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Milí spojilští spoluobčané,
zkušený mariášový karbaník by asi konstatoval „ty karty jsou nějaký divný“ a možná zahodil list 
a skrečoval hru.  My tak však učinit nemůžeme. Ty karty jsme míchali a rozdávali všichni, tedy všich-
ni, kteří jsme šli volit. A tak jsme forhontovi sice pomohli k výhře, ale vzhledem k situaci to není ani 
na Durch, ani na Stosedm (dokonce ani na 101) a protihráči toho Betla také neuhrají. A ani „pauzí-
rák“ (pauzírovaný mariáš) se s tím, co je k dispozici, také nezahraje. Nám obyčejným dole nohama 
na zemi tak svým způsobem nezbývá nic jiného, než se obrátit k instanci nejvyšší a modlit se, aby 
výsledek tohoto mariáše neznamenal konec hry v celé české kotlině.      
   Ale ať už to ti velcí hráči budou hrát jakkoli, my bychom měli upnout pozornost k tomu, že letos sla-
víme pětadvacáté výročí znovu-osamostatnění se obce Spojil. A právě tomuto výročí je věnovaná 
Drbna, kterou právě držíte ve svých rukou. Čtvrt století je hodně dlouhá doba a pokud jste alespoň 
částeční pamětníci, tak víte, že se za tu dobu stihlo mnohé. Možná ne úplně všechno, co by si kdo 
přál, ale vše podstatné. Konečně, starostův příspěvek uvnitř tohoto vydání to celkem slušně suma-
rizuje. Také jsme vyzpovídali jednoho ze skutečných pamětníků, rodilého Spojiláka. To také najdete 
uvnitř čísla. Že tady byla vždy bída na spolky a sdružení, to mne osobně překvapilo, protože z toho 
hnízda co pocházím, tomu bylo úplně opačně. Spojil na tento nezájem doplácí nulovým ziskem do-
tací na podporu společenského života. A přitom je zde tolik zkušených zahrádkářů, sportovci napříč 
věkovými katgoriemi, možná i šachisté a dost možná i skvělí karbaníci, kteří by mohli ty mladší roč-
níky zasvětit do hry. Dost vymýšlení činností. Jsem věčný optimista a tak doufám, že někdo vezme 
tu pomyslnou sirku a škrtne tak, že tím pro dobrou věc zapálí i další sousedy – stejně jako tomu bylo 
v roce 1990, kdy si několik zdejších vzpomnělo na husitskou minulost a vydupali nám samostatnost. 
Nebo mám začít věřit, že vesnice = peciválové? 

SPECIÁL K 25. VÝROČÍ SAMOSTATNOSTI NAŠÍ OBCE

MUDr. Karel Mencl, šéfredaktor
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Vážení spojilští, drazí sousedé,
dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil a spo-
lečně s Vámi si přiblížil významné jubileum naší obce, 
což je čtvrt století novodobé historie. Historie, která 
se začala psát v roce 1990, kdy se město Pardubice 
rozhodlo zastavět soukromé pozemky novými vilami 
a vytvořit tak z naší obce své předměstí. Vlna odporu 
díky několika statečným občanům vyústila do vzniku 
Sousedského spolku, který byl sice uskupením úče-
lovým, ale mohl právně zastupovat obec a občany. 
A s jeho pomocí na dvou vlnách referenda se podařilo 
oddělit Spojil dne 1. 1. 1992 od Pardubic. S detaily je 
možné se seznámit na stránkách kroniky naší obce.
                                  
