
O B E C

SPOJIL

SPOJILSKÁ  DRBNA

ROČNÍK  5číslo 1, únor 2004

rozšířené vydáníMK ČR E  11466

„aneb  co  jsme  slyšeli,

povídáme  dál“



2

-

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

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  !

Dne 26. 12. 2003  se  v  č.p. 68 narodila dvojčata

VALENTINA a VICTORIA DALLA VALLE

 

N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I
Mezi jubilanty se do p říštího vydání objeví :

4. 3. paní Věra TELECKÁ, čp. 16

Přejeme  Vám  hodn ě  zdraví  ! �
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     Dne 8.1.2004 oslavili manželé Věra a Václav
Teleckých ze Spojila diamantovou svatbu. K tomuto
významnému výročí jim přišli popřát nejen rodinní
příslušníci ale i zástupci obce.
     Slavnostní obřad se konal dne 10.1.2004 v hospůdce
„U Pařezu“. Z úst starosty obce vyslechli manželé
Teleckých milá slova plná obdivu a úcty k jejich
společnému životu a přání hodně zdraví a spokojenosti
do dalších společných let. Slavnostní chvíle ještě
podtrhly dojemné verše  a podpis obou manželů
a zástupů obce do Pamětní knihy obce Spojil. Pak
následovalo přání a předání dárků jak od zástupců obce,
tak i od členů rodiny.
     Po slavnostním obědě následovala zábava
v  rodinném kruhu.

     Možná mnozí z Vás zaregistrovali, že byla v naší obci založena nová, pěkná tradice a to oslava
významných výročí uzavření sňatku.  Díky komisi pro občanské záležitosti byli prvními „svatebčany“ naší
obce v září loňského roku manželé Vitejčkovi, kteří oslavili za účasti starosty obce, starosty sboru
dobrovolných hasičů, kronikářky obce a předsedkyně komise pro občanské záležitosti, 50. let
společného života, zlatou svatbu.
     Dalšími „svatebčany“ pak byli v lednu letošního roku manželé Teleckých, jejichž společná životní
pouť trvá již neuvěřitelných 60 let a tak plným právem oslavili v kruhu rodinném svoji diamantovou
svatbu.
     Komise pro občanské záležitosti společně se starostou  a kronikářkou obce připravila slavnostní
svatební obřad v hospůdce „U PAŘEZU“, manželů Palovových, který se konal v sobotu 10. ledna 2004.
     Působivá slova starosty obce pana Křivky podbarvená tóny „Svatebního pochodu“ připomněla
oslavencům a všem přítomným radosti i strasti společných 60-ti let manželů Teleckých. Pak následovala
malá kulturní vložka a gratulace zástupců obce. Za doprovodu ústřední melodie z filmu „Tenkrát na
západě“ pak přišly gratulace dětí, vnoučat , pravnoučat a dalších rodinných příslušníků a hostů
obřadu.Po té následovala svatební hostina zorganizovaná rodinou oslavenců.
      Dovolte mi z pověření rodiny touto cestou poděkovat starostovi obce panu Křivkovi, předsedkyni
komise   pro občanské záležitosti paní Čápové a kronikářce obce paní Melounové za krásný, hluboký a
neopakovatelný zážitek,který připravili našim rodičům a všem zúčastněným.
     Vedle funkcionářů obce patří náš velký dík a poděkování manželům Palovovým, vedoucímu
„OBECNÍ HOSPŮDKY NA STREJČKU“ panu Kouřílkovi a jejímu personálu za přípravu velice chutného
svatebního menu a bezchybné celé svatební hostiny.
     Jako funkcionářce obce mi dovolte vyslovit naději a přesvědčení , že i ostatní občané využijí nabídky
obce a po dohodě s komisí pro občanské záležitosti připraví svým rodičům obdobnou oslavu jejich
významných výročí uzavření sňatku – zlaté, případně diamantové svatby. Tady se však na Vás
obracíme s prosbou. Vzhledem k tomu, že v naší obci není matrika a ani Magistrát města Pardubic není
schopen nám poskytnout datumy sňatků našich občanů, neboť ne všichni byli oddáváni zde, obracíme
se na Vás se žádostí. Pokud máte zájem, aby obecní úřad mohl věnovat pozornost těmto otázkám,
sdělte nám jméno rodiny, datum a místo uzavření sňatku, aby si obecní úřad mohl založit svojí vlastní
evidenci pro vnitřní potřebu a nadále s ní pracovat. Tyto údaje sdělte prosím písemně buď na obecní
úřad nebo paní Čápové čp. 47 a to nejpozději do 15. března 2004.

