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     Řečeno slovy klasika „Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastný“ by se dalo 

parafrázovat na téma o průběhu letošní zimy, která si takto zařádila naposledy někdy v roce 

1970. A tak všechno vůkol jakoby ztuhlo nebo usnulo zimním spánkem. Jen šťouchanice na 

politickém nebi občas zasrší a díky kapkám a někdy i pořádnému  škopíčku adrenalinu nám 

vhání horko do žil a natlakují vnitřní kotel. A s blížícími se parlamentními volbami to bude asi 

stále častější. Ale politické dusno zimu nezažene. 

     Také v naší vísce plynul život dost dlouho svým zmrzlým zimním tempem a najednou tu 

máme jaro, i když zatím jen poněkud reklamně. Nicméně jaro je tady, a s příchodem jeho času 

jen všichni doufáme, že se počasí konečně umoudří, vykoukne sluníčko a my doženeme ten 

zahrádkářský skluz. A že je oproti minulým letům hodně velký! Vždyť to není tak dávno, snad 

dva tři roky, co mi pan Zeman sděloval, že má již 5. února zasetou mrkev. Tedy také svým 

způsobem extrém.  

     Protože v letošním roce dosud nevyšla Spojilská Drbna, mohlo by se zdát, že naše redakce 

také zamrzla. Poslední velkou akcí však bylo skutečně jen „Vítání roku 2006“ a jak jistě 

uznáte, tato oslava by nám sama o sobě stránky zpravodaje nenaplnila, i když na ni – hlavně 

na ohňostroj – řada účastníků stále vzpomíná. A proto jsme se opět uchýlili k dvojčíslu, které 

vychází až v době zvýšené frekvence společenských událostí. V redakci si troufáme věřit, že nás 

kvůli zdržení prvního letošního výtisku nezatratíte a současně doufáme, že Vám i v roce 2006 

budeme moci přibližovat jak události úzce lokální tak i ty širšího významu.  

     Ty události širšího významu nás s příchodem jara  zasahují dosti razantně. Povodně! 

Všichni s nimi tak nějak počítali, ale ne že budou takového rozsahu. I když se neopakuje rok 

2002, bude řada spoluobčanů potřebovat pomoc. A tak si troufám věřit, že bude-li toho třeba, 

zapojí se do pomoci opět i naše obec. 

         Karel Mencl, šéfredaktor   

     Řada z nás zná pořad České televize „Pošta pro Tebe“, v němž jsme svědky rozmanitých 
lidských příběhů a setkání lidí, kteří chtějí obnovit dávná přátelství, nebo poděkovat tomu 
druhému za jeho nezištnou pomoc či podporu v těžké životní situaci. Asi před čtrnácti dny si 
jedna účastnice nechala do tohoto pořadu pozvat manželku svého syna, aby jí před televizními 
kamerami poděkovala za to, že svému muži bez zaváhání věnovala svojí ledvinu. Málokdo 
z nás však ví, že jen pár desítek metrů od nás žije osoba stejně neobyčejná. 
     Skromná a nenápadná, na procházce doprovázená svým pejskem. Jistě jste ji ve Spojile již 
někdy potkali....... ! Ano, je to paní Jana Kušičková. Je jednou z nás, ale jen málokdo ví, že tato 
na první pohled obyčejná žena až tak úplně obyčejná není. Život jí nedal nic zadarmo                    
a připravil ji řadu nelehkých zkoušek. Přesto a nebo právě proto ukázala nám ostatním v čem 
tkví opravdové lidské hodnoty. Dala opravdový rozměr vlastnostem jako jsou láska k bližnímu, 
zodpovědnost, sebeobětování  a nezištná pomoc druhému.  
     Paní Jana Kušičková zachránila život svému bratrovi tím, že mu věnovala svoji ledvinu. 
Někdo by to mohl brát jako samozřejmost, vždyť jde o vlastního bratra, ale ne každý dokáže 
takový krok učinit. Těžko můžeme vyjádřit její pocity a tok jejích myšlenek při tomto životně 
důležitém rozhodování, ale svým činem prokázala svoji lidskou hodnotu. Vždyť dala „kus sebe“ 
někomu druhému. Ve vší skromnosti chodí dál mezi námi a mnozí netuší, jaký důležitý životní 
krok učinila ve prospěch toho druhého. Proto jí právem patří naše úcta a poděkování za její 
lidskost a hlavně přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti.  
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Do příštího vydání se mezi jubilanty objeví : 
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Znáte velikonoční tradice ? 
     O Velikonocích, svátcích jara jsme již v minulosti psali. Ne, že bychom vyčerpali všechny možné 
informace, ale letos Vám je chceme přiblížit trochu netradičně – velikonočním testem. Test jsme sice 
převzali z časopisu speciál - Překvapení, ale v něm sami uvidíte, jak moc toho o Velikonocích víte, co 
jste zapomněli a zda některé zvyky dodržujete – možná i nevědomky. Takže si vezměte tužku a můžete 
se do testu pustit. U každé otázky si zakroužkujte odpověď, kterou považujete za správnou. Snažte se 
nepodvádět a na hodnocení se podívejte až po zodpovězení na poslední otázku. 

  
1. Víte, jak se určuje datum velikonoc?  
a) jsou první neděli po prvním jarním úplňku  
b) vyhlašuje je Ministerstvo kultury  
c) pravidelně bývají třetí neděli v dubnu 
  
2. Od čeho se odvozuje označení pro malované vajíčko – kraslice ?  
a) od slova kreslit  
b) od slova krásný  
c) od slova kropenatý  

 

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

 
16. 5. 2006 paní Božena CHVÁLOVÁ, čp. 52 

26. 5. 2006 pan  Václav TELECKÝ, čp. 16   
30. 5. 2006 pan Jan KOŘÍNEK, čp. 27         

  

Přejeme  Vám všem hodně zdraví ! � 

Od minulého vydání zpravodaje již oslavili : 

Do příštího vydání zpravodaje budou slavit : 

23. 3. 2006 pan Jaroslav STRADIOT, čp. 6  
  31. 3. 2006 paní Lydie KOSTELECKÁ, čp. 65 

� � � � � 

9. 5. 2006 paní Markéta POTŮČKOVÁ, čp. 53 
14. 5. 2006 paní  Jaroslava  KŘIVKOVÁ, čp. 17 

