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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I 

Přejeme  Vám oběma hodně zdraví !  

Do příštího vydání zpravodaje budou slavit : 

� � � � � 

Vážení a mílí čtenáři a příznivci našeho plátku, 

     již při zběžném ohledání prvního vydání „Spojilské Drbny“snadno 

zjistíte, že je poněkud jiné, a že v něm nalézáte bohatou barevnou přílohu. 

Ptáte se, co se děje ? Ne, opravdu jsme se v Drbně nevydali cestou 

barvotisku, je to pouze malý dárek pro Vás, kteří máte zájem o naši obec  

a sledujete její změny v čase. Je to téměř neskutečné, že dnes můžeme 

slavit patnácté výročí naší samostatnosti, že jsme úspěšně odrazili všechny 

pokusy o vymazání jednoho bílého místa na katastrální mapě Pardubic, 

nebo ty aktivity, které z nás měly udělat pardubický silniční uzel. Patnáct 

let je dosti dlouhá doba, abychom se mohli ohlédnout, zavzpomínat            

a bilancovat. A proto jsme pro Vás, s laskavým finančním svolením vedení 

obce, připravili připomenutí toho hlavního, co se v těch jednotlivých 

letech událo. V odkazech se u každého roku dozvíte údaje o počtu obyvatel 

a o hlavních událostech a kde to šlo, jsou údaje doplněny i barevnou 

fotografií. Odkaz k příslušné fotce je pak v textu vyznačen tučně. Věříme, 

že Vám takovéto malé ohlédnutí v naší novodobé historii udělá radost. 

        

         Vaše redakce  

13. 4. 2007 paní Alena KMENTOVÁ,  čp.31 
28. 5. 2007 pan Pavel SEDLÁK,  čp.9 
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     První veřejnou sportovní událostí, kterou jsme 
pokřtili nové zázemí našeho spojilského 
sportovního areálu, se stal turnaj ve stolním 
tenisu. Náš Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil 
se jej rozhodl uspořádat ještě v prosinci a proto se 
stal turnajem vánočním. Turnaje se mohli 
zúčastnit všichni obyvatelé obce Spojil, kteří se 
nám přihlásili během předchozího období téměř 
jednoho měsíce. 
     V sobotu 16.12.2006 se tedy od 8,00 hod ráno 

sešli k prezenci přihlášení účastníci v mužské 
kategorii. Celkem to nakonec bylo 18 osob. Na 
začátku si každý z klobouku vylosoval číslo a tím 
byly stanoveny dvojice pro první kolo soubojů 
turnajového „pavouka“. 
Hrálo se tedy vyřazovacím způsobem na               
3 vítězné sety, přičemž každý set měl 11 míčků. 
Podání se střídalo po dvou míčcích. Mužští 
sportovci začali své zápasy v 8,30 hod a bojovali 
urputně, ale přitom velmi svižně, takže skončili 
finálovým zápasem již ve 12,00 hod. 

Poté proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů na 
medailových místech. Vítězem se s  jasnou 
převahou od začátku až do konce turnaje stal pan 
Karel Weinhauer, který nedovolil žádnému ze 
svých soupeřů uhrát ani set, takže všechny 
zápasy od základního kola až do finále vyhrál 
vždy 3:0. Druhé místo vybojoval Jan Zahálka       
a třetí místo obsadil Jan Křivka. Všichni tři 
obdrželi od našeho sboru krásné poháry              

