickým krajem na úhradu příspěvku spojů, které
Pardubický kraj objednává u DPMP a.s. pro rok 2022 - předkladatel starostka
6) Informace o průběhu vyhodnocení ÚP - předkladatel místostarosta
7) Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací
III/2982 a I/36 Pardubice Hůrka - zpravodaj starostka
8) Různé
9) Závěr
Radka Ministrová
Materiály k jednání jsou zveřejněny na webu obce.
starostka obce
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OTEVÍRACÍ DOBA KLUBOVNY BĚHEM VÁNOC A NOVÉHO ROKU
Klubovna Sportovního areálu je i nadále otevřena
v režimu stávajících „anti-covid“ opatření každou středu
16-22, pátek17-22 a neděli 16-21 hod.
Otevírací doba se může změnit v návaznosti na
budoucí vývoj epidemické situace.
Změny otevírací doby během svátků a nového roku:

22.12. - 28.12. klubovna uzavřena
29.12. klubovna otevřena 17-22 hodin
31.12. otevřeno na základě rezervace - Silvestr
1.1. 2022 klubovna uzavřena
2.1.2022 klubovna otevřena 17-22 hodin

INFORMACE O TERMÍNECH A VÝŠI PLATBY POPLATKU ZA PSY STARŠÍ 3 MĚSÍCŮ
Výše poplatku se nemění, platbu můžete uskutečnit od 11.1.2022 buď přímo na Obecním úřadě
během úředních hodin nebo na účet obce - číslo účtu 1205464399/0800 (variabilní symbol je číslo
popisné nemovitosti).
První pes 100,- Kč/rok; druhý pes 150,- Kč/rok; třetí a každý další pes 200,- Kč/rok. 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 na webu obce.
V případě nejasností či dotazů jsme Vám k dispozici na telefonu či e-mailu obecního úřadu.

POPLATKY TKO
Vážení občané,
v „Závazné objednávce odpadových služeb“ jste si
vloni jako vlastníci nemovitosti (či jeden ze spoluvlastníků) vybrali jednu z možných nabídek na
frekvenci vývozu a velikosti nádoby.
V případě, že pro letošní rok žádáte o změnu
frekvence vývozu či velikosti nádoby, informujte
o tom Obecní úřad nejpozději do středy 22.12.2021.
Platbu poplatku můžete uskutečnit buď přímo na
Obecním úřadě během úředních hodin od 11.1.2022
nebo na účet obce číslo účtu 1205464399/0800
(variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti) .
Poplatek je možné platit ve dvou splátkách, za
1. pololetí do 30.6.2022 a za druhé pololetí do
31.12.2022. Poplatek můžete uhradit i jednorázovou
platbou na začátku roku tak, jak jste zvyklí.
Známky na popelnice lze vyzvednout na Obecním
úřadě ve Spojile od 11.1.2022 nebo domluvit telefonicky nebo emailem jiné předání známky.
Do 31.1.2022 budou SMP-odpady Pardubice
vyvážet popelnice bez známek, poté již budou

známky a velikost popelnice kontrolovány při
každém svozu.
Výše poplatku pro rok 2022 se nemění:
• 650 Kč/rok za 120 litrovou popelnici s vývozem
jednou za 4 týdny
• 1300 Kč/rok za 120 litrovou popelnici s vývozem
jednou za 2 týdny
• 2600 Kč/rok za 240 litrovou popelnici s vývozem
jednou za 2 týdny
Termíny svozů popelnic pro rok 2022 najdete na
webu obce, termíny pro svoz popelnic včetně svozu
jednou za 4 týdny budou zvlášť vyznačeny i v obecním kalendáři. Vyhláška 2/2020 je zveřejněna na:
http://spojil.com/obecni-vyhlasky/.
Jednorázové pytle jako doplněk k nádobě si můžete
zakoupit na OÚ od 11.1.2022 za cenu 100 Kč/kus.
Pro třídění rostlinného biologického odpadu stále
můžete využít možnosti pronájmu a svozu nádob na
bioodpad 140l za částku 1 000,- Kč za rok.