� � � � � 
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3. Proč chodívají děti na Zelený čtvrtek s hrkačkami a řehtačkami?  
a) zahánějí tak krupobití a bouřky, které by mohly poničit úrodu  
b) přivolávají tak jaro  
c) vyhánějí ze země zlé síly, které ničí úrodu  
 
4. Proč vlastně vyplácejí muži ženy pomlázkou?  
a) aby ženy nebyly líné  
b) aby si vykoledovali něco dobrého k pití  
c) aby ženy omladili    

 
5. Víte, jakou symboliku v sobě nese mazanec?  
a) jarní úplněk  
b) slunce  
c) koloběh života  
 
6. Kdy podle velikonoční tradice „odlétají zvony do Říma“?  
a) na Zelený čtvrtek  
b) na Modré pondělí  
c) na Velký pátek   

 
      7. Dříve chodily dívky o Velikonocích s „lítem“. Co to je?  
      a) zelená větvička zdobená kraslicemi a fáborky  
       b) lívance, které rozdávaly sousedům  
       c) figurka ze slámy, která s hodí do vody a symbolizuje odcházející zimu  
        

8. Uhodnete, co jsou Jidášky?  
a) kuřátka, která se narodí na Velikonoční pondělí  
b) pečené figurky z těsta  
c) neobarvená syrová vajíčka, která se házejí po nevítaných návštěvách  
 

Vyhodnocení testu najdete na straně 15 tohoto vydání Drbny. 
 

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

 
     
 
     Tak jako každoročně si Vám dovolujeme nabídnout několik receptů, které se vztahují k blížícím se 
svátkům jara. Nabízíme recepty odzkoušené, ale je samozřejmě na Vás, zda je sami odzkoušíte tak, jak 
jsou, nebo si je „vylepšíte“. Jak známo, v kuchyni se fantazii meze nekladou. 
   

Jarní vajíčkový salát sJarní vajíčkový salát sJarní vajíčkový salát sJarní vajíčkový salát s    ředkvičkamiředkvičkamiředkvičkamiředkvičkami    
 
Suroviny : 8 vajec, 2 naťové cibulky, 1 ledový salát, 1 svazek ředkviček, 150 g majonézy, 100 g tatarské 
omáčky, sůl, mletý bílý pepř, 1 lžička najemno nasekané pažitky 
 
Postup přípravy : Vejce uvaříme natvrdo (přibližně 10 minut), necháme vychladnout a nakrájíme je na 
kostičky. Cibulky i s natí nasekáme  najemno, ledový salát natrháme na kousky, ředkvičky nakrájíme na 
tenké plátky a přidáme k vejcím. Vše  promícháme a přelijeme zálivkou, kterou připravíme tak, že 
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v misce smícháme majonézu s tatarskou omáčkou, osolíme, opepříme a přidáme do ní pažitku. Salát 
zdobíme čerstvou nasekanou řeřichou.  
 

Jehněčí hřbet vJehněčí hřbet vJehněčí hřbet vJehněčí hřbet v    listovém těstělistovém těstělistovém těstělistovém těstě    

Suroviny :  600 g vykostěného jehněčího hřbetu,  2 cibule, 2 mrkve, ½ celeru, 2 stroužky česneku,          
2 snítky rozmarýny, 4 snítky tymiánu, kosti z jehněcího hřbetu, 2 lžíce oleje, 200 g špenátového protlaku, 
200 g listového těsta, 4 plátky syrové šunky, 1 žloutek, 1 lžička solamylu, pepř, sůl 
 
Postup : Bylinky omyjeme a osušíme. Zeleninu 
očistíme a nahrubo nakrájíme, přidáme k ní 
rozmarýnu, 2 snítky tymiánu, kosti a vše 
opečeme. Podlijeme 500 ml vody a zvolna 
vaříme 2 hodiny.  
Jehněčí hřbet svážeme nití a na oleji opečeme 
ze všech stran. Nit odstraníme, maso osolíme                 
a opepříme. Špenát a zbývající tymián 
nasekáme a osolíme, opepříme a promícháme.                
Z listového těsta vyválíme plát a poklademe ho 
šunkou a vrstvou špenátu. Na ni položíme 
jehněčí  hřbet, zavineme a potřeme 
rozšlehaným žloutkem.  
Pečeme v troubě předehřáté na 2250C asi 40 
minut. Vývar ze zeleniny a kostí přecedíme        
a zahustíme solamylem, aby vznikla hladká 
omáčka, kterou pak naporcovaný hřbet 
v listovém těstě poléváme. Podáváme s vaře-
nými brambory. 
 

Boží milostiBoží milostiBoží milostiBoží milosti    

Suroviny :  350 g hladké mouky, 2 žloutky, 2 lžíce moučkového cukru, 1 lžíce másla, 5 lžic smetany 
nebo mléka, 2 lžíce bílého vína, citrónová kůra, sůl, tuk na smažení, vanilkový cukr. 
 
Postup : Mouku smícháme s cukrem, přidáme špetku soli, nakrájené máslo, žloutky, smetanu, víno       
a nastrouhanou citrónovou kůru. Zaděláme vláčné těsto o něco řidší než na nudle. Důkladně  ho 
vypracujeme, až se na něm začnou tvořit puchýřky. Na pomoučeném válu z těsta vyválíme 3 mm vysoký 
plát. Rádýlkem z něho vykrajujeme trojúhelníky. Každý uprostřed dvakrát nakrojíme, vložíme do vysoké 
vrstvy horkého tuku a usmažíme dozlatova. 
Hotové necháme okapat  na papírovém ubrousku a posypeme vanilkovým cukrem.  
 
 

Velikonoční  aladyškyVelikonoční  aladyškyVelikonoční  aladyškyVelikonoční  aladyšky    

Suroviny : 500 g vychladlých uvařených 
brambor, 50 g bílé části pórku, 4 žloutky, mletý 
pepř, sůl, olej na smažení 
 
Postup: Brambory prolisujeme nebo nastrou-
háme, osolíme a promícháme s drobně nakrá-
jeným pórkem, opepříme a vmícháme žloutky. 
Z propracovaného těsta vyválíme plát silný asi 
5 až 7 mm a z něho vykrajujeme placičky, které 
smažíme po obou stranách v rozehřátém oleji 
dočervena. Podáváme je horké. 
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A ještě jeden recept, který není až tak vyhraněný pro období Velikonoc, ale jistě s ním budete slavit 
úspěch i během celého roku. Výhodou je, pokud Vám od jiného vaření zbývají vaječné bílky. 