a diplomy a vítěz prvního místa navíc ještě 
putovní pohár pro mužskou kategorii. 
     Po obědě nastoupily účastnice ženské 
kategorie tohoto turnaje. Ve 13,30 hod se sešlo 
k prezenci celkem 7 sportovkyň a po rozlosování 
zápasů se začalo od 14,00 hod zápolit. Systém 
turnaje se lišil od mužské kategorie tím,  že ženy 
hrály ve dvou skupinách a to stylem každá 
s každou. Následně se hrálo o medailové pozice. 
Ženy hrály vždy na dva vítězné sety a každý set 
byl taktéž na 11 míčků. Zápasy ženské kategorie 
skončily v 15,30 hod. Také tato kategorie měla 
svou jasnou favoritku. Byla jí paní Jana Volšová, 
která rovněž vyhrála všechny zápasy aniž dovolila 
soupeřkám získat proti ní jediný set. Čili to byl 
stejný scénář jako u vítěze v mužské kategorii. To 
ale znamenalo a také obecenstvo si to vyžádalo, 
že vítězové obou kategorií si spolu museli dát 
alespoň čestný zápas, který ovšem všechny 
přítomné fanoušky přivedl řádně do varu. V 16,00 
hod pak byly slavnostně vyhlášeny a odměněny 
vítězky medailových pozic. První místo tedy 
vybojovala Jana Volšová, druhou příčku obsadila 
Mirka Čápová a na třetím místě se umístila Alena 
Kostelecká. Všechny taktéž obdrželi od našeho 
sboru poháry a diplomy. Vítězka prvního místa 
opět navíc putovní pohár pro tuto kategorii. 
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     Oba hlavní vítězové vyhověli naší žádosti  
a ponechali získané putovní poháry vystaveny 
v klubovně sportovního areálu, aby si je mohli 
pohledem užít i ostatní návštěvníci areálu. 
Samozřejmostí bylo že všichni účastníci turnaje 
měli nealkoholické nápoje zdarma, aby se mohli 
při svých sportovních výkonech dostatečně 
občerstvit. 
 Všem aktivním účastníkům turnaje i jejich 
fanouškům se celý turnaj moc líbil a kromě podání 
pořádného sportovního výkonu to byla též 
možnost setkat se s ostatními občany – čili byla to 
též událost společenská. Bylo moc fajn, že se zde 

sešli spojilští starousedlíci s našimi novými 
spoluobčany a mohli se tak i při této příležitosti 
lépe poznat. Jsem si jist že si tento den všichni při 
našem turnaji moc pěkně užili a věřím že tím byla 
založena další tradice sportovního závodu ve 
Spojile a tudíž se již těšíme na další ročníky. 
Nezbývá než vyzvat všechny naše spojilské 
sportovce, aby stolní tenis pilně trénovali pro příští 
turnaje a to nejlépe přímo v našem sportovním 
areálu. 
      
  Starosta SDH obce Spojil 
          Ing. Jan Meloun 

 
 
���������������������������������������������������� 

 

 
     První leden, den, kdy se stalo již tradicí, že 
občané Spojila a blízkého okolí vítají společně 
Nový rok. Ne jinak tomu bylo i letošního 1. ledna 
2007. Přesto byl však tento den v mnohém jiný 
než předchozí léta.  
     Již jsme si tak poněkud zvykli, že novoroční 
setkání se odehrávalo v centru obce, ale letos se 
vše změnilo. Výstavba řadových rodinných domů 
na naší „návsi“ odsunula tuto akci ( možná 
k radosti mnohých) do nově otevřeného 
sportovního areálu.  
     Výstražná varování našich meteorologů na 
tento sváteční podvečer nevěštila nic dobrého. 
Novoroční setkání se jako vždy konalo od 17 
hodin. A co „čert nechtěl“, úderem třičtvrtě na pět 
začal dout silný vítr, který znemožňoval běžnou 
chůzi či otevření dveří. V tu chvíli organizátory 
akce a pracovníky firmy Cipytex, kteří připravovali 
„Novoroční ohňostroj“,  poléval studený pot. „Vše 
je ztracené a veškeré úsilí přijde vniveč“.  
Ustaraný starosta obce pobíhal po travnaté ploše 
a prosil“Pána boha“, aby se počasí umoudřilo.  
     Úderem sedmnácté hodiny jako když utne a 
vše mohlo klidně začít. Celý sváteční program 
poprvé na této akci zahájil dechový orchestr 
Pernštejnka pod vedením pana Černého, se 
sólisty nám známým Jirkou Vágnerem  a Kájou 
Vichrovou. Tak jsme mohli být svědky skutečně 
profesionálního výkonu celého orchestru. Stalo se 
již zvykem, že při této příležitosti bylo předáváno 
ocenění nejstaršímu občanovi Spojila. Po třetí se 
jím stal pan Václav Telecký. To však nebylo 
všechno. Vzhledem k tomu, že tento den vstoupila 
naše obec do šestnáctého roku své samostatnosti, 
rozhodlo se zastupitelstvo obce Spojil připomenout 
si 15. výročí své samostatnosti a při té příležitosti  