ZIMNÍ ÚDRŽBA V NAŠÍ OBCI
V nadcházejícím zimním období nás může potrápit nevlídné počasí v podobě sněhu a náledí. Obec Spojil si
se svou technikou udržuje mimo ulice Na Okrajích sjízdnost většiny místních a účelových komunikací sama,
a i ve volné či sváteční dny je tato údržba zajištěna. Probíhá podle předem schváleného plánu údržby tak, aby
nejprve byla obsloužena místa, která jsou pro obec klíčová. Vzhledem k množství udržovaných komunikací
však není v silách obce provést údržbu v jednotném čase na všech místech najednou. Velké problémy
způsobují nevhodně zaparkovaná auta nebo nedbale odstavené popelnice což výrazně omezuje kvalitu
a rychlost zimní údržby. Proto prosíme občany, aby popelnice uklízeli a auta parkovali tak, aby technika mohla
volně projíždět. Připomínáme, že parkování na travnatých pásech podél komunikací je zakázáno.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti:

Leden: Jiří Štědroň
Únor:
Vlasta Valská

Všem oslavencům přejeme do dalších let
mnoho zdraví, štěstí a pohody.

ADVENTNÍ STEZKA
Jako náhradu za společný adventOdpovědní kartička
ní program jsme pro Vás a Vaše
děti připravili v centru obce novou
rodinnou stezku „Adventní putování s odměnou“.
Vyrazte s dětmi na naučnou
a přitom zábavnou stezku centrem
Spojila.
Adventní stezka seznámí děti
s hlavními postavami Betlémského
příběhu a provede je některými
vánočními zvyky a tradicemi.
Stezka je v prostoru centra obce
instalována od pátku 3. prosince
až do 10. ledna 2022.
Stezka začíná u spojilské kapličky
a v prostoru centra obce má 11
stanovišť. Na každém z nich
najdete hrací kartu s adventní a vánoční tematikou Potřebovat budete soutěžní (odpovědní) kartičku,
a úkolem. Každá karta má dvě varianty obtížnosti:
kterou si můžete sami vytisknout nebo si ji vyzvednete
na
Obecním úřadě během úředních hodin - děti musí
lehčí úroveň pro nejmenší je na kartě označená
mít
s sebou tužku a doplňují získaná písmena na
zelenou vánoční kuličkou, těžší úroveň má kuličku
stanovištích
na tuto kartu.
červenou. Zvolenou variantu nelze během plnění
stezky měnit, protože by tajenka nevycházela Vyplněnou kartu s tajenkou můžete donést na Obecní
správně.
úřad, kde děti obdrží zaslouženou odměnu a diplom.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Od roku 1990 přinášejí skauti světlo z Betléma do
našich domácností, aby nám symbolicky popřáli
pokojné a požehnané Vánoce.
Svou předvánoční službu druhým přijmou skauti
a skautky také letos a symbol míru a přátelství v
podobě plaménku z Betléma opět rozvezou po
republice. Průběh akce je však pozměněn vlivem
zhoršené pandemické situace. Mezinárodní setkání v
Salzburku bylo zrušeno a přenos ekumenické
bohoslužby bude probíhat pouze formou "videozdravice".
Naši skauti převezmou Betlémské světlo u hranic na
Břeclavsku v neděli 12. prosince 2021, odkud ho

převezou do Brna,
kde ho předají v 10.30 hodin
v katedrále sv. Petra a Pavla do
rukou brněnského diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho. O týden
později, tj. 18. prosince, bude Betlémské
světlo rozváženo po celé republice.
Doufáme, že do Spojila skauti přinesou světlo také již
18. prosince, a budou ho pečlivě střežit a opatrovat,
tak, aby si ho každý mohl 23. prosince v předvečer
Štědrého dne odnést od spojilské kapličky do své
domácnosti.
TK.
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KONCERT MVC
Dne 13.11.2021 se v Altánu uskutečnil koncert
skupiny Ministr Vintage Company. Naposledy tomu
tak bylo před dvěma lety v době předcovidové.
Vzhledem k tomu, že MVC nevystupuje pravidelně,
respektive, její domácí scénou je Spojilský Areál,
bylo zajímavou otázkou, zda skupina, která pravidelně nehraje ani nezkouší, bude schopna udržet téměř
tříhodinový koncertní formát na alespoň trochu
slušné úrovni.
No, byli jsme jistě zvědavi jak ta parta MVC k tomuto
úkolu přistoupí. Faktem je, že repertoár pro tento
koncert byl vybírán s jistou opatrností, protože co si
budeme povídat, dva roky jsou dva roky.
Zklamání se ale nekonalo, zřejmě to způsobil i fakt,
že tato kapela je sestavena ze zkušených hudebníků, kteří skvěle uchopí základní tzv. ,,uměleckou
myšlenku“ MVC, tedy nebudeme publiku předvádět
jak to umíme ale hrajeme si pro radost pro vás
a s vámi. Tedy navodit atmosféru souznění a za
pomoci vzpomínek na časy, které již minuly, protože
i čas který značí konec skladby jedné už též pominul
i když koncové číslice letopočtu od sebe dělí někdy
i desítky let.
Díky za to, že se podařilo využít možnosti tento
koncert uskutečnit za platných opatření, která nám
radost sice nedělají, ale byla plně dodržena a mohli
jsme tak vyposlechnout skladby, které MVC hraje s
nevázanou lehkostí, neboť vlastně v tomto případě o
nic nejde, jen o hezkou chvíli tady a teď.
LM