                                                                      Miluše Telecká
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     Ráno prvního dne nového roku nás přivítalo sluníčko a později i pár sněhových vloček. Pohled na
tichou a klidnou  bělostnou krajinu nás naplňoval nadějí, že
i nadcházející rok 2004 bude klidný a přívětivý jak k nám, tak
i ke všem našim blízkým.
     Stejný klid, mír a hlavně zdraví  popřál všem  starosta
obce na tradičním přivítaní nového roku 2004, které se
konalo na návsi, již tradičně v podvečer 1.  ledna 2004.  Pro
zpestření a dobrou náladu vesele vyhrávala kapela
Živaňanka.
     Jako vyvrcholení této oslavy byl velkolepý ohňostroj, na
který se těšily především naše děti. Téměř patnáctiminutová
show  podbarvená hudbou opět ohromila a nadchla všechny
příchozí, a to nejen ty místní, ale i mnoho přespolních.

     V pořadí již IV. reprezentační ples Svazku obcí Loučná se konal v pátek
6.února v kulturním domě obce Slepotice.
     V úvodu všechny návštěvníky jako obvykle přivítal předseda svazku obcí
pan B. Matúšů, dále paní starostka Slepotic. Zvláště pak přivítali hosty
z obce Moravany, nového člena Svazku obcí Loučná.
     Příjemné prostředí a veselá hudba v podání hudební skupiny „Renonc“
zlákaly na prostorný parket jak mladší tak i starší návštěvníky ve svižném
i klidném tempu.
     Průběh večera  byl zpestřen  třemi vstupy členů tanečního klubu Perfekt
z Pardubic, ve kterých nám předvedli ukázky klasických i latinskoamerických
tanců.
     Poněkud soukromější prostředí nabízela malá vinárna v suterénu, kde
hrála především k poslechu taneční skupina „Druhá míza“.
     Vrcholem večera bylo losování tomboly, která byla letos skutečně bohatá a obsahovala téměř sto cen
láhvemi vína počínaje, přes prací prostředky, pytli s pšenicí, dárkovými balíčky a mnoho dalších věcí až
kuchyňskými technickými pomocníky konče.
     Zábava byla jako každoročně skvělá a trvala až do pozdních nočních hodin.

     Od posledního vydání Spojilské Drbny byla již dvě zasedání zastupitelstva obce a zde se můžete
zkráceně informovat o jejich náplni a průběhu.

1.

( z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 17 . prosince 2003 )

  
     Hlavním bodem programu
bylo jednání se zástupci města

Pardubic o Okružním systému
města Pardubic .

     Starosta obce přivítal na
jednání zastupitelstva obce
Spojil zástupce města Pardubic
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pod vedením náměstka
primátora města Pardubic Ing.
Jaroslava Demla a požádal o
vystoupení ve vztahu
k projednávanému tématu. 
     Ing. Deml, který se následně
ujal slova, představil zastu-
pitelstvu obce své kolegy – Ing.
Lánskou, pracovnici Magistrátu
města Pardubic z odboru Územ-
ního plánování, Ing. Kmoníčka
a Ing.Nývlta z ateliéru HIGHWAY
DESIGN Hradec Králové, kteří
pro Magistrát Pardubice zpraco-
vávají návrhy okružního systému
města. Paní Ing. Lánská dále
pohovořila o záležitostech kolem
plavebního  kanálu D.O.L.. Po
jejím vystoupení se ujal slova
Ing. Kmoníček a seznámil pří-
tomné s potřebami zlepšení
dopravní situace nejen v Pardu-

bicích, ale i ve Spojile a to v ná-
vaznosti na budoucí stavební
rozvoj obce. Podrobně také
přítomným vysvětlil všechny na-
vrhované varianty okružního
systému.
     Po vystoupení Ing. Kmoníčka
ubezpečil Ing. Deml zastupitel-
stvo obce Spojil, že v případě
třetí varianty, která z pohledu
naší obce zůstala za určitých
okolností přijatelnou, se jejířešení přizpůsobí jak potřebám
města Pardubic tak i potřebám
obce Spojil. Následně Ing.
Lánská informovala o tom, že
nejpozději v příštím roce se bude
muset město Pardubice zabývat
změnou Územního plánu
a všechny změny budou projed-
návány  i se zástupci naší obce.