    
Strouhaný koláčStrouhaný koláčStrouhaný koláčStrouhaný koláč    
 
Suroviny :  400 g hladké mouky, 1 Hera, 1 vejce, 1 prášek do pečiva, kakao, mléko, 3 „vaničkové“ 
tvarohy, 240 g moučkového cukru, strouhaný kokos, 3 bílky, 1 čokoláda na vaření 
 
Postup :   Mouku, Heru, vejce, prášek do pečiva, 2-3 lžíce kakaa a 3-4 lžíce mléka vypracujeme na 
hladké těsto, které rozdělíme na dvě části a dáme do ledničky.   
Připravíme si tvarohovou náplň : tvarohy utřeme spolu s cukrem a 3 lžícemi kokosu, ze 3 bílků ušleháme 
tuhý sníh a dobře smícháme s tvarohovou hmotou. 
Z jedné poloviny zchlazeného těsta vyválíme plát, který přeneseme na vymaštěný plech, na něj 
rovnoměrně rozprostřeme tvarohovou hmotu se sněhem a jako další vrstvu na hrubém struhadle 
nestrouháme druhou polovinu těsta. V předehřáté troubě pečeme na 200°C cca 30 – 40 minut. Ještě 
horký koláč „pokapeme“ nebo „pocákáme“ rozpuštěnou čokoládou. 
 
���������������������������������������������������� 
 
 
 

 
 

      Svazek obcí Loučná dodržel i letos tradici a dne 27. ledna 2006 uspořádal svůj již 6. reprezentační 
ples, tentokrát v kulturním domě v Kostěnicích.  
     Po vstupu se návštěvníci ocitli v nádherně květinami vyzdobeném společenském sále. Příjemné 
prostředí  a veselou  atmosféru dotvořila hudební skupina Rytmus. Tato kapela dostála svému názvu        

a na parket vylákala téměř všechny 
návštěvníky ke svižnému tanci.  
     Po tradičním uvítacím proslovu 
předsedy svazku pana Františka Matúšů     
a starosty Kostěnic, pana Václava 
Pulkrábka, se na parket rozběhla taneční 
skupina Sokola Kostěnice, která oživila 
program moderním tancem. O něco  
později se návštěvníci prostřednictvím této 
skupiny  přenesli do časů našich babiček a 
dědečků, kdy se tančila Beseda.  
     Každá obec měla jako obvykle zadáno 
několik stolů pro své návštěvníky. Z naší 
obce se plesu zúčastnilo kolem 20 lidí.  
     Vrcholem večera byla i na tomto plese 
tombola, která potěšila výherce téměř 
čtyřiceti pěknými cenami.  
     Veselá zábava se rozproudila naplno       

a nikdo ani nepostřehl, že půlnoc již dávno minula, když se hudba začala s návštěvníky loučit. 
 
���������������������������������������������������� 
 
 
 
 Když Vám život nadělí citrón, kupte si Martini ! 
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     Nedělní odpoledne dne 12. března 2006, 
mělo na obecním úřadě,  ač to tak venku 
nevypadalo, velmi milou a hřejivou atmosféru. 
Konalo se vítání občánků. Do řad našich 
občanů jsme přivítali hned dva přírůstky, a to  
Karolínku Valskou ze Spojila č.p. 4 a Petra 
Kmenta  z č.p. 68.  

 
    Malá, ale o to příjemnější slavnost proběhla 
v nově upravené kanceláři obecního úřadu na 
otáčce autobusu MHD. Kromě zástupců obce 
přivítaly naše nové občánky milými  písničkami 
děti ze souboru Zvoneček pod vedením paní 
učitelky Rűklové. Starosta obce opět připomněl 
rodičům jejich nesmírnou zodpovědnost za  
děťátko a rovněž jim  popřál mnoho příjemných 
a šťastných chvil v letech následujících. Po 
tradičním přípitku a předání dárečku, násle-
dovaly ještě podpisy rodičů a patronů do 
Pamětní knihy občánků. Na závěr pak foto 
miminka v kolébce a v náručí maminky nebo      
i tatínka. 

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

 
      
 

 
Čas svátků velikonočních se nezadržitelně blíží a tak komise pro občanské záležitosti jako již tradičně, 
připravila pro naše občany a děti kurzy velikonočních tradic. Díky pochopení zástupcům firmy Remigas 
se v sobotu 1. dubna sešlo 14 dítek včetně doprovodu , který tvořily zejména maminky, v prostorách 

administrativní budovy této firmy. Pod vedením nám 
dobře známých lektorek paní Jitky Folbrechtové        
a Zory Hrabáňové se účastníci kurzu učili malovat 
kraslice, zdobit vajíčka mozaikou, či jim „ušít drátěné 
kabátky“. A tak jsme mohli vidět řadu pěkných 
výtvorů z „umělecké dílny nejen dospěláků, ale také  
i těch nejmenších capartů.“ Nikdo z účastníků se za 
svá dílka nemusel stydět, neboť všem se povedla. 
Někomu více, někomu méně, ale všechna byla 
pěkná, protože byla dělána s chutí a trpělivostí.  
 
     V sobotu 8. dubna se uskutečnil další kurz, na 
němž se naučilo 10 přítomných, jak dělat velikonoční 
výzdobu. Z rukou „pilných žáčků“ vznikaly pěkně 
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zdobené květináčky a misky. Přes potíže s  ptačí chřipkou se to tam hemžilo 
slepičkami, kohoutky a kuřátky. Občas „zazpíval ptáček zpěváček“ či 
vykoukl ušák zajíc. Naštěstí byli všichni z papíru či jiných přírodních 
materiálů. A tak ten, kdo přišel, jistě nelitoval, stejně tak, jako před týdnem. 
Škoda jen, že někteří z nás tak trochu zapomněli, co je to slušnost                 
a zodpovědnost. Když se přihlásím na nějakou akci a pak nemohu, nebo 
nechci jít, tak je slušné se alespoň omluvit a to se některým jaksi nepovedlo. 
Tak snad někdy příště. Naše poděkování patří panu Krčmářovi z firmy 
Remigas, který nám umožnil konání akcí v prostorách firmy a našim 
lektorkám paní Folbrechtové a Hrabáňové, které se po obě soboty trpělivě 
věnovali „svým žáčkům“.  
 