ADVENT - PRVNÍ SVÍČKA, ROZSVĚCENÍ STROMU
Spojilský Advent má svoji tradici kdy tato byla ctěna
někdy zlehka a někdy i významně, ostatně toto praví
Wikipedie a posuďte sami:
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek
liturgického roku, období čtyř neděl před 25.
prosincem. Je to doba radostného očekávání
příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce,
doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba
adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány
zábavy, svatby a hodování.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění.
Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž
přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od
jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré
zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se
vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití,
pletení, předení, tkaní, apod.
Pochopitelně budeme na rozpacích, zda bychom se
ještě chtěli k životnímu stylu našich předků přiblížit,
byť jen na pár dní. Tedy, pokud máte možnost drát
peří, šít, plést, příst nebo tkát, čiňte tak… pokud ne,
buďte v klidu.

V každém případě ta část, kde se hovoří o zklidnění,
má v této době svůj význam, proto i první Adventní
neděle ve Spojile byla pojata subtilně a bez dalších
doprovodných akcí, jen s decentním zpěvem
příchozích u nazdobeného adventního věnce a též
rozsvícením vánočního stromečku, doprovázeném
zvonem z naší kapličky.
Poslední svíčka našeho adventního věnce bude
rozsvícena tuto neděli v 16.30hodin.
RM+LM
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MIKULÁŠ SPOJIL 2021
Mikuláš je v povědomí dětí a tedy i nás dospělých
tzn. bývalých dětí, něco, co se objevuje každý rok
před Vánoci a lze se na tuto událost poměrně
tajemnou, těšit nebo se jí obávat a to dle věku, ovšem
od toho minimálního, kdy ten bělostný pán s tatínkovými botami tak divně mumlá, nebo věku
pokročilejšího, kdy trpíme obavou, zda to naše dítko
pozná ty boty …
V dnešní době covidové bylo na zvážení, jak tuto
tradici zachovat a přitom dodržet vše nutné
a potřebné.
Volba padla na již jednou provedenou Mikulášskou
akci tuším v roce 2009, kdy řádil tehdy aktuální virus
chřipky a nebylo možno uvažovat o standardní
mikulášské Besídce.
Jeden náš spojilák přišel tehdy s nápadem bezkontaktního řešení mikulášské tradice a tak s partou
dalších ochotných lidí vyzdobil kočár z Apolenky

svítícími girlandami Mikuláš s Andělem do něj usedli,
poté byli řádně nasvíceni a už se jelo.
V roce minulém, již covidovém, se tento nápad
posunul do roviny ještě dramatičtější a Mikuláš s
partou čertů a andělů absolvoval jízdu Spojilem na
koních, efektní a opět s velkým zájmem dětí i rodičů.
Letošní tradice navázala na tu z roku 2009, opět
svítivě ozdobený kočár, koně a démonický kočí,
vedle něj čert a vzadu uvelebený Mikuláš se zářícím
andělem. Jen paní starostka s košíčkem perníčků
pro potěšení dětí, nestačila tempu spřežení… to víte
dva koně jsou dva koně - tj.: 1. 471 kW.
Když došla až na náves, košík se jí vyprázdnil téměř
přesně tak, aby podělila děti, které se se svými rodiči
přišli na tu krásnou jízdu podívat.
LM