 
ocenit práci prvního starosty obce v novodobé 
historii, pana Jana Melouna.  
     Měli jsme však také tu čest, ocenit nebývalý 
lidský čin, který vykonala občanka naší obce, paní 
Jana Kušičková, která věnovala svému bratru svoji 
ledvinu a zachránila mu tím život.  
     Jednotliví odměnění převzali svá ocenění 
z rukou starosty obce, pana Jana Křivky.  
     Pak následovala státní hymna v podání 
Pernštejnky a jejího sólisty Jiřího Vágnera. Po té 
se všichni , zejména děti dočkali kýženého 
ohňostroje, který byl doprovázen podmanivou 
hudbou výborně nazvučenou zvukařem 
Pernštejnky. To vše vytvořilo nádhernou 
atmosféru, která mnohým brala dech a rozechvěla 
osrdí. Nové prostředí a zejména lepší technické 
možnosti vyvolaly dotazy účatníků, zda v minulosti 
byl  ohňostroj také doprovázen hudbou, protože až 
letos to zaznamenali.  
     Sváteční podvečer Nového roku se nám vydařil 
nejen co do kvality, ale také co se týče účasti.“ 
Přesto zůstal malý stín podezření, zda náš 
starosta nemá trošku zvláštní styky s těmi nahoře, 
že se mu podařilo v hodině dvanácté doslova 
vymodlit přízeň počasí.“ 



 

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři Spojilské Drbny, 
     naše obec v novodobé 
historii překročila počátkem 
letošního roku časovou 
příčku své patnáctileté sa-
mostatnosti. 
     U příležitosti tohoto vý-
ročí se Vám do rukou 
dostává pohled, který ve 
své podstatě popisuje a při-
bližuje náš život v uvede-
ném období. Pevně věřím, 
že čas, který strávíte nad 
stránkami této historie bude 
pro Vás setkáním nejen 
příjemným, ale i užitečným. 
   Patnáctiletý průřez historií 

naší obce je o naší kultuře, o společenské úrovni a také o rozvoji obce, bez kterého se šťastný 
domov nemůže obejít. 
      Současně mi dovolte vyslovit upřímné poděkování všem, kteří věnovali svůj čas a připravili 
pro nás toto malé ohlédnutí do naší novodobé historie. 
         Křivka Jan, starosta obce 

 
 

 

Rok 1992 – počet obyvatel 225 

 
  -  1.1.1992 osamostatnění obce  
  -  1. volby do zastupitelstva obce Spojil 
  -   kancelář OU v obecním domku 

 -   oprava veřejného osvětlení 
 
 

 
 
Rok 1993 – počet obyvatel 214 
 

- přestavba obecního domku na hospůdku 
-  kancelář OU přemístěna do bytovky č.p. 60 
- obnovení tradice Kácení máje 
- nadměrná úroda jablek 
- v prosinci vyhořel dům č.p. 42                

(paní Kálenská) 
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Rok 1994 – počet obyvatel 220 
 
 -     vstup obce Spojil do Svazu měst a obcí ČR 

- začátek vydávání informačního listu obce „Zpravodaj“ 
- zahájení činnosti firmy Strojon v hale areálu bývalého ZD 
- rekonstrukce uličky (poslední část ulice K Hájovně) 
- obnovení tradic obce – Pálení čarodějnic, Dětský den, 

Posvícení, Pouť, ….. 
 