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

 
z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  29. března  2006 

  
     První zasedání zastupitelstva obce v roce 2006 mělo dosti nabitý program, dodatečně rozšířený ještě 
o jeden bod. Protože však před jednáním proběhlo několik pracovních porad zastupitelstva nad 
některými složitějšími záležitostmi, kdy bylo nutné přizvat k jednání i další subjekty, byli všichni přítomní 
zastupitelé s projednávanou problematikou velmi široce seznámeni. Z tohoto důvodu byla diskuze 
k jednotlivým projednávaným bodům vedena spíše pro doladění textových výstupů jednotlivých 
rozhodnutí.  
     V prvním bodu jednání bylo zastupitelstvo seznámeno jednak se závěrečným účtem obce a dále také 
se zprávou o výsledku hospodaření, auditem za rok 2005. Tento dokument byl zveřejněna na úřední 
desce od 12. 2. 2006 déle než měsíc a zájemci se s ním mohli detailně seznámit. Protože auditem 
nebyly zjištěny žádné závady v hospodaření obce ani ve vedení dokumentací, mohlo zastupitelstvo obce 
Spojil schválit závěrečný účet za rok 2005 spolu se zprávou o výsledku hospodaření a nebylo tak 
nuceno přijímat žádná opatření k nápravě chyb a nedostatků.    
 
     Dalším projednávaným bodem se stalo schvalování jednotlivých kroků pro realizaci investiční akce 
„Technické a sociální zázemí sportovního areálu obce Spojil“. Zastupitelstvo obce Spojil se rozhodlo 
řešit výstavbu objektu této stavby svépomocí a ne prostřednictvím generálního dodavatele na základě 
výběrového řízení. Realizace stavby tak bude probíhat zcela v souladu se stavebním povolením č.j.  
4227/2005/OSÚÚP ze dne 8. 11. 2005. 
     Dne 15. 3. 2006 proběhlo vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení na jednotlivé profese 
výstavby uvedeného objektu. Na základě tohoto vyhodnocení a po krátké diskuzi zastupitelstvo obce 
Spojil usnesením schválilo uzavření jednotlivých smluv o dílo s následujícími dodavateli, jejichž nabídka 
je považována jako nejvýhodnější. 

a) Firma SKÁCEL – GAS s.r.o., Na Labišti 529, 530 09 Pardubice, byla vybrána pro tyto práce: 
základy, obvodový plášť budovy z dřevěných sendvičových panelů, nosné vnitřní příčky mezi 
jednotlivými částmi budov, uzemnění budovy, splašková kanalizace v budově včetně napojení na 
šachtu kanalizace, vnitřní plynové rozvody od paty budovy po spotřebiče, technická                        
a koordinační činnost při výstavbě, zkoušky     a revize vyhrazených technických zařízení, zemní 
práce spojené s předmětem dodávky. 

b) Firma STAVONA Pardubice s.r.o., Třída Míru 420, 530 02 Pardubice, bude na základě přeložené 
nabídky dodavatelem vnějších oken a dveří. 

c) Firma ELKO Ladislav Koudelka, elektromontážní práce, Jana Palacha 1422 530 02 Pardubice, 
bude dodavatelem elektrických rozvodů stavby. 

d) Stavební firma KADA - suché stavby, Spojovací 728, 533 04 Sezemice, bude dodavatelem 
vnitřních sádrokartonových příček včetně minerálních podhledů a izolací.  

e) Firma Kamil Bleha, voda – topení – plyn, Rabeštejnská Lhota 18, 537 01 Chrudim, bude 
dodavatelem kompletní zdravotní techniky.  
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f) Firma Stavitelství Č+V, Palackého 227, 530 02 Pardubice, bude dodavatelem kompletní dodávky 
střechy. 

g) dodavatel vnitřních dveří, podlahových krytin, obkladů a dlažby bude vybrán dodatečně až 
v průběhu realizace stavby.  

  
     Vzhledem k určitým komplikacím, které provázely záměry obce se stavbou bytových domů v centru 
Spojila, bylo na tomto zastupitelstvu nutno provést revokace starších usnesení zastupitelstva a uvést 
jmenované skutečnosti na novou úroveň. Šlo o to, že usnesení zastupitelstva obce č. III/2005, odst. 1.a  
č. II/2005, odst.1. nevedla k reálnému zahájení stavby uvedených domů. Zastupitelstvo obce Spojil proto 
zrušilo usnesením z tohoto jednání ustanovení výše citovaných usnesení a současně s tímto bylo 
zastupitelstvo obce nuceno zrušit také výběrové řízení, které se k daným zrušeným článkům vztahovalo. 
O této situaci bude Obec Spojil informovat i vítěznou firmu, která vzešla z tohoto výběrového řízení. 