     Milí sousedé, ať Vás život zavane kamkoliv, do 
jiné obce, města, země, místa či světadílu, někde 
jste začínali. Narodili se, pohlédli na svět, dělali první 
kroky, nebo si postavili rodinný dům a pro další ge-
nerace zapustili kořeny. Jste právoplatnými občany 
Obce Spojil. Cestování člověku sice otevírá oči a lidé 
vidí věci, které jim pomáhají získávat zkušenosti i po-
znatky a kladně tak ovlivňují jejich vzdělání. Domov 

však zůstává jen jeden. Pro většinu z nás je tím mís-
tem, kam se s pokorou a láskou vracíme. Naše obec, 
náš společný domov, v letošním roce oslavuje 25 let 
své novodobé historie. Obec, která „zrodila“ mnoho 
významných lidí, kteří svým osobitým přístupem při-
spěli do kulturního, sportovního, ale i do vědeckého 
bohatství naší země. Jsme na tyto občany náležitě 
hrdí a ocenili jsme je v rámci různých významných 
společenských akcí, některé bohužel pouze in me-
moriam. V životě každého člověka je mnoho příběhů 
a událostí, na které rád vzpomíná. Starším lidem pří-
sluší významná úloha. Být svědkem minulosti a uči-
telem moudrosti dalších generací. Vždyť stvořit nej-
obyčejnější radost a lásku je největším divem světa 
a zároveň se stává neodmyslitelnou součástí našeho 
života. Dovolte mi upřímně a z celého srdce poděko-
vat všem lidem, kteří se podíleli a skutečně podílejí 
na kultuře naší obce a svými činy přinášejí obci roz-
voj, společenskou úroveň a hodnoty, bez kterých se 
šťastný domov nemůže obejít.
  

Jedno známé úsloví praví, že je třeba, než zemřeme, zjistit, kdo jsme, odkud jdeme a kam směřujeme. 
Na otázku, kdo jsme a odkud jdeme, nám dává částečně odpověď znalost vlastní historie a rovněž zna-
lost historie svého bydliště. Neznat svoji minulost je téměř totéž jako nemít domov. Člověk, který nezná 
svou minulost a minulost lidí kolem sebe, je lehce manipulovatelný, vždyť minulost, všechny dávné děje, 
to je vlastně duchovní, materiální, ale i morální paměť lidstva. Bez ní nemá člověk měřítko vlastních 
hodnot a jednání, měřítko dobra a zla. Historie je skutečnou matkou moudrosti. Asi proto je pro nás tak 
zajímavé číst kroniky, jejich prostřednictvím oživovat postavy našich předků, protože oni jsou součástí 
nás samých. 