    

 

 

 

 

 

Rok 1996 – počet obyvatel 229 

- stavební úřad pro obec Spojil disponován do 
Sezemic 

- otevření soukromého obchodu v obci „Koloniál“ 
u paní Vlkové 

- ukončení hospodaření ZEAZ v areálu ZD  
Sezemice-Spojil 

- vyhotoven film o obci za účelem získání          
     investora pro vybudování centra chovu koní  
     v areálu ZD 
 

 
 
 
 
 
 
 

- zahájení plynofikace obce 
- dokončení  úpravy návsi – oprava silnice 
- Dětský den – soutěž  „Spojilský kufr“ 
- mizí dům čp. 33 (Krpatovi)  

   

 

  

 

Rok 1997 – počet obyvatel 235 
 
   -    dokončení  plynofikace v obci 

         -    stoletá voda ( zatopené příkopy při výstavbě) 
         -    zahájení budování hloubkové kanalizace               
  ( I. etapa) 

Rok 1995 – počet obyvatel 227 

- zahájení činnosti firmy TESing TP komplet v části 
areálu ZD 

- úprava návsi ( předláždění chodníků) 
 - vybudování dětského hřiště před hospůdkou;         - obecní hospůdka získává název „U Pařezu“ 
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   -    demolice domu č.p. 21 (Mlatečkovi – později       
         Schejbalovi – dnes Rüklovi) 

- výstavba objektu firmy Remigas 
- nová tradice – Vítání občánků 
- sbírka na pomoc obyvatelům postiženým 

povodní na Moravě a východních Čechách 

 
Rok 1998 – počet obyvatel 239 

- dokončení výstavby hloubkové kanalizace           
(II. etapa) 

- kabelizace telefonní sítě 
- I. ročník Spojilské míle 
- zakoupen betlém do místní kapličky 

 
       Rok 1999 – počet obyvatel 253 
 

                 -   rekonstrukce veřejného osvětlení 
                   -  otevřena prodejna stavebnin MPL  
                    -  vydány Vánoční pohlednice 
                    -  dokončení úprav obce – vysázení okrasných jabloní 
                    -  listopad – založení Mikroregionu Loučná  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rok 2000 – počet obyvatel 263 

   -     převzetí znaku a praporu obce Spojil  od 
 premiéra republiky 

- vyšlo 1. číslo  Spojilské drbny 
- obnovení činnosti SDH Spojil 
- PF vydal pozemky v lokalitě Morčák do 

majetku obce 
- rekonstrukce místního rozhlasu 

 

 

   -  úprava „Pašťátka“ na spojilský rybníček (ryby, kluziště) 
-   Spojilské kulturní léto = léto plné legrace (Svatba jako,   
     I. sjezd KSČ, recitál Jiřího Schmitzera, Prasátko na   
     rožni, recitál Slávka Janouška, 32. výroční okupace     
     vojsky Var. smlouvy) 
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-    Dětský den – Spojilský kufr   
- otevření druhé hospůdky v obci „U Pařezu“ – 

pan Palov 
- I. ročník hokejového turnaje  mezi obcemi 

 
 

 
Rok 2001 – počet obyvatel 272 
 

- 1.1. 2001 vysvěcení praporu obce biskupem 
Dominikem Dukou 

- udělení čestného občanství panu J. Stradiotovi    
a panu J. Křivkovi in memoriam 

- demolice č.p. 24 – pan Bláha 
- zřízení internetových stránek obce 

 
- otevření Obecní hospůdky Na Strejčku 
- výstavba komunikace v ulici Pod Hrází 

(Okraje  
- I. ročník rybářských závodů 

 
 

  Rok 2002 – počet obyvatel 274 
 

- duben zahájení výstavby rodinných domků 
Na Okrajích 

- vybudování cyklostezky ze Spojila do 
Pardubic – Dubiny  

 
 

- oslavy 80. výroční založení SDH Spojil 
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Rok 2003 – počet obyvatel 281 
 

- udělení čestného občanství p. J. Zemanovi 
- vydán Povodňový plán obce Spojil 
- přemístění kanceláře OU do budovy Remigasu  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- zahájena výstavba sítí a komunikace v lokalitě      
     Morčák  
 -   tropická vedra 380C – studny bez vody 

 

 
 