  
     V návaznosti na uvedené skutečnosti bylo dále na programu jednání o schválení vstupu 
strategického partnera včetně převodu investorství na výstavbu bytových domů v centru obce.                    
O jednotlivých dále uvedených krocích bylo jednáno i hlasováno odděleně. 
     a)  Zastupitelstvo obce Spojil se usneslo schválit záměr vstupu strategického partnera, na kterého 
bude převedeno investorství na základě smlouvy o úplatném převodu investorství, a to v  rozsahu 
projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o výstavu bytových domů „A a B“, dále o inženýrské sítě, 
jejich přeložek a komunikací vyjma některých objektů, které jsou řešeny jiným způsobem. 
     b) Dále se zastupitelstvo  obce  usneslo  uzavřít  smlouvu  o  úplatném  převodu investorství za 
částku ve výši 800.000,- Kč na Stavební a obchodní společnost PKF s.r.o., Kydlinovská 808, Hradec 
Králové 2.  
     c) Zastupitelstvo zplnomocnilo starostu uzavřít smlouvu o postoupení převodu práv a povinností ze 
stavebního povolení  z obce Spojil na společnost PKF s.r.o. Hradec Králové. 
     d) Zastupitelstvo obce Spojil se usneslo uzavřít smlouvu o výstavbě „bytového domu B 4 řadové 
výstavby“ se společností PKF s.r.o. Hradec Králové. (vztah k bodu f)) 
     e)  Zastupitelstvo se usneslo zveřejnit záměr prodeje pozemků určených pro bytovou výstavbu 10 RD 
řadové výstavby, které budou ještě předmětem pozemkových úprav, a to dle vypracovaného 
geometrického plánu. Současně s tímto obec stanovuje jako cenu prodejní ( tržní) 1 450 Kč/m2.      
     f) Zastupitelstvo  se dále usneslo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek, který tvoří 
nedílnou součást RD„B4“ (na základě vypracovaného geometrického plánu) s panem Radkem 
Weinhauerem, bytem Na Okrajích č.p. 60, Spojil. Současně s tímto schválilo uzavřít  smlouvu o smlouvě 
budoucí o postoupení převodu práv a povinností ze smlouvy o výstavbě bytového domu „B 4“ uzavřené 
mezi obcí Spojil a společností PKF s.r.o. H.K. s citovaným Radkem Weinhauerem. Při podpisu  smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní na pozemek bude složena záloha ve výši 90% z celkové ceny pozemku. 
Doplatek včetně vkladu pozemku do katastru nemovitostí bude proveden v době po dokončení stavby 
RD, a to bezprostředně před návrhem na kolaudaci objektu RD. V případě, že pan Radek Weinhauer 
odstoupí od záměru uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z obce Spojil na jeho osobu, budou 
veškerá práva a povinnosti uvedeny do právního stavu, který byl přede dnem podpisu výše citovaných 
smluv a před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 1. 2. 2005 uzavřené mezí obcí Spojil    
a panem Radkem Weinhauerem, tzn. že si smluvní strany vyrovnají veškeré závazky, které 
z uzavřených smluv vyplynuly.   

  
     Pokračující běh jednání zastupitelstva se dále zabýval další stavbou v obci, kterou je místní kaplička 
a její rekonstrukce. Starosta informoval přítomné, že z iniciativy SDH obce Spojil byla v rámci sbírky na 
rekonstrukci a generální opravu spojilské kapličky vybrána od občanů obce částka 35.000,- Kč.  
Současně  s tím vyjádřil poděkování jednak samotnému Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil a všem  
občanům  za finanční příspěvek, kterým podpoří tuto významnou investici. Uskutečněná finanční sbírka 
se stala nejen ekonomickou podporou plánované investice, ale i projevem sounáležitosti spoluobčanů 
naší obce.  
     Starosta obce navrhl uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem bude kompletní rekonstrukce střechy 
kapličky včetně nové zvoničky, s firmou „Šikmé a rovné střechy“ Bedřich Borovec, Brozany a dále navrhl 
uzavřít smlouvu o dílo na dodávku nového zvonu  s firmou Elektrozvon Jiří Kopečný – Olomouc. Nový 
zvon o váze kolem 40 kg ponese znak obce, letopočet a své jméno.  Po krátké diskuzi, při níž bylo 
objasněno, že zvon bude odlit v prestižní zvonařské dílně bylo odsouhlaseno následující.    
1) Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu na kompletní rekonstrukci střechy včetně nové zvoničky 

s firmou „Šikmé a rovné střechy“ Bedřich Borovec. 
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2) Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu na kompletní dodávku zvonu včetně montáže a pohonu 
firmu Elektrozvon Jiří Kopečný – Olomouc) 

Přestože již bylo o záležitosti v minulosti jednáno a dáno veřejnosti ve známost, žádá starosta obce 
touto cestou občany naší obce znovu o předložení návrhů na jméno zvonu. Současně uložil členům 
zastupitelstva obce o této věci s našimi občany komunikovat. 
 

Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí dvě informace. Ta první byla o  rekonstrukci a stávajícím 
stavu obecního úřadu se sídlem na adrese v ulici Na Okrajích č.p. 100, druhou pak zpráva o aktuálním 
stavu investiční akce „Centrum obce Spojil – víceúčelový objekt obce“. 
 V oblasti investiční akce převzala Obec Spojil od zpracovatele projektové dokumentace Ing. arch. 
Pavla Maléře CSc. realizační dokumentaci a v současné době je zpracováván rozpočet dle výkazu 
výměr. 
Po konzultaci se stavebním úřadem bylo doporučeno vést správní řízení ve věci změny územního 
rozhodnutí s tím, že výstavba víceúčelového objektu obce bude do tohoto územního rozhodnutí 
zahrnuta. Po ukončení tohoto řízení vést následně samostatné řízení ve věci stavebního povolení. Tyto 
procedury budou vedeny v přímé součinnosti se společností PKF s.r.o. H.K, která tuto skutečnost bere 
na vědomí a zavázala se být věci nápomocná.   
 
     V úvodu zmiňovaným doplněným bodem jednání zastupitelstva bylo projednání možnosti získat 
několik menších pozemků do vlastnictví obce. Starosta předložil zastupitelstvu návrh, aby Obec Spojil 
v souladu se zákonem požádala Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků parcelních čísel 
157/21, 157/22, 157/23, 157 /24, 157/51  v k. ú. a obci Spojil do vlastnictví obce. Návrh byl schválen.   
 
      Místostarosta obce MUDr. Karel Mencl informoval zastupitelstvo obce o prováděných kontrolách   
nádob na likvidaci TKO. Dále informoval o vypracovaném návrhu smlouvy o bezplatném poskytnutí 
nádoby na likvidaci TKO pro rodiny s dětmi do 2 let věku dítěte. Dále informoval o možnosti čipování psů 
a psích známek. Všechny tyto informace budou občanům k dispozici ve Spojilské Drbně.  
     Místostarostka obce paní Telecká informovala zastupitelstvo obce o činnosti obecního úřadu.   
     Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výsledku jednání na Ministerstvu financí ČR 
v souvislosti se žádostí o dotaci ze všeobecné pokladny správy na realizaci stavby sportovního areálu 
obce Spojil. 
 
���������������������������������������������������� 
 
Vážení občané obce Spojil, 

     po dohodě s představiteli naší obce se náš Sbor dobrovolných hasičů přihlásil 

k uspořádání veřejné sbírky občanů obce Spojil, jejíž výtěžek by byl věnován na 

rekonstrukci naší kapličky Nanebevzetí Panny Marie, postavené v roce 1868. Tato sbírka, 

i její účel, byla zveřejněna v posledním čísle Spojilské Drbny na konci loňského roku         

a naši občané se mohli prostřednictvím anketních lístků ke sbírce přihlásit. 