PŘEDVÁNOČNÍ USMĚVAVÉ BLUES
Mám to před Vánoci každý rok stejně. Dokud není na
úřadě vše zpracované, uložené na svém místě a
doma v bytě čisto a pohoda, jsem mírně nervózní.
Teď na přelomu roku je to vlastně permanentní stav.
Ano, takhle složité to se mnou je.
Takže si dovedete představit, co to se mnou udělá,
když se vrátím od nekonečných formulářů a úřední
agendy a doma v předsíni leží pěkně přihnojená
jezdecká bota naší nadšené koňačky, manželova
trochu rockem a rocky odřená kytara odpočívá na
gauči, kde by člověk čekal spíš jejího majitele, ale ten
je ještě v práci, tak mne vítá jen poťouchlá kočka,
dožadující se pozornosti a radostně pouštějící
chlupy na zem.
Momentálně jsem ve fázi, kdy se pokouším
velkoryse přehlížet věci, které by mě dříve doháněly
k verbálním nerozvážnostem.
Zkouším tedy udělat z nouze ctnost, a z neoblíbeného úklidu zábavnější aktivitu. S oblíbenou
hudbou je úklid tak trochu jako koncert a trochu jako

týdny zanedbávané cvičení. Zábavnější to trochu je,
ale obliba nějak nestoupá. Takže přestávka, a raději
si užít chvilku jen pro sebe, než se vrátí zbytek rodiny
a rázem uvede byt do původního útulného stavu.
Ani na úřadě teď šanony nemusí být řazeny podle
barvy a každodenní komín vyřízených materiálů do
nich zkrátka zařadím „zítra“. Tam, kde ovšem termín
zítra neplatí, jste Vy a Vaše starosti, dotazy a připomínky.
Není to věčné blues ženy, která se může přetrhnout
a nikdo to neocení?
Naopak, je to ukázka toho, že je vše v pořádku, že
máme podobné radosti i starosti, že jsme na jedné
vlně a nakonec naši snahu vždycky někdo ocení.
A stačí k tomu třeba jen jeden milý úsměv.
Tak je doma útulno a já mám dobrý pocit, že se stále
mohu věnovat závazku, který jsem vůči vám přijala
již před více než třemi roky. Tenkrát s úsměvem, který
i díky Vám stále trvá.
Vaše starostka, Radka Ministrová
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ŠTĚDRÝ DEN
Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem adventu. Vrcholí Štědrým
večerem, který je jakožto předvečer slavnosti Narození Páně (25. prosince) již považován
za součást Vánoc. Se Štědrým dnem a zejména Štědrým večerem je spojeno množství
předkřesťanských i křesťanských vánočních zvyků a pověr, například štědrovečerní
večeře, rozsvěcování vánočního stromečku a rozbalování dárků nebo pověra, že kdo
se během dne postí, uvidí večer zlaté prasátko.
Štědrý den není církevním svátkem a připadne-li na tento den neděle, je to čtvrtá
neděle adventní. Štědrý večer se však již liturgicky počítá k slavnosti následujícího
dne (a tedy už k Vánocům) jakožto jeho vigilie a je tak pro něj předepsána zvláštní
mše, která doplňuje tři další mše sloužené na samotnou slavnost Narození Páně
(v noci, za svítání a ve dne).
Vánoční stromek nemá v Česku dlouhé tradice, protože se v měšťanských
rodinách začal prosazovat až ve 40. letech 19. století. Stromeček se zdobil
cukrovím, výrobky ze dřeva, perníku, pečiva a ovocem především jablky.
Skleněné ozdoby se začaly vyrábět až později a mohli si je dovolit pouze
bohaté rodiny.