     K tomu se slova ujal starosta
obce s připomínkou, aby byla
všechna jednání vedena i s
dalšími obcemi, kterých se týkají
okružní  dopravní  systémy Par-
dubic. Vlastní jednání  by se pak
mělo uskutečnit společně se
zástupci Krajského úřadu Pardu-
bického kraje a Ředitelství silnic
a dálnic.
     Ing. Lánská přislíbila připravit
materiál, který bude sloužit pro
jednání města Pardubic, obce
Spojil a  ostatních obcí s Kraj-
ským úřadem a ŘSD.
     Závěrem je nutno konstato-
vat, že výsledky uvedeného jed-
nání svoji povahou neovlivňují
usnesení zastupitelstva obce
Spojil č. III/2003 ze dne 15. září
2003.

     Dalším bodem jednání zastupitelstva byla poslední změna rozpo čtu pro rok 2003. Tato změna
vyplynula z usnesení finančního výboru č.V. ze dne 21. 10. 2003. Překladatelkou návrhu změn byla
předsedkyně finančního výboru paní Melounová. Ta seznámila zastupitelstvo obce s úplným rozsahem
navrhovaných  změn a doporučila zastupitelstvu obce změny přijmout.
     V diskuzi  k předmětnému bodu vznesl pan Kareš dotaz, proč se obecní akce nekonají např.
v hospůdce U Pařezu, dále jak jsou kulturní akce financovány a jaký zisk z kulturních akcí má obec.
     V pokračující diskuzi pak paní Telecká potvrdila, že smlouvy s nájemci obecní hospody vždy byly,
a také současná smlouva s panem Kouřílkem je postavena tak, že obec Spojil  nemá  podíl na tržbách
a na druhé straně nájemce obecní hospody je povinen umožnit obci konání různých společenských akcí
bezplatně. Paní Telecká rovněž potvrdila, že pan Palov byl vždy proti tomu, aby se v Obecní hospůdce
pořádaly obecní  či jiné větší akce a ani v současné době takovéto akce pořádat nechce.
     V následném hlasování o návrhu změny rozpočtu pro rok 2003 byl návrh jednomyslně přijat..

     Dalším důležitým bodem bylo
schválení rozpo čtu obce Spojil
pro rok 2004.
     Předsedkyně finančního vý-
boru, která se ve věci ujala slo-
va, ve svém vystoupení předlo-
žila návrh rozpočtu na rok 2004
v návaznosti na usnesení finan-čního výboru č. VI ze dne 26. 11.
2003.
      Starosta obce k předložené-
mu návrhu otevřel diskusi. V ní
se pan Kareš zajímal, kdo pra-

cuje pro obecní úřad na živno-
stenský list.  Starosta odpověděl,
že paní Štěpánková a možná v
budoucnu jeden pracovník, který
bude mít na starosti obecní
zaměstnance a správu obecního
majetku. Další otázkou se paní
Telecká zeptala, s kolika za-
městnanci obecní úřad počítá
pro příští rok. Starosta odpově-
děl, že přibližně se čtyřmi,  ale že
vše závisí od jednání s úřadem
práce Pardubice, které zatím

není ukončeno. Další dotaz paní
Telecké se týkal  hrazení zdra-
votního a sociálního  pojištění
zaměstnanců.
     V závěru diskuze paní Telec-
ká pochválila a ocenila přístup
a práci  Finančního výboru,
zvláště jeho předsedkyně, za
uplynulý rok. V následném hla-
sování byl návrh rozpočtu pro
rok 2004 jednomyslně přijat.

Poznámka redakce: protože již byla do dnešního dne provedena a schválena 1. změna rozpočtu pro
rok 2004, je aktuální podoba rozpočtu uvedena jako součást záznamu z únorového zasedání
zastupitelstva.  

     V dalším bodě jednání vystoupil místostarosta s informacemi o způsobu a likvidaci tuhého
komunálního odpadu na rok 2004. Seznámil přítomné, že poplatek na občana zůstane pro příští rok
nezměněn,  t.j. 270,- Kč na občana a rok. Správní poplatek se bude vybírat od ledna 2004 a popelnice
se budou vyvážet bez nových známek  pouze  do začátku února. Ohledně separovaného odpadu
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apeloval místostarosta  na občany, aby důsledně lisovali plastové láhve, protože platby za svoz tohoto
odpadu nejsou nízké.