     Vlastní sbírku pak v naší obci prováděla tříčlenná skupina Sboru dobrovolných hasičů 

- v sobotu 11.3.2006 a v sobotu 18.3.2006 vždy od 16,00 do 18,00 hod. 

Celkem bylo vybráno 37.200,- Kč od 44 přispěvatelů. 

     Byli  jsme  skutečně  velmi  mile překvapeni vaším zájmem o naši kapličku a její 

zvelebení. Zájmem potěšitelným i proto, že se  a to jak starousedlíků tak i těch nově 

příchozích. 

Tímto bychom jménem našeho sboru i představitelů obce všem dárcům upřímně 

poděkovali za jejich příspěvek a vyjádřili úctu k takovémuto konání. 

 

        Starosta SDH obce Spojil 

             Ing. Jan Meloun 
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     Jak jsme již byli avizovali na besedě s občany, rozhodlo se zastupitelstvo 
Obce Spojil pro výpomoc rodinám s dětmi do dvou let jejich věku, a to formou 

bezplatného zapůjčení nádoby na odpad, popelnice, či spíše plénkovnice. Ti rodiče, kteří by chtěli 
uvedené nabídky využít, mohou se přihlásit na Obecním úřadě ve Spojile, kde s nimi bude sepsána 
smlouva o bezplatném zapůjčení uvedené nádoby.  
 
 

 
     Vzhledem k chystané vyhlášce o veřejném pořádku bude nutné provést identifikaci psů v naší obci. 
Možná, že někteří z Vás máte někde v zásuvce schovanou psí známku z hodně dávno minulých let. Ale 
v současné době by to bylo málo, protože není k dispozici žádná registrace. Vyjma dokladu o tom, že 
jste za svého čtyřnohého kamaráda odvedli příslušný poplatek do obecní kasy. 
     A protože do registrace psů chceme vnésti pořádek, bude nutné opatřit všechny spojilské psy novými 
registračními čísly. Moderní doba nabízí dvě řešení. To první je opatření psa kovovou známku 
s identifikačními údaji, kterou by měl mít pes zavěšenou na obojku a bez které by se neměl mimo objekt 
svého „bydliště“ pohybovat. Druhým řešením je opatřit psa elektronickým čipem, který má univerzální 
registraci rozšířitelnou i na cesty do zahraničí, ale je oproti psí známce dražší. 
     V níže uvedené tabulce Vám ve spolupráci s veterinární nemocnicí AESCULAP Pardubice nabízíme 
možnosti, ze kterých si budete muset zvolit jednu variantu.  
 

TYP  OZNAČENÍ MÍSTO REGISTRACE POPLATEK 2007 POZNÁMKA 

PSÍ ZNÁMKA OBEC SPOJIL 100,- 100,- Ven jen s obojkem ! 

ČIP „DATAMARS“ ČESKÁ REPUBLIKA 499,- až 552,- 0,- „Nezaběhnutelný“ ! 

 
     Poplatek u psí známky je kaucí, kdy v případě prodeje či úmrtí psa se při vrácení známky vrací i tato 
kauce. 
     Platba za čipování je uvedena včetně DPH. Částka 499,- za psa bude požadována při čipování počtu 
od 31 a více psů najednou, částka 552,- Kč v případě čipování do 10 psů. V každém případě je tato 
částka o 200-300,- Kč nižší, než když si necháte psa očipovat sami. Ti, kdo nechají psa označit čipem, 
budou mít automaticky úlevu od „psího“ poplatku v roce 2007. Tím se jim rovněž sníží náklady na čip. 
     Prosíme, zvažte nabídku dobře ! V druhé polovině měsíce dubna 2006 budete písemně vyzváni         
k závaznému zvolení jedné z uvedených variant. 
 
���������������������������������������������������� 
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Vážení spoluobčané,  
opět si Vám dovolujeme 
připomenout některé informace ohledně svozu separovaného odpadu : 

1) do svozu skla nepatří ani keramika, ani plastové tašky či pytle 
2) do svozu plastů dávejte skutečně pouze plasty, plastové láhve před 

vhozením zmenšete alespoň jejich sešlápnutím 
 
NOVINKA:  
Do kontejnerů na plasty je v současné době možné vhazovat také 
tetrapakové obaly (krabice od mléka, vína, džusů a pod.). Pouze prosíme           
o jejich vypláchnutí trochou vody ! Jde o to, abychom tímto druhem odpadů 
nelákali do kontejnerů vosy a sršně a aby nám obec v teplejším období 
nepáchla jako syrečkárna. Za to Vám již předem děkujeme. 
 
���������������������������������������������������� 

 
 

                                     
 
Staří, mladí, velcí, malí, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji 
pozvat na tradiční „Slet čarodějnic“, který se uskuteční 
v neděli 30. dubna 2006 na tradičním místě „za Spojilem“. 
Od 19,00 hodin bude opékání vuřtů pro děti a ve 21,00 
hodin bude zapálen velký oheň.  
 
 
���������������������������������������������������� 

 
  
    Vážení spoluobčané,  
 
    vzhledem k tomu, že předpokládáme v příštích týdnech zahájení výstavby řadových bytových domů 
„A a B“ v centru obce, bude to znamenat řadu omezení pro náš život, zejména co se týče dopravy.  
     Omlouváme se Vám předem za případné těžkosti a problémy, které se mohou vyskytnout v důsledku 
větší koncentrace stavební techniky a strojů v centru obce. Zároveň Vás chceme požádat o pochopení      
a toleranci. V současném období byla zahájena výstavba technického a sociálního zázemí sportovního 
areálu, která může taktéž přinést určité těžkosti pro občany, proto Vás žádáme o shovívavost i v tomto 
případě. Věříme, že o to bude větší naše společná hrdost a radost nad nově vybudovanými stavbami.  
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   Ve dnech 5.–7.5.2006 se uskuteční již 8. mítink 
záchranných družstev kynologů „Memoriál Pavly 
Dařílkové“. Hlavním  pořadatelem je Záchranná brigáda 
kynologů Pardubického kraje. 
   Jedná se o náročný závod pro tříčlenná družstva 