 
      Rok 2004 – počet obyvatel 297 
 
      - srpen – Letní slavnost – slavnostní   
        otevření dobudované komunikace   
        v lokalitě Morčák 
 
      - označení ulic v obci 
      - zřízení společnosti Apolenky – hypoterapie   
         v areálu bývalého ZD 
 
 
 

 

- pokáceny lípy u kapličky  
- instalována siréna a směrovky pro cyklisty 
- rekonstrukce veřejného osvětlení v „uličce“   

K Hájovně 
 

 

-  srpnové povodně - pomoc SDH Spojil v obci Plav             
   v Jižních Čechách 
-  sbírka materiální a finanční pomoci pro postižené   

povodněmi 
-  dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení – ulice             
   Na Okrajích 
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- otevření Dětského zábavního koutku      
v centru obce 

 

 
 

- říjen – zahájení výstavby prvních rodinných 
domků v lokalitě Morčák 

- vyhotovení studie na výstavbu bytových domů 
a obecního domu v centru obce 

- budování sportovního areálu ve východní části lokality Morčák 
 

 
 

Rok 2005 – počet obyvatel 307  
 

- zřízení funkce 2. místostarosty obce 
- zřízení Obecní policie 
- vyhotovení projektů na bytové domy a obecní 

dům 
- pokácení stromů  (břízy)  v centru obce 

 

 
 

- výstavba  rod. domků na Morčáku 
 

 
 
 
 

- I. ročník veřejných tréninků parkurového 
skákání „O pohár obce Spojil“ v Apolence 

- červen silné ochlazení na 60 C 
- červenec tropická vedra  36 – 38 0C 
- listopad uzavření Obecní hospůdky Na 

Strejčku 
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Rok 2006 – počet obyvatel  352 
 

- přemístění kanceláře OU  do zrekonstruovaného obecního domku (hospůdky) 
 

 
 

- vybudování  sociálního a technického zázemí ve sportovním areálu 
 

 
 

- oprava střechy a zvoničky spojilské kapličky 
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- letní spojilská slavnost  -  požehnání zvonu pojmenovanému Václav 

 
 
 
  
    - setkání rodáků    
          obce Spojil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

výstavba 
bytového domu A 

v centru obce 
 
 

 

- demolice č.p. 23 - Weinhauerovi 
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     Sedmý Reprezentační ples Svazku 
obcí Loučná se konal v pátek 9.února 
2007 v  Chotči. Při příchodu do sálu 
obdržela každá žena tradiční květinu, 
tou letošní byla žlutá růže. Na stolech 
stály vázy, takže i ty dámy, které 
vydržely až do samého konce plesu, 
neměly darovanou květinu uvadlou. 
    Po uvítací řeči starosty Svazku obcí 
Loučná, panem Ulrychem a starostou 
Chotče panem Pražanem, se nám na 
parketu představilo se svým vystou-
pením taneční studio z  Holic pod 
vedením Hany Flekrové. A pak se již 
rozpoutala pravá plesová taneční zába-
va, kdy ke stále zaplněnému parketu 
zcela jistě přispívala hudební produkce 
pod vedením pana Jelínka. 
     Před půlnocí byla losována tombola, 
která byla i  letos velmi bohatá a dále 
pokračoval ples až do pozdních 
nočních hodin. Kolem druhé hodiny 
ranní rozvezl účastníky ze vzdále-
nějších destinací autobus. 
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     Pozor, pozor, pozor, ve sportovním areálu začínáme s kondičním a posilovacím cvičením pro ženy 
pod vedením paní Barbory Kadaňové. V široké nabídce naleznete cvičební program, který je možné 
operativně přizpůsobit potřebám jednotlivých skupin cvičenců:   
• zahřátí svalů (velmi jednoduchá aerobní rozcvička) 
• posilování s gumičkami, činkami, vlastní vahou   
• důkladné protažení - strečink při relaxační hudbě (popř. Mojžíšova metoda)   
 
Termíny:  mladší ročníky - každé úterý  - 1. skupina od 18 hodin 
           - 2. skupina od 19 hodin 
         dříve narozené – každou středu od 19 hodin 
 

Forma úhrady bude dohodnuta v nejbližší době a následně o tom budete všechny informovány 
způsobem obvyklým pro naši obec.   
Bližší údaje Vám poskytne asistentka OÚ Spojil, paní Štěpánková, nebo paní Čápová, tel. 776144103.   
 