     S informacemi o průběhu
investiční akce - výstavba inže-
nýrských sítí v lokalitě Morčák -
vystoupil jako první starosta
obce. Informoval zastupitelstvo
obce, že v souladu s usnesením
II/2003 byla uzavřena smlouva
o dílo s firmou MIROS, dopravní
stavby a.s. Pardubice a stavba
inženýrských sítí byla zahájena.
Bylo uzavřeno 19 smluv o smlou-
vách budoucích kupních a sou-časně stejný počet smluv o kau-
ci.Současně jsou vedena jednání
se společnostmi, které v rámci
předmětu své činnosti jsou doda-
vateli energií a služeb. Smyslu-
plností těchto jednání je získání
jejich spoluúčasti na výstavbě
a realizaci inženýrských sítí.
Starosta konstatoval, že jednání
s VČP a.s., se společností VaK
a.s. Pardubice a Českým Telec-
omem skončila velmi úspěšně. V
jednání se pokračuje s VČE a.s.,
kde jsou určité dílčí problémy.
     Nejzávažnější problém, u
kterého se starosta při svém
vystoupení zastavil, je
problematika financování inves-

tiční akce ve vztahu k návrhu
vládní novely zákona o dani z
přidané hodnoty, kde by se
cílová cena o dílo zvedla z 5%
na 22%. což znamená 17%
nárůst celkové ceny. Starosta
informoval zastupitelstvo obce,
že není připraven se smířit s
tímto vládním návrhem a bude
hledat řešení, která ve svém
konečném důsledku vytvoří
podmínky pro financování inves-
tičních akcí tak, aby nebyly zatí-
ženy neúnosnou daňovou poli-
tikou.
     Starosta dále informoval
zastupitelstvo obce, že pro účely
stavebního poradenství, odbor-
ného stavebního dozoru a kon-
zultace na úseku územního
plánování, stavebnictví a strate-
gického rozvoje, uzavírá smlou-
vu o poskytování služeb s pa-
nem Ing. Ivanem Vrabcem,
bytem v obci Spojil. 
     Předsedající předal slovo
předsedkyni finančního výboru,
aby seznámila zastupitelstvo
obce s usnesením finančního
výboru č. V, ze dne 21. 10. 2003,

a to ve věci způsobu financování
vjezdů a přípojek u parcel přímo
sousedících s výstavbou inže-
nýrských sítí a komunikací
v lokalitě Morčák.
     Předsedkyně finančního vý-
boru seznámila zastupitelstvo
obce s usnesením finančního
výboru k projednávané záleži-
tosti a jménem finančního výboru
doporučila zastupitelstvu obce
tento návrh přijmout.
     Starosta obce doplnil  před-
sedkyni finančního výboru o se-
známení zastupitelstva obce
s jednáním, které proběhlo 29.
10. 2003. Tohoto jednání se
zúčastnily oprávněné osoby
a starosta obce je seznámil
s usnesením finančního výboru
a s finančním rozpočtem na vy-
budování předmětných objektů.
V závěru projednávání tohoto
bodu starosta otevřel  diskusi
a následně dal hlasovat o
návrhu. V hlasování bylo 6
zastupitelů pro přijetí a 3 se
hlasování zdrželi.

     Ve zprávě o činnosti obecního úřadu za uplynulé období informoval starosta obce o rozšíření Svazku
obcí Loučná o  obec Moravany,  byla  přijata za nového člena svazku.
      Byl odeslán dopis radnímu Pardubického kraje Mgr. Macelovi, který je odpovědný za dopravní
systém kraje, ve věci požadavku na úpravu a doplnění autobusových spojů. Dosud obec neobdržela
žádnou písemnou odpověď.
     Byla dokončena instalace a technologie sirény v obci Spojil zařazené do systému jednotného
varování a výstrahy obyvatelstva.
     Obec Spojil vybavila Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce novými ochrannými zásahovými
obleky. Vozidlo, které je ve službách jednotky, prochází středně rozsáhlou opravou a bude v průběhu
týdne předáno opět do akceschopnosti.

Po obecním úřadu následovaly zprávy předsedů komisí a výborů obce o jejich činnosti za rok 2003.
Jejich obsah je součástí originálního zápisu z jednání zastupitelstva.
     Za redakční radu Spojilské Drbny vystoupil s příspěvkem MUDr. Karel Mencl a vyjádřil uspokojení
nad tím, že náš časopis je také sledován i mimo naši obec např. ve státní knihovně v Praze a  na závěr
popřál svým kolegyním z redakční rady hodně úspěchů v novém roce.

     V obvyklém bodě, kde se probírá různá
tématika se do diskuse přihlásil pan Hladík
ohledně záležitosti výstavby v lokalitě Morčák na
soukromých pozemcích a v dalším oznámil, že
není spokojen se zimní údržbou místních
komunikací, kdy se silnice shrnují  pozdě  a ne-
kvalitně. Další připomínkou z jeho strany byla
problematika areálu zemědělského družstva.