kynologů, který simuluje situaci při skutečném pátrání po pohřešovaných osobách. Letos bude hlavní 
část mítinku situována do prostoru lesa za Výcvikovým střediskem psů pana Štěpánka a do prostoru 
bývalých kasáren na Hůrkách. Smyslem tohoto setkání je hlavně seznámit kynology složek IZS 
s různými možnostmi při vedení pátrací akce a vyzkoušet jejich pohotovost a schopnost řešit méně 
obvyklé situace. Prověřované budou i znalosti pátrání v terénu, komunikace vysílačkou, poskytování 
první pomoci a další nutné znalosti pro tuto práci. Základnu pak bude tvořit Výcvikové středisko psů, kde 
budou závodníci ubytováni. 
   Chtěli bychom touto cestou poprosit občany Spojila o pochopení  a akceptování možných dočasných 
omezení pohybu veřejnosti při pátráních v lese, jedná se nám hlavně o zajištění stejných podmínek pro 
všechna startující družstva. Po dohodě s organizátory – v den konání akce ve výcvikovém středisku - 
však bude možné se v případě vašeho zájmu přijít na závod podívat. 
   Také bychom rádi poděkovali panu Janu Štěpánkovi za propůjčení  areálu a  pomoc při organizaci 
tohoto významného celorepublikového setkání kynologů - záchranářů. 
 

      Za organizační výbor mítinku, Klára Kmoníčková. 
 
���������������������������������������������������� 
 

 
        V průběhu jarních a letních 
měsíců bude pořizována fotodo-
kumentace všech domů a objektů      
v obci. Fotografování bude provádět 

kronikářka obce paní Božena Melounová. Prosíme občany, aby jí tuto činnost umožnili.  
     Naše obec mění neustále svoji tvář, nové domky přibývají, ale s přestavbami rovněž „ubývají“ a proto 
považujeme zachycení stávající podoby všech domů za žádoucí. Současně prosíme všechny občany, 
pokud vlastní jakékoliv snímky starší podoby svého domu, aby je poskytli k ofocení, případně věnovali 
do archivu kroniky. Snímky můžete předat na obecní úřad nebo kterémukoliv členu zastupitelstva.  Po 
zdokumentování stávajícího stavu uvažujeme následně vydat publikaci s přehledem snímků jednotlivých 
čísel popisných. 
     Tímto děkujeme všem obyvatelům za pochopení a vstřícnost. 
 
���������������������������������������������������� 

 
 
 
 
 
      

 

     Vážení čtenáři, jak jste se mohli dočíst na jiném místě „naší drbny“, uskutečnila se finanční sbírka na 
rekonstrukci naší kapličky. Její výsledek nás velice příjemně překvapil. Potěšila nás zejména ta 
skutečnost, že se vedle takzvaných „starousedlíků“ zapojila do sbírky i řada nových spoluobčanů. Proto 
patří naše upřímné poděkování všem, kteří se do finanční sbírky zapojili a zajistíme, aby jejich 
sounáležitost k obci a naší kapličce vyústila v konkrétní podobu zakoupením nového zvonu.  
     Naše velké poděkování patří rovněž členům SDH Spojil pod vedením jeho starosty Ing. Melouna, 
kteří se organizace sbírky ujali a úspěšně ji zrealizovali.   

                                                                                             Zastupitelstvo obce 
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     Tak jste si zařádili na oslavě, ochutnali vše co teklo a pokouřili jak z vlastních zdrojů tak i nabízené od 
domácích ? Tak se teď nedivte …………… !  I málo alkoholu a díky kouření (i pasivnímu) také málo 
kyslíku může vyvolat nepříjemné stavy s bolením hlavy – kocovinu. To, co jeden vydrží a třeba                
i několikrát za sebou, to jiného může doslova odporazit. A tak si Vám, i s ohledem na blížící se 
Velikonoce, kdy hrdlem proteče skutečně kde-co, dovolujeme poradit, jak na kocovinové příznaky. 
   
Co udělat proto, abychom se jí vyhnuli = prevence 
  Pokud oslavu plánujete a víte co se bude dít, zkuste před oslavou nebo alespoň před spánkem po ní 
užít 2 - 3 gramy vitamínu C společně s kvalitním B komplexem. Hned ráno po probuzení tuto superdávku 
vitamínů zopakujte.  
Další dobré rady:  

1) Nikdy nepijte nalačno! Alkohol pak funguje rychlostí blesku.  I rohlík nebo krajíček chleba může 
vašemu tělu pomoci účinky alkoholu zdržet a lépe ho vázat.  

2) Nemíchejte více druhů alkoholu dohromady. Raději se dopředu rozhodněte, co budete pít, a pak 
se toho celou oslavu držte. 

3) Pokud běžně kouříte, tak na to pro oslavu raději zapomeňte! Jinak bude kocovina ještě horší.  
4) Až během večera ucítíte, že se vám podlamují kolena, nebo začínáte tuhnout, začněte pít 

minerálku. 
 Co udělat proto, když už nás kocovina navštívila = léčení  
     Výborným začátkem „kocovinového kurýrování“ bývá ranní sprcha. Doporučuje se začínat teplou 
vodou, pak si na sebe pustit na 1 - 2 minuty vodu studenou a celé to 2 - 3krát opakovat. Tato obdoba 
skotského střiku rozproudí krev a "probudí" nejen vás, ale i váš mozek.  
Další dobré rady:  

1) Vyhněte se konzumaci kávy, černého čaje i coly. Všechny zvyšují odvodnění organizmu. Místo 
toho pijte dostatečné množství vody, třeba s přídavkem citrónové šťávy. 

2) Nezapomeňte na snídani ! Skvěle pomáhají jogurty a výrobky z kyselého mléka, ovocný čaj 
s medem, džusy a podobně. Med dokáže výborně doplnit „alkoholové“ ztráty krevního cukru. 

3) Máte-li ráno chuť na slané či kyselé, dejte si okurky, zavináče nebo kysané zelí. Tato „léčba“ je 
však u každého individuální záležitostí. 

4) Také můžete vyzkoušet silný a přisolený hovězí vývar. Je doporučeno ho jíst pomalu, takřka po 
lžičkách. Zde můžeme vzpomenout Vladimíra Menšíka a jeho legendární vyprávění o tatínkovi. 