VÁNOČNÍ POHÁDKA

zdroj: promaminky.cz

Za oknem padal sníh. Padal celý den a noc. Celý
dům, i ulice, celé město bylo bílé. Jakoby zbělel celý
svět. Malý Lukáš seděl u okna a pozoroval padající
vločky.
„Maminka říkala,“ přemýšlel ten malý klučina „že
k nám přijde Ježíšek.“ Kroutil hlavou. „Prý k nám
přijde už zítra a přinese pod stromeček spoustu
dárků k Vánocům.“ Seskočil ze židle a šel se podívat
na Betlém. „Ale jak k nám může přijít takové malé
miminko. A ještě něco nést s sebou.“ Opřel se a prohlížel si postavičky. Byly tam ovečky a pastýři, tři
králové s dary, anděl nad chlévem, kravička a oslík,
malé jesličky s Ježíškem a Josef s Marií, jak se nad
ním sklánějí. „To ať mi nikdo neříká,“ pokračoval
Lukášek v mudrování, „že takové malé děťátko umí
chodit. Já si dobře pamatuju sousedovic Matěje.
Toho museli vozit v kočárku. A jak dlouho mu to trvalo
než začal cupitat!“ „Lukáši!“ zavolala z kuchyně
maminka, „Pojď se podívat na vánočku. Ta se letos
povedla.“ Vytáhla z trouby vonící pečivo. Mandličky,
rozinky. Hmmm, to má Lukáš moc rád. „Dáš mi
kousek?“ zeptal se. „Musíš chvíli počkat,“ usmála se
maminka, „Ještě je horká. Ale až vystydne, ukrojím Ti
pořádný kus.“ Pak zdobili stromeček, rovnali cukroví
na mísy a vyprávěli si. Když byl čas celý modrý tmou,
šel malý Lukáš spát. Tatínek ho přikryl až po bradu
a maminka mu dala pusu na čelo. „Ať se Ti něco
hezkého zdá.“ A Lukášovi se zdál krásný sen
o prvních Vánocích. Byla krásná teplá noc. Nikde ani
kousek sněhu. Zářící hvězdy na obloze. Polní cestou
se k Betlému blížili dva lidé. Žena seděla na oslátku,
muž je vedl za uzdu. „Vždyť to je Josef a Marie,“
povídá si ze sna Lukášek. A dívá se dál. Marie
s Josefem přijeli do města, byla už noc. „Zítra začíná
sčítání lidu. Nevím, jestli ještě najdeme místo ke
spaní.“ Josef se otočil na ženu. „Nevadí,“ usmála se