                                                                                                                         Jan Křivka, starosta obce 
(2012)
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Jedním z nejvýznamnějších okamžiků vnímám udá-
lost, která se odehrála v roce 2000. Obec Spojil ob-
držela z rukou tehdejšího předsedy poslanecké sně-
movny Václava Klause Schválení o udělení znaku 
a praporu obci Spojil. Slavnostní předání proběhlo 
na půdě poslanecké sněmovny 28. 2. 2000, kdy od 
tohoto data měla obec zákonem přiděleny své sym-
boly. Prapor obce Spojil byl požehnán tehdejším 
biskupem Královéhradecké diecéze panem Domini-
kem Dukou, současným kardinálem českým. Tentýž 
duchovní nám i v roce 2006 požehnal zvon Václav, 
který je umístěn v místní kapli, a který byl pořízen 
ze sbírky místních občanů. Stejného roku jsme slav-
nostně otevřeli Sportovní areál obce Spojil, kdy se 
jeho kmotrem stal herec malého vzrůstu, ale velké 
osobnosti, již zesnulý Jiří Krytinář. 
     V roce 2008 jsme otevřeli jednu z největších do-
minant naší obce a to spojilskou náves s její zpívající 
fontánou. V rámci realizace této investiční akce byla 
i rekonstrukce místní Kaple Nanebezvetí Panny Ma-
rie. Jako odkaz s přáním dobrých časů pro budoucí 
generace jsme vysadili lípu, která byla rozhodnutím 
zastupitelstva pojmenována Spojilskou Lípou Života. 
Při slavnosti, kterou jsme spojilskou náves uvedli 
v život, proběhlo biskupem monsignorem Josefem 
Kajnekem požehnání jak zrekonstruované kaple, 
Spojilské Lípy Života, tak i celé návsi. Na vše dohlí-
žela pamětnice, která oslavila v loňském roce své 70. 
výročí a to Lípa Svobody, která v centru obce má své 
nesmazatelné místo.  
      V obci je vybudovaná veškerá infrastruktura, ply-
nofikace (1996), oddílná splašková kanalizace (1998 
– 2000), nové veřejné osvětlení (2001 – 2002), části 
obce nová elektrifikace a výstavba nových inženýr-
ských sítí v lokalitě Morčák (2003 – 2004). Společně 
s Pardubickým krajem jsme provedli rekonstrukci ko-
munikace v ulici Na Okrajích a zpevnění polní cesty 
na Dubinu (2010). Téhož roku jsme začali výrazně 
posilovat služby obce a to nákupem mechanizace 
pro údržbu zeleně a komunikací včetně jejich zimní 
údržby. V současné době obec disponuje moderní 
mechanizací a to převažující značky Stiga a Kubota. 
Vybudovali jsme propojku pro pěší a cyklisty včetně 
osvětlení z ulice Pod Habřím na Dubinu (2015). 
V roce 2016 jsme zakoupili nemovitost č. p. 35 v ulici 
Na Okrajích a pozemky přímo sousedící se stávají-
cím sportovním areálem, které budou sloužit pro jeho 
rozšíření. V letošním roce jsme provedli rekonstrukci 
pouličního osvětlení, kdy jsme nahradili již nevyho-
vující svítidla za nová LED značky Philips. Provedli 
jsme rekonstrukci povrchu cyklostezky (polní cesty) 
z ulice Na Okrajích směrem na Dubinu. Na této stez-
ce jsme provedli výměnu fotovoltaického osvětlení 
za napájení vrchním vedením a doplnili ho o dalších 
šest stožárů.

     A co připravujeme do budoucna? Chceme najít 
politickou shodu a mandát pro realizaci investičních 
akcí, které přispějí ke kvalitě života v naší obci a mají 
oporu již ve schváleném strategickém plánu. Máme 
zájem vybudovat v prostorách pozemků a nemovitos-
ti č. p. 35 mateřskou školku, obecní úřad a komunit-
ní centrum. V rámci rozšíření poskytovaných služeb 
sportovního areálu chceme vybudovat hřiště s umě-
lým povrchem. Chceme, aby restaurace sportovního 
areálu poskytovala služby především ve prospěch 
našich občanů a návštěvníků obce a nedocházelo 
provozem k narušování nočního klidu. Pro naplně-
ní tohoto záměru připravujeme novelizaci stávajících 
pravidel, které se týkají provozování tohoto zařízení. 
Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem České Repub-
liky jednáme o realizaci protipovodňového opatření 
na spojilském potoku. V současné době pozemkový 
úřad provádí analýzu všech dostupných dokumentů 
a povedeme jednání o případné realizaci. Chceme 
provést rekonstrukci stávajících místních komunikací 
v ulici Pod Habřím, V Loukách a K Hájovně. Zaháji-
li jsme jednání s majiteli inženýrských sítí v lokalitě 
Morčák a převodu těchto do majetku obce Spojil. Je 
v našem zájmu, aby tyto stavební objekty, které slou-
ží veřejnosti, byly v majetku a správě obce.
V současné době probíhají dvě investiční akce, kte-
rými jsou jednak výstavba dětského víceúčelového 
hřiště v objektu sportovního areálu včetně oplocení 
a dále realizace části protipovodňových opatření, 
kterým je instalace bezdrátového rozhlasu a hlásné 
služby s technologickým propojením s Krajským in-
formačním a operačním střediskem HZS Pardubic-
kého kraje.
V neposlední řadě bychom také rádi podporovali 
spolkový a zájmový život v obci, pokud v tomto smě-
ru zaznamenáme pozitivní odezvu u našich občanů.