���������������������������������������������������� 

 
 

 

 

1. Obecní úřad informuje občany, že od 1. března roku 2007 nebude tolerovat již žádné 
výjimky týkající se parkování vozidel v úsecích, kde je to zakázáno dopravním značením. 
Toto se týká také zákazu vjíždění a parkování na zelených pásech a na travnatých 
pozemcích, které jsou v majetku obce Spojil. Strážník obecní policie již obdržel od 
Obecního úřadu Spojil příslušné instrukce. 

 
2. Obec Spojil je připravena zvýšit dohled na udržování nemovitostí a pozemků v katastru 

obce, zvláště těch, které jsou v zanedbaném stavu a kde dochází k porušování 
ustanovení příslušných platných zákonů . 

 
� � � � � 

 
     Obecní úřad Spojil upozorňuje všechny zájemce o vstup do areálu sportovního zařízení 
obce, že je nutné si za tímto účelem zakoupit elektronický čip. Občané obce Spojil straší 18 let 
ho po vyplnění žádosti a složení kauce 100,- Kč mohou získat na Obecním úřadě v době 
úředních hodin. 
     Obecní úřad v této souvislosti rovněž upozorňuje, že jakékoli neoprávněné vniknutí do 
sportovního areálu za pomoci násilí na vstupním zařízení bude kvalifikováno jako hrubý 
přestupek a dotyčné osobě hrozí finanční postih plus náklady spojené s opravou poškozené 
věci. 
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    Prosíme o pomoc při snižování nákladů na odpadové hospodářství obce. Pamatujte, že jsou to Vaše 
peníze z Vašich daní !   
     Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, kteří využívají odpadových kontejnerů, aby plasty 
donesené v igelitových taškách, pytlích, nebo jiných obalech, z těchto volně vysypali do příslušného 
kontejneru. Rovněž Vás všechny žádáme, abyste zmenšovali objem plastových láhví alespoň jejich 
sešlápnutím. Za Váš pozitivní přístup v otázce likvidace plastů Vám předem děkujeme. 

� � � � � 

 
     Mnozí z Vás již jistě zaznamenali zákonnou nutnost legalizace studní a odběru podzemních vod. 
Avšak netřeba nic uspěchat ! Vzhledem k nejasnosti výkladu zákona se na základě informace 
Vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubice odkládá provádění legalizace odběru podzemních vod 
do doby právního vyřešení celé záležitosti. O skutečnostech, které s tímto souvisí, Vás budeme včas 
informovat prostřednictvím obvyklých informačních prostředků. 

� � � � � 

 
     Na setkání podnikatelů z obce Spojil se zástupci obce došlo k dohodě, že v příštím čísle Spojilské 
Drbny zveřejníme přehled podnikatelů, řemeslníků, služeb a pěstitelů, kteří chtějí dát své služby 
k dispozici především pro obyvatele naší obce. V případě potřeby úpravy, opravy, přestavby domku či 
opravy spotřebičů, nebo koupě výpěstků, drobného zvířectva apod., by se tak naši občané měli možnost 
obrátit na služby dosažitelné v naší obci a jejím blízkém okolí. 
     Vážení podnikatelé a sousedé, za tímto účelem si Vás dovolujeme požádat o vaše vyjádření 
k zamýšlené akci a v případě pozitivní odezvy také o Váš souhlas se zveřejněním údajů o vaší firmě či 
službách. Pro vlastní zveřejnění jsou nutné údaje jako Jméno či název firmy, adresa, nabízená činnost a 
možnost kontaktu (telefon, fax, mobil, e-mail, případně www stránky).  V žádném případě není tato akce 
považována za placenou inzerci, Vámi dodané údaje budou zveřejněny bezplatně. Ve výše uvedeném  
smyslu si Vás, kdo o zařazení do adresáře projevíte zájem, dovolujeme požádat o dodání potřebných 
informací o své firmě do 6. dubna 2007 na Obecní úřad ve Spojile. Ke kontaktu s OÚ ve Spojile můžete 
využít také e-mailové pošty na adresu obec.spojil@volny.cz  Prosíme, abyste jako součást informace o 
své firmě či službě uvedli rovněž Váš výslovný souhlas s jejím zveřejněním stvrzený vaším podpisem. 
Za vaše aktivity Vám předem děkujeme. 