Marie. „Něco určitě najdeme.“ Nakonec museli spát
v chlévě, na kupě sena. Město bylo plné. Všechny
postýlky už byly obsazené. A právě, když hvězdy nad
Betlémem zasvítily nejsilněji, narodil se jim syn.
Drobounké miminko. Marie unavená usnula. Josef
se nemohl na dítě vynadívat. Když tu: „Klepy, klep.“
Josef se lekl: „Další nocležníci.“ Ale pak si řekl: „I co,
vejdeme se všichni.“ A otevřel. Byli to pastýři. Nesli
dary a vyprávěli, že je vedla hvězdy a že hledají
děťátko, právě narozené. „Marie, vzbuď se.“ zatřásl jí
za rameno, „K našemu Ježíškovi přišli pastýři.“
A Marie povídá: „I to se Ti Josefe něco zdá. Kdopak
by byl pozdě ještě na cestě?“ A chtěla znovu usnout.
Když tu: „Klepy, klep.“ Josef se lekl: „Další pastýři.
„Ještě jich přijde pár a nebude tu místo k spaní už ani
pro nás.“ Ale otevřel. Byli to tři králové. Nesli dary
a vyprávěli: „Vedla nás hvězda. Daleká byla cesta.
Hledáme krále, který se právě narodil.“ Marie kouká
chvíli na pastýře, chvíli na krále a nestačí se divit.
Když tu: „Klepy, klep.“ Otevřely se dveře a vešla
maminka. „Lukáši vstávej. Je Štědrý den.“ Lukáš
otevřel oči a dívá se překvapeně na maminku. „Ty jsi
také v Betlémě u Ježíška?“ A maminka se smála.
„Copak bych tam dělala?“ Sedla si na postýlku. „Tobě
se jistě něco zdálo.“ A pak už běžel den jak voda
v potoce. Brzy byl zase večer. Stromeček svítil
a cukroví vonělo. Lukášek se nemohl dočkat. Pak
zazvonil zvonec a pod stromečkem bylo spoustu
dárků. Pro maminku, pro tatínka a také pro Lukáška.
A všichni měli radost. Ale největší měl Lukášek. Byl
šťastný, že jsou tu Vánoce, dárky, maminka
s tatínkem a také že tu je on. Vyskočil, otevřel okno
a volal: „Děkuju Ti, Ježíšku!!!“ Vločky tiše padaly
tmou. A Lukášek si v koutku duše říkal: „Možná jsou
to ty dary od tří králů a ke stromečkům je roznášejí
pastýři.“ A už se tím netrápil.
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SOUSEDSKÝ SPOLEK
SOUSEDSKÝ SPOLEK A ADVENT
Vážení a milí sousedé.
Stejně jako vloni přišla zpráva o společenských
omezeních téměř ze dne na den. Obcí připravený
první adventní večer se smrskl na několik minut, kdy
byla u kapličky na věnci zapálena první svíčka a
rozsvítil se vánoční stromek. To vše však proběhlo
bez připraveného doprovodného programu.
Sousedský spolek Spojil se již několik týdnů chystal
na svoji prodejní výstavu vánočních a adventních
dekorací. V posledním týdnu pak ruce našich
šikovných členek za podpory i několika mužů
připravily jejich nazdobenou finální podobu.
Připraveny tak byly adventní věnce na stůl i dveře,
svícny, stromečky s osvětlením, dekorace s andělíčky a pro děti malované perníčky. Dost dlouho jsme
přemýšleli, zda a jak prodej uskutečnit. Nakonec bylo
rozhodnuto, že je pro prodej použitelný vzdušný
stánek. A protože bylo jasné, že se rozsvěcení svíčky
a stromu nebude účastnit příliš mnoho diváků,
zahájili jsme prodejní výstavu již ve tři odpoledne a to
i s ohledem na to, že se při výběru dekorací nebudou
zájemci vzájemně mačkat. Bezpečnostním epidemiologickým pravidlům nahrávalo i počasí, protože
dost foukalo a sněžilo. Tak nás jenom trochu mrzí, že
obec náš záměr se stánkem nechala „vybubnovat“
pouze jeden podvečer a že řada našich zákazníků
o změnách vůbec nevěděla. I přes to, že letošní
zájem o dekorace nebyl nijak velký, můžeme být
spokojeni, že i když byly naše výrobky nabízeny za
lidové ceny, tak se prodejem vyrovnaly náklady a
něco se vydělalo. Také nás hřeje dobrý pocit z obdivu
návštěvníků našeho stánku a je třeba velmi
poděkovat všem obětavým tvůrcům za jejich
nápaditost a pečlivost, s jakou se na přípravě
dekorací podíleli. Stejně jako před dvěma lety jsme
avizovali, že z výdělku finančně podpoříme nezávislou obecně prospěšnou společnost Energeia,
která se hlásí k principům mobilní specializované
paliativní péče o těžce nemocné dětské pacienty
v jejich domácím prostředí. A proto nás velmi
potěšilo, že řada našich zákazníků nechtěla vracet
drobné a nechali je na stánku s poukázáním na
avizovaný „bohulibý“ účel. Takže společně s příspěvkem Spolku z adventního výdělku můžeme
stejně jako v roce 2019 poslat na účet společnosti
Energeia částku 2.500,- Kč. Není to mnoho, ale
poslouží to dobré věci. Podle vyjádření vedení
společnosti náš příspěvek poslouží pro nákup
zdravotnického materiálu. Konkrétně se jedná
o absorpční jednorázové podložky k ochraně lůžka,
protože pojišťovny tento materiál nehradí. A pro
„čistotu“ transakce bude vše smluvně podložené.

Uvidíme, jaký advent nám přinese rok příští.
V každém případě se těšíme na štědrovečerní
půlnoční setkání u kapličky.
Milí sousedé,
dovolte mi, abych Vám všem jménem výboru
Sousedského spolku Spojil, jménem členské
základny i jménem svým popřál prožití radostných
a pohodových Vánoc a do roku 2022 hlavně pevné
zdraví.
předseda spolku: Karel Mencl
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A ZASE TEN COVID
Vážení a milí sousedé,
rok s rokem se sešel a již je to tady zase, dokonce opět po roce ve dvojím vydání. Tím mám na mysli jednak
čas pohodových Vánočních svátků, ale také, bohužel, další vlnu koronavirových infekcí. Stejně jako před
rokem nám tato situace hatí návštěvy oblíbených vánočních trhů a další společenské aktivity, jako jsou třeba
koncerty a divadla. Nic není zakázané tzv. natvrdo, ale každopádně to je protivné. Navíc s vyhlížením šíření
další a rychlejší mutace viru, kterou část odborníků maluje jako katastrofu. Tato infekce se zatím neprojevuje
agresivně a všechny případy onemocnění v Evropě (a to i u nás) probíhají jako lehké virózy. Ovšem, všichni
cestovatelé, kteří si ji přivezli domů, byli očkovaní! Ve své praxi jsem viděl, jak dokáže rychlejší mutace
vytěsnit tu předchozí tak rychle, že během několika týdnů zaujme její místo téměř na 100%. Takže volba je
jasná - očkovat se! Očkováním jsme zvládli neštovice, tetanus nebo dětskou obrnu, tak proč bychom neměli
zvládnout také covid. Ale už dost mentorování !
S přáním krásných Svátků vánočních a zdravým vykročením do dalšího roku všechny zdraví
MUDr. Karel Mencl