Jan Křivka, starosta obce
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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
                                             

Rok 1994 – počet obyvatel 220

-vstup obce Spojil do Svazu měst a obcí ČR
-začátek vydávání informačního listu obce „Zpravodaj“
-obnovení tradic obce – Pálení čarodějnic, 
 Dětský den, Posvícení, Pouť….
- rekonstrukce uličky (poslední části ulice K Hájovně)

Rok 1995 – počet obyvatel 227

 - vybudování dětského hřiště před hospůdkou
    - obecní hospůdka získává název „U Pařezu“

  - úprava návsi (předláždění chodníků) 
- ukončení činnosti ZD 
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Rok 1996 – počet obyvatel 229

- vyhotoven film  - Ráj lidí a koní
- zahájení plynofikace obce
- dokončení úpravy návsi – oprava silnice        
- otevření soukromého obchodu 
   v obci „Koloniál“ u pí. B. Vlkové           

Rok 1997 – počet obyvatel 235

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

- nová tradice - Vítání občánků
- sbírka na pomoc obyvatelům postižených povodní 

na Moravě a ve Východních Čechách

Rok 1998 – počet obyvatel 236

- dokončení výstavby hloubkové kanalizace (II. etapa)
- kabelizace telefonní sítě                                      
- zakoupen betlém do místní kapličky

Rok 1999 – počet obyvatel 253

 - rekonstrukce  veřejného osvětlení
 - dokončení úprav obce – vysázení okrasných jabloní

– založení Mikroregionu Loučná 
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Rok 2000 – počet obyvatel 255

- převzetí znaku a praporu obce Spojil 
  od premiéra republiky 
- vyšlo 1. číslo Spojilské drbny                       
- obnovení činnosti SDH Spojil
- rekonstrukce místního rozhlasu 
- vydání pozemků v lokalitě Morčák
- otevření druhé hospůdky v obci 
  „U Pařezu“

Rok 2001 - počet obyvatel 272

  - 1.1.2001 vysvěcení praporu obce biskupem D.Dukou 
- udělení čestného občanství p. J. Stradiotovi

 a p. Jos. Křivkovi
- otevření obecní hospůdky „Na Strejčku“
- výstavba komunikace v ulici Pod Hrází

Rok 2002 – počet obyvatel 274  
     
- vybudování cyklostezky  ze Spojila do  Pardubic – Dubina 
- oslavy 80. výroční založení SDH Spojil                       
- dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení – ulice Na Okrajích
- povodně - pomoc SDH v obci Plov - sbírka

Rok 2003 – počet obyvatel 281

 -  vydán Povodňový plán obce Spojil
- přemístění kanceláře OU do budovy Remigasu

- pokácení lip u kapličky
- udělení čestného občanství panu J. Zemanovi 

- rekonstrukce veřejného 
osvětlení v „uličce“ K Hájovně 

- zahájení výstavby sítí a komunikace
 v lokalitě Morčák



Rok 2004 – počet obyvatel 297

- označení názvů ulic v obci
- zřízení společnosti Apolenky – hipoterapie v areálu bývalého ZD
- vybudování sportovního areálu ve východní části lokality Morčák

Rok 2005 – počet obyvatel 320
 

 - zřízení Obecní policie
 - výstavba  rod. domků na Morčák                     
 -  uzavření Obecní hospůdky Na Strejčku

- pokácení stromů - bříz

Rok 2006 – počet obyvatel  352

- přemístění kanceláře OU
  do zrekonstruovaného obecního domku (hospůdky)
- oprava střechy a zvoničky spojilské kapličky
- letní spojilská slavnost -  požehnání zvonu Václav       
- setkání rodáků
- zahájení výstavby bytového domu B v centru obce

Rok 2007 – počet obyvatel  392

-  vybudování fotbalového hřiště a studny
 ve sportovním areálu

-  vybudování garáže pro vozidlo SDH Spojil
a zahradní techniku obce

-  rekonstrukce silnice v centru obce (na otáčce)
-  nové názvy ulic: U Lípy a Na Strejčku