� � � � � 
 
  
 

     Upozorňujeme všechny chovatele psů na povinnost uhradit příslušný poplatek do konce měsíce 
března 2007.  Vzhledem k průtahům se zhotovením registračních známek pro psy prosíme ty z Vás, 
kteří jste již poplatek za svého čtyřnohého miláčka uhradili, abyste si pro něho na OÚ ve Spojile v době 
úředních hodin vyzvedli příslušnou identifikační známku.  
     Současně s tímto oznamujeme, že chovatelé, kteří v minulém roce projevili zájem o označení svého 
psa elektronickým čipem, budou o možnostech tohoto postupu a časovém horizontu akce osobně 
informováni. V případě, že o tuto formu ochrany psa projeví zájem také další občané, prosíme, aby se 
pro bližší informace přihlásili na OÚ ve Spojile v době úředních hodin, nebo u pana Hladíka na             
tel. 603751440. 
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� � � � � 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� � � � � 
 

P O D Ě K O V Á N Í 
 

     Děkujeme Všem spoluobčanům, přátelům a známým, kteří se dne 19. února 

2007 přišli rozloučit do pardubického krematoria s paní Věrou Krouželovou 
z Hůrek. Děkujeme též za četné květinové dary, projevy soustrasti a slova 

útěchy v pro nás tak těžkou chvíli.  

                                                                         jménem pozůstalých 

                                                                          rodina Teleckých  
 
 
 
  
 

 

SPORTOVNÍ AREÁL SPOJIL    

NNAABBÍÍZZÍÍ    MMOOŽŽNNOOSSTT    OODDBBĚĚRRUU    PPOOLLEEDDNNÍÍHHOO  MMEENNUU  
 

VÝBĚR ZE TŘÍ DRUHŮ JÍDEL ! 
 

Cena  jednotlivého  menu  
( polévka + hlavní jídlo ) do jídlonosičů .............................................................. 50,- Kč 
( polévka + hlavní jídlo + nápoj 0,3l ) v  klubovně ............................................  60,- Kč 
 

Menu si je nutné závazně objednat předem, dle jídelního lístku na příslušný týden! 

 
Nabídka platí od 5.3.2007                                      Bližší informace podá Martin Čáp, tel:774 737 991 
                                                                                                                           

 

Vydavatel: Obec Spojil, www.spojil.com, adresa redakce: Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Pardubice,                   
tel./fax : 461 100 077, e-mail: obec.spojil@volny.cz, šéfredaktor: MUDr. Karel Mencl, zástupci redaktora:             
M. Čápová, B. Melounová  a  M.  Telecká.    

Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 180 výtisků. 
 

 

PŘIPRAVOVANÉ  SPOLEČENSKÉ  AKCE 
 

3. 3. 2007 -  Tradiční dětský karneval od 15 hod. 
         - dospělácký  od 20 hod.  – hraje:  DJ Vejfuk 

24. 3. 2007- Velikonoční tradice, vazba  - lektorka p. Folbrechtová 
30. 4. 2007 -  Pálení čarodějnic - hraje skupina Medvědi 

2. 6. 2007 -  Kácení máje - hraje skupina Rytmus 
3. 6. 2007 -  Dětský den 

18. 8. 2007 - Pouťová zábava - hraje Pernštejnka, Medvědi 
22. 9. 2007 - Posvícení 

2.12. 2007 - Mikuláš 
 

Detaily uvedených akcí, změny a akce nové budou zveřejňovány 
na vývěskách, ve Spojilské Drbně, nebo rozhlasem. 

 