SDH
Vážení občané,
jménem všech členů Sboru dobrovolných
hasičů obce Spojil a hasičské jednotky Vám
přejeme krásné a příjemně strávené vánoční
svátky plné radosti a rodinné pohody.
Do nového roku 2022 Vám od srdce přejeme
vše nejlepší, samozřejmě stálé a pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky i přátelství a v dnešní
nelehké době především spoustu dobré nálady.
Velitel
Starosta SDH
Hasičské jednotky
obce Spojil
Ing. Jan Meloun
Jiří Novák

RŮZNÉ
Doufejme, že tentokrát budou moci koledníci
obcházet jednotlivé domy, setkat se s dárci, zažít
pocit vzájemnosti, solidarity a radosti. Právě to je
největším posláním sbírky, setkávání lidí, napříč
generacemi, zapojení se do řetězu lidské solidarity.
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je
Charita Česká republika. První ročník sbírky
proběhl v již v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi.
Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice
první dobrovolníci v oblecích 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 letošním "covidovém" roce 2021 proběhla
Tříkrálová sbírka "distančně", nebylo možné
obcházet jednotlivé domácnosti, bylo možné
přispívat pouze do stacionárních pokladniček.

Pokud vše dobře dopadne, vydají se koledníci na
pouť k Vašim domácnostem odpoledne 9. ledna.
O přesném průběhu Vás budeme informovat
v závislosti na vývoji epidemiologické situace.
TK
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VÁNOCE BEZ KAPRA - 3 RECEPTY NA NETRADIČNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI
Pro někoho je neodmyslitelnou součástí Vánoc, pro jiného nutné zlo. Pokud se řadíte k těm, kteří se bez
kapra obejdou, vyzkoušejte letos méně tradiční, avšak stejně slavnostní pochoutky. Inspirujte se třemi
vyzkoušenými recepty.
Ještě před sto lety nebylo po kaprovi se salátem na štědrovečerním stole ani památky. Dnes ho na Štědrý
večer jí skoro 60 % českých domácností. Co když vám ale kapr na talíři nevoní? Nespoléhejte se na řízky
a vyzkoušejte jeden z našich stejně slavnostních receptů.

ZDROJ: mall.cz

NENÍ RYBA JAKO RYBA
Ti, kteří kapra neocení, většinou argumentují
složitou přípravou, bahnitou chutí a množstvím kostí.
Pokud tento názor sdílíte, vyměňte rybu za
rybu. Z těch českých se na sváteční stůl hodí
candát nebo pstruh, ze zahraničních vod je
oblíbený losos nebo pangasius.

Candát v mandlovém těstíčku
Až se budete v rybárně poohlížet po vánoční
rybě, zaměřte se na candáta. Má jemné bílé
maso, velmi málo měkkých kostí a typické rybí
aroma u něj také neucítíte.
Na 4 porce potřebujete:
• 800 g filetů z candáta,
• 1 lžíci citronové šťávy,
• 1 vejce,
• asi 1 lžíci hladké mouky,
• strouhanku,
• 150 g mandlových plátků,
• tuk na smažení,
• sůl.

Jak na to:
1) Filety omyjte, osušte papírovou utěrkou, posolte a pokapejte citronem. Nechte půl hodiny odpočívat v lednici.
2) V hlubokém talíři jemně prošlehejte vejce s moukou,
dokud nevznikne hladké těstíčko. Do druhého talíře připravte strouhanku, kterou smíchejte s mandlovými
plátky.
3) Filety obalte v těstíčku a následně v mandlové
strouhance.
4) V hlubší pánvi rozehřejte máslo nebo olej a obalené
filety smažte z obou stran dozlatova.
Mandle symbolizují spojení s Bohem, proto se Vánoce
hojně využívají. Rybě dodají příjemnou oříškovou chuť.
Candáta podávejte se salátem nebo bramborovou kaší.