- zahájení výstavby bytového domu A 
v centru obce

7
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Rok 2008 – počet obyvatel  429
   
- kompletní rekonstrukce návsi – fontána          
- Spojilská letní slavnost – otevření návsi a 
  opravené kapličky, zasazení Spojilské    
  Lípy Života, předání vozidla pro JSDH
- Živý betlém 
    

Rok 2009 – počet obyvatel  436

- I. reprezentační  ples obce Spojil a SDH Spojil
- Betlémské světlo  pro Spojil

- finanční sbírka pro obec Jeseník nad Odrou - povodně

Rok 2010 – počet obyvatel  446

- zavedení systému Czech Point na OÚ                                                                                                    
- oprava cyklostezky na Dubinu                                           
- 1. Tříkrálová sbírka                                   
-  první svatba na návsi
- sbírka pro obce Ústí u Hranic - povodně
- rekonstrukce ulice Na Okrajích

Rok 2011 – počet obyvatel  452

- účast v soutěži Vesnice roku
- osvětlení cyklostezky na Dubinu

- řešeni poldru
- rozhlasové posvícení



Rok 2012 – počet obyvatel  467

- 20 let výročí samostatnosti
- 90. výročí SDH
- Spojilská letní slavnost
- publikace Spojil historie a současnost
- udělení čestného občanství pí. B. Melounové

Rok 2013 – počet obyvatel 478

- založeno sdružení SOS (Spojil Sobě)                                                                                               
- pořizování nahrávek ze zastupitelsva                                             

- spojilské lyžovánky
- koloběžka tour Spojil

- sbírka pro obec Rudník - povodně

Rok 2014 – počet obyvatel  481
   
- změna územního plánu + petice
- žena poprvé ve funkci starosty
- revitalizace spojilského rybníčku

       

  

Rok 2015 – počet obyvatel  490

        - 230 let od vzniku obce Spojil
- instalace kamerového systému

- rozšíření pozemku Sportovního areálu
- vybudování cesty od rybníčku na Dubinu

9
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ROZHOVOR S P. BOHUSLAVEM KMENTEM

ROZHOVOR

V rámci oslav a vzpomínek na 25 let nové samostatnosti obce jsme se rozhodli vyzpovídat nějakého skalního 
Spojilského pamětníka. Za tímto účelem jsem oslovil svého kamaráda a společně jsme vyrazili na pokec
u sklenice zlatavého moku.

Bohouši, Ty jsi rodilý Spojilák?
Ano, už od roku 1937.

Má Tvoje rodina ve Spojile své dávnější kořeny?
Ne, nemá, rodiče zde koupili usedlost v roce 1933.

Rok 1937 – to začala být dost těžká léta. Jak v tomto ohledu vzpomínáš na dětství „ve válce“?
Jako dítě si nevzpomínám až tak na válku, ale spíš na vlastní dětství. Bývaly tuhé zimy, spousta sněhu, jez-
dilo se na saních. Jediné, co mimo to pamatuju, že tady v hospodě byli vojáci a tady v příkopě a za plotama 
denně cvičili.

 

Rok 2016 – počet obyvatel  491
 
- změna ve vedení obce  
- čestné občasnství paní M. Telecké in memoriam
- nákup domu čp. 35
- úvěr 6mil. 

  

 

Rok 2017 - počet obyvatel 500?

                  - změna ve vedení obce
- rekonstrukce stezky na Dubinu 

včetně osvětlení
- výměna svítidel pouličního osvětlení

- účast v kostěnickém pětiboji obcí 
- zakoupen nový betlém 



Jak v obci fungovala kultura, byly tady nějaké spolky?
Já sám pamatuju jen hasiče. Dřív tady byli také ochotníci, myslím, že moje rodiče s nima ještě hráli, ale 
s válkou to určitě skončilo. Jinak žádné spolky. Ale stejně jako dnes se slavily poutě, posvícení, stavění 
a kácení máje, byly plesy a tancovačky. Často sem chodili vojáci, co sloužili na Hůrkách. 