5) Nebojte se tělesné aktivity. Svižná procházka na čerstvém vzduchu dokáže divy ! Jste-li ale po 
probdělé noci takzvaně „na šrot“, je často lepší zůstat v posteli a klidu. 

6) Pozor na acylpyrin ! Může prohloubit žaludeční nevolnost ! 
     A hlavně, nesedejte za volant !  Pamatujte, že na likvidaci jedné láhve vína potřebují vaše játra čas 
delší než 10 hodin. Na velkého frťana pak minimálně 2,5 hodiny. A pokud jedete moravský trojboj (pivo-
víno-slivovice), tak se všechno sčítá ! Kdo ještě nezapomněl počty, tak si „svůj čas“ může spočítat, 
pokud ví, že zdravá játra dokáží odbourat asi 8 gramů alkoholu za hodinu. 

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

 
     O česneku se tvrdí leccos, dokonce i to, že je tahle rostlina zázračná. A není to tak daleko od pravdy. 
Skvělé účinky česneku znali již staří Egypťané, Řekové a Římané. Již tehdy se používal na kde-co, 
včetně léčení bradavic. Doba pokročila, na všechno se jde směrem výzkumů a tak se také v nedávné 
době dokonce zjistilo, že vás pravidelná konzumace česneku může ochránit dokonce i proti rakovině.   
 
Zpomaluje stárnutí 
     Nejsilnější léčebné účinky má jeho cibulka - stroužky. V nich je přítomno na čtyři sta různých léčivých 
látek včetně silných antioxidantů, které zpomalují stárnutí buněk. S česnekem dostanete do těla také 
například vápník, jód, draslík, železo, fosfor nebo vitamíny A, C, B1 a B2.  
     K jaké zdravotnické ochraně ho lze použít ? V první řadě působí jako přírodní antibiotikum a mírní  
záněty. Když se kolem sebe rozhlédnete, všimněte si, že ten kdo se často a rád krmí česnekem nemá 
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problémy s infekcemi dýchacích cest Pokud vás tedy začne bolet v krku, zkuste denně schroupat dva 
čerstvé stroužky česneku. Nemoc bude mít mnohem lehčí průběh než obvykle. Pokud budete tuto 
zázračnou rostlinu konzumovat pravidelně, posílíte své srdce a cévy. Česnek totiž brání krevním 
destičkám, aby vytvořily tromby, které bývají příčinou srdečních příhod. Také snižuje krevní tlak               
a hladinu škodlivého cholesterolu v krvi, rozšiřuje cévy a zlepšuje krevní oběh.   
 
Chrání proti rakovině 
     Nedávno vědci zjistili, že česnek má dokonce i protirakovinné účinky. V česneku jsou dvě oddělené 
látky - aliin a enzym alináza. Pokud česnek rozdrtíte či rozkoušete, vznikne reakcí obou jmenovaných 
látka jménem alicin. A ten má celou řadu velmi pozitivních účinků na lidské zdraví. Bylo zjištěno, že 
člověka chrání proti rakovině zažívacího ústrojí, zvláště žaludku, tlustého střeva a konečníku. Současně 
je zkoumán také preventivní účinek česneku proti zhoubným nádorům prsu a prostaty. Je však potřeba  
jíst česnek opravdu pravidelně a nejraději syrový. Jako optimální dávka se doporučují dva stroužky 
denně.  Česnek v tabletách je méně účinný než ten v přírodní podobě. 
 
Léčí štípance i bradavice 
     Česnek dokáže léčit i poraněnou tkáň, za druhé světové války jej lékaři používali jako dezinfekci na 
otevřené rány. Hojení by se mělo urychlit, pokud rozmačkaný stroužek česneku natřete na kousnutí od 
hmyzu nebo na zanícený škrábanec.. Na bradavice můžete použít česnekovou "mast". A můžete 
vyzkoušet ještě jeden tip. Protože česnek odpuzuje bodavý hmyz, zkuste před výletem k vodě rozžvýkat 
jeden až dva stroužky. Komárům pak přestanete chutnat.    
A co udělat proti zápachu? 
    Pokud vás odpuzuje nepříjemný zápach česneku, vyzkoušejte triky, které jej zmírní. Až spolykáte 
česnekové jídlo, rozžvýkejte lístek máty anebo zrnko kávy. Anebo zapijte česnek sklenicí mléka. 
 
���������������������������������������������������� 

 
                                      
 

Vyhodnocení velikonočního testu ze strany 3 tohoto vydání : 
 
Zkontrolujte si správné odpovědi a za každou si započítejte jeden bod. Správné odpovědi:1A, 2B, 3C,     
4C, 5B, 6A, 7A, 8B.  

TAK JAK JSTE DOPADLI ? 
0 – 2 správných odpovědí: Velikonoce? Velikonoce? Už jste to slovo někde slyšeli? Zažili jste vůbec 
někdy Velikonoce v Čechách?  
3 – 5 správných odpovědí: V tradicích se orientujete a leccos z velikonočních zvyků i sami dodržujete. 
Dnes už sice jen tak symbolicky, ale velikonoční atmosféru vytvořit ještě dokážete.  
6 – 8 správných odpovědí: Dalo by se říci, že na tradice nedáte dopustit. Znáte všechny velikonoční 
zvyky tak dobře, jako by byly Velikonoce každý týden. Nebo vám při testu radila prababička?  
 
 
 

Zdařilé „výrobky“ z kurzu Velikonočních tradic 1. a 8. dubna 2006. 
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Obecní úřad nabízí staré dveře a okenní rámy různých rozměrů za 
symbolickou cenu.  
Bližší informace získáte u pana Hladíka, Pod  Habřím čp. 70.  
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako  zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 180 výtisků. 
 

Kadeřnictví Na Hůrkách 
(dámské, pánské, dětské) 

 

nabídka kadeřnických služeb: 
střih, barvení, melíry, barevné melíry, večerní účesy, svatební účesy, dětské 

stříhání, doplňkový prodej kadeř. výrobků  a jiných produktů, poradenství. 

 
Provozní doba: PO – SO dle objednávek na tel: 724 207 542 

Adresa:  
Kadeřnictví se nachází v prostorách soukromého domu č.p. 1725,              

cca 50 metrů od zastávky autobusu MHD č. 9 –točna Hůrka. 

 
na Vaši návštěvu se těší 

Jana Náhlíková 

 