VEGETARIÁNSKÁ
ŠTĚDROVEČERNÍ HOSTINA
Slavnostní hostina chutná bez masa stejně
dobře jako s ním. Vždyť naši předkové také
maso jedli jen velmi zřídka a v některých
krajích se neobjevovalo ani na Štědrý večer.

Tradiční houbový kuba
Kroupy, houby, česnek – i takto můžou chutnat
Vánoce. Bylinky a česnek dodají sílu, kroupy
obsahují spoustu zdravé vlákniny. Vyjma
skvělé chuti navíc prospějete svému zažívání.
Na 4 porce potřebujete:
• 300 g krup,
• 3 hrsti sušených hub namočených v mléce,
• 3 lžíce sádla,
• 2 velké, najemno nakrájené cibule,
• 3-5 prolisovaných stroužků česneku,
• 3 lžičky majoránky,

• 1 lžička mletého kmínu,
• sůl a pepř.
Jak na to:
1) Houby povařte v mléce asi pět minut a slijte. Kroupy
propláchněte vodou.
2) Lžíci sádla rozpalte v kastrolu, přidejte kroupy a lehce je
orestujte. Podle návodu zalijte vodou a vařte do měkka.
3) V hluboké pánvi rozpalte zbytek sádla, dozlatova opečte
cibuli, přidejte houby, kmín a pět minut poduste.
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4) Hotové kroupy smíchejte s houbami,
přidejte česnek, majoránku, sůl a pepř.
Zapékací mísu vymažte sádlem a kubu

20 minut pečte v troubě na 170 °C.
Ke kubovi servírujte salát z kysaného zelí a zapíjejte pivem.

SLAVNOSTNÍ (NE)VINNÁ VEČEŘE
Neholdujete-li rybě ani kubovi, servírujte na
Štědrý večer maso. Klasikou jsou kuřecí nebo
vepřové řízky, oproti tomu tradiční, avšak
méně obvyklá, je vinná klobása. Nebo se
inspirujte za hranicemi a servírujte krocana či
jehněčí.

Vinná klobása na černém pivě
Vinná klobása patří na vánoční stůl hlavně
v Čechách - podle tradice se servíruje proto,
že stočená připomíná po usmažení slunce
a symbolizuje tak slunovrat.
Každá rodina ji připravuje jinak - někdo pečenou se zelím, někdo osmaženou v trojobalu.
Vy můžete vyzkoušet recept s černým pivem.
Na 4 porce potřebujete:
• 1 kg vinné klobásy,
• 50 g anglické slaniny,
• 2 cibule, 2 stroužky česneku,
• 200 g krájených rajčat ve vlastní šťávě,
• 200 ml černého piva,
• slunečnicový olej,
• sůl a pepř.

Jak na to:
1) Klobásu rozdělte na 4 díly, stočte a zajistěte špejlemi.
Na pánvi rozpalte olej a z obou stran klobásové šneky
lehce opečte.
2) Klobásy odložte do pekáče, olej z pánve slijte a na
sucho opečte kostičky slaniny, cibuli pokrájenou na
čtvrtky a utřené stroužky česneku.
3) Po pěti minutách přidejte rajčata z konzervy a černé
pivo. Osolte, opepřete a nechte tekutinu mírně odpařit.
4) Směsí přelijte klobásy a 15 minut pečte v troubě vyhřáté
na 180 °C.
Klobásy na černém pivě servírujte se šťouchanými
bramborami nebo kaší.
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VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO ZVÍŘÁTKA
V neděli 19. prosince 2021 můžete zvířátkům do Apolenky donést
dárek. Od 14,00 do 16,00 hodin zde bude rozsvícený vánoční
stromeček, pod který můžete položit dárečky, případně přispět
nějakou korunou do sbírkové pokladničky.
Děti se budou moci svézt na koních a dospělí třeba zakoupit sýr
či jiné dobroty z mléka od místních kraviček.
Aktuální informace a seznam možných dárků najdete ve
facebookové události nebo na www.apolenka.org.

Vydavatel: Územně samosprávný celek Obec Spojil, www.spojil.com
adresa: obec Spojil, Na Okrajích 100, Pardubice, telefon: 461 100 077, e-mail: info@spojil.com
Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků.
MK ČR E 11 466
Příspěvky jsou uveřejňovány bez mimoautorských jazykových úprav a korektur.