A jak vypadala obec v době Tvého dospívání?
Obec byla menší, všichni jsme se znali, chodili jsme společně do školy. Většina dětí byla z rodin kovozemě-
dělců, s klukama jsme se scházeli hlavně na fotbal. Bylo to hezké období. Nebyly tu téměř žádné sociální 
rozdíly, všechny děti táhly za jeden provaz.

Co bylo hybnou pákou k osamostatnění obce v roce 1992?
Dění ve státě se přenášelo i na obec a Pardubice se ke Spojilu nechovaly zrovna šetrně a tak myšlenku 
odtržení iniciovalo pár občanů, postupně se to nabalilo, psala se petice, pak bylo referendum a jsme sólo.

Takže jen hrstka lidí?
To je stejné v každé době. Musí se najít pár zoufalců, kteří jdou za svým cílem a přesvědčí o něm i ostatní.

Byl jsi v začátcích „nové“ obce v zastupitelstvu. Jak na toto své působení vzpomínáš?
Docela rád. Byla to slušná parta, myslím, že nás bylo pět. Dění v obci se ale nejvíce věnovali ne-patrioti, ale 
přistěhovalci, jako byli třeba Melounovi nebo Čápovi, a za to jim patří veliký dík.

Měli jste v tehdejším zastupitelstvu nějaké hádky, nebo rozepře?
Ani ne. Asi to bylo dané tím, že jsme se trhli od města a se samostatností byla spousta starostí. Obyvatelé 
vesnice jsou totiž dost konzervativní, prostě tak to je.

Vzpomínáš na „asfaltové diskotéky“?
Taky, ale byli jsme mladší, obec byla menší a tak nějak pospolitější. A měli jsme v té době v centru obce hos-
podu, malou, ale obecní, kterou rozjížděl Honza Palov. Tak ta kultura měla i zázemí.

Mění se ta pospolitost  s příchodem, řekněme městských prvků?
Ano, a dost! To je tak trochu panelákový syndrom. Neznáme pořádně sousedy na vlastním patře a někdy se 
nám je ani poznat nechce.

Chodíš téměř pravidelně na jednání zastupitelstva. Můžeš se pokusit zhodnotit jeho stav a rozvoj 
obce?
Kdysi to bylo jednodušší, hlavní starostí byla plynofikace, kanalizace a další rozvoj obce. Nebylo tolik naříze-
ní a paragrafů a všechno se prosazovalo snadněji. Dneska je to takový rozbředlý. Je to daný celkovým děním 
ve státě a to se tady odráží. Víš, takový to navyšování stranických zájmů nad spolupráci, honění osobních 
ambicí, hledání problémů tam kde nejsou, ….. Dřív v tom bylo víc obecního nadšení pro věc. 

Spojil se proměnil jak co do vzhledu, tak vztahově. Převažuje kritika a pasivnost. Co s tím?
Nic. Je to trend a i když vypadáme jako vesnice, tak tu začínají převládat městské názory. A pro vesnici, bo-
hužel špatně, i chování.

Pro Drbnu č.5 jsem si o dávných i současných časech povídal s panem Bohoušem Kmentem st.. „Se-
mleli“ jsme toho o dost více, řadu postřehů z dávné minulosti by bylo možné uplatnit i v současnosti, 
třeba otázku protipovodňových opatření nebo co s bioodpadem. Na čem jsme se však stoprocentně 
shodli je to, že veškeré dění v obci je závislé na lidech a kdo nechce – tak nebude…... 

          

Karel Mencl
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Výtisk je bezplatný, vydáván jako zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 200 výtisků. 
MK ČR E 11 466

 Obec  Spojil se rozkládá  1 km východně od 
Pardubic v rovinatém terénu a sousedí s rozsáhlým 
lesem Bělobranská Dubina na východě. Obec se na-
chází  v nadmořské výšce  221 m. Město Pardubice  
leží ve výšce 218 m, Kunětická hora 305 m, Pardu-
bičky 236 m, Mikulovice 274 m. 
    Porovnáním nadmořských výšek  Pardubic 
a Spojila shledáme,  že až bude v Pardubicích na  
náměstí labská voda  ve výšce 3  m, ukáže se  nám 
tato na prahu u kapličky ve Spojile.

 Rovinatá krajina s písčitým i jílovitým podlo-
žím umožnila  majitelům Pardubického panství vybu-
dovat  rozsáhlé rybníkářské hospodářství s velkým 
množstvím velkých i menších rybníků, které byly poz-
ději vysoušeny a na místo jejich lesklých hladin  za-
čaly vyrůstat skupinky roubených příbytků, které daly 
základ dnešním vesničkám v okolí Pardubic.

 Roku 1780 se rozhodla správa Pardubické-
ho panství rozdělit některé ladem ležící pozemky 
a nevýnosné plochy panské půdy novým osad-
níkům a dát je do tak zvaného  dědičného nájmu.  
Mimo jiné se jednalo i o vysušené rybníky Staro-
černský, Strejček, Spojil a Studánka. Celkem mělo 
být rozděleno  52 nových pozemků a tím byl polo-
žen základ obcí Staročernsko, Studánka a Spojil.
 Obec Spojil vznikla v roce 1785  na ploše ryb-
níku  Spojil a Strejček. Veškerá půda byla rozdělena 
na dílce, z nichž pak dílce podél bývalé hráze rybníků 
byly určeny pro výstavbu stavení
Vesnička Spojil se skládala ze dvou řad naproti sobě 
stojících hospodářských usedlostí  se čtyřmi výpado-
vými cestami do polí a lesů, se širokou návsí, kterou 
uzavíraly na  všech čtyřech cestách dřevěné branky, 
jako ochrana polí před domácí drůbeží, která měla 
na návsi svůj volný výběh a po celý rok jediný zdroj 
obživy.  Byl nepsaný zákon a zvyk, že kdo branku 
za sebou nezavřel, ručil za škody tímto opomenutím 
vzniklé. Pro chodce byly zvlášť upraveny „přelízky“. 
Pro společnou potřebu pak postavilo si původních 
21 sousedů společný domek č.p. 22, kdy byla jedna  

světnice a chlév, kde se později ubytovávali obyvate-
lé s domovským právem.   (Říká se však také, že to 
byl domek porybného z doby, kdy vesnice ještě nee-
xistovala a okolo byly jen rybníky.)  Z pohledu dnešní 
doby se jedná o tzv. „obecní domek“ s č.p. 100, který 
vždy sloužil k obecnímu užití a blahu.

 V květnu 1991 vznikl ve Spojile účelově Sou-
sedský spolek, aby jako samostatný právní subjekt 
zastupoval naši  obec v procesu osamostatnění  
obce.  Za souhlasu většiny obyvatel  obce  vyjádře-
ném v referendu usiloval  Sousedský spolek o pod-
poru  u státních  a správních orgánů.  Petice zaslaná 
primátorovi Města Pardubic jako protest proti parce-
laci
V říjnu 1991 byl vydán nový zákon o slučování  a dě-
lení obcí  a místním referendu, který umožnil  požá-
dat o  oddělení obce Spojil od města Pardubic. Město 
Pardubice  nakonec souhlasilo  s osamostatněním, 
ale pouze za podmínky, že bude znova dána mož-
nost občanům Spojila vyjádřit svůj případný nesou-
hlas.  Žádný protest z řad obyvatel naší obce však 
nebyl vznesen. Čas neúnavně pádil vpřed a nám 
zbýval jediný den do podání žádosti na Ministerstvo 
vnitra ČR, kde mělo být rozhodnuto o budoucnosti 
obce.
 Díky úsilí členů Sousedského spolku  se vše poda-
řilo a obec Spojil se stala od 1.1.1992 samostatnou.

VZNIK OBCE

Z HISTORIE OBCE SPOJIL