Inspekce životního prostředí řešila pouze problém
firmy MIKA a ne celý areál jako celek. K tomu
starosta odpověděl, že požadavek na rozšíření
inspekce na celý areál dal  a do dnešního dne
žádný závěr nepřišel.
     Dále pan Hladík požádal o to, aby se zastu-
pitelstvo obce scházelo častěji. Starosta odpově-
děl, že vzniklé problémy se neřeší pouze na zase-
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dání zastupitelstva obce, ale hlavně při jednáních
výborů a komisí, kterých se starosta také
zúčastňuje, určitě také v době úředních hodin
a v případě nutnosti řešení naléhavého problému
je možno svolat mimořádné jednání zastupitelstva
obce kdykoli.

     MUDr. Mencl informoval, že připravuje změny
vyhlášek o místních poplatcích a zastupitelům je
předá k doplňkům a připomínkám.
     Starosta obce přečetl žádost zájmového
sdružení občanů -Sboru dobrovolných hasičů obce
Spojil o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
tohoto sdružení  ve výši 20. 000,- Kč. Hlasováním
byla výše příspěvku jednomyslně odsouhlasena.

    Na samotný závěr jednání starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva za odvedenou práci
a popřál jim, i všem občanům obce Spojil a partnerům obce Spojil, příjemné prožití svátků vánočních
a hlavně mnoho zdraví v novém roce 2004.

2.

( z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 11 . února 2004 )

     Oproti původnímu programu bylo toto zasedání rozšířeno o bod, který se týkal usnesení komise pro
přípravu návrhu názvu ulic v obci Spojil. Do širší diskuze se dále přihlásil místostarosta s problematikou
novelizace obecně závazných vyhlášek obce Spojil a jako další se přihlásila paní Dana Nováková ve
věci týkající se technické vybavenosti  I. etapa a paní Melounová s příspěvkem ohledně obrazu obce
Spojil  akad. malíře prof. Ladislava Pejchla.
  

     Prvním bodem jednání se
stalo schválení hospodaření
obce za rok 2003. Nejprve před-
sedkyně inventarizační komise
paní Telecká předložila zprávu
z inventury, a to v jejím plném
znění. V následném vystoupení
k tomuto bodu předsedkyně fi-
nančního výboru, paní Melouno-

vá a účetní  obecního úřadu
paní Kmentová, předložily zastu-
pitelstvu obce ke schválení
zprávu o hospodaření za rok
2003. Paní Kmentová rovněž
informovala zastupitelstvo obce
o tom, jak je plněn rozpočet
v položce příjmy  a  výdaje
v   procentech  v návaznosti  na

obecní rozpočet.
     Po seznámení se s tímto
materiálem otevřel starosta obce
diskusi. Do diskuse se nikdo
z přítomných nepřihlásil. V hla-
sování se pak všichni přítomní
vyslovili souhlasně s hospodař-
ním obce Spojil v roce 2003, jak
bylo předloženo.

     Ve druhém bodě zasedání se jednalo o projednání a schválení 1. změn rozpočtu pro rok 2004, jejichž
předkladateli byli účetní, předsedkyně finančního výboru a starosta obce. Po seznámení se s obsahem
1. změn rozpočtu pro rok 2004 starosta otevřel rozpravu a následně dal hlasovat. Předložené změny
rozpočtu jsou nedílnou součástí zápisu. Do diskuse se přihlásila paní Telecká s dotazem, zda tyto
materiály prošly finančním výborem. Paní Melounová odpověděla, že materiály byly vypracovány ve
spolupráci s paní Kmentovou. Hlasováním byly navržené změny přijaty jednomyslně.

Poznámka:  Údaje týkající se změn rozpočtu jsou v hrubých obrysech zveřejněny na konci těchto zpráv
ze zasedání zastupitelstva obce. Zájemci o bližší - detailnější údaje, mohou do celého materiálu
nahlédnout na obecním úřadě  v době jeho úředních hodin.
 
      Starosta obce svým rozhodnutím ze dne 3. 2.
2004 ustanovil jako svůj poradní orgán komisi pro
přípravu návrhu usnesení zastupitelstva obce
Spojil ve věci názvu ulic v k.ú. a obci Spojil.
V souladu s tímto jmenoval členy komise, která
zasedala 4. února 2004. Předsedou komise byl
zvolen pan Jan Štěpánek, bytem Spojil 87.Členové komise se usnesli, aby předkladatelem
návrhu pro usnesení zastupitelstva obce Spojil
byla za komisi členka zastupitelstva obce paní
Miluše Telecká.
     Překladatelka návrhu seznámila zastupitelstvo
s návrhem usnesení z pracovního jednání komise.
Starosta doporučil, aby  v případě schválení názvů

ulic byla účinnost tohoto s platností od 1. 6. 2004.
Rovněž uložil redakční radě  spojilského zpra-
vodaje, aby jeho prostřednictvím informovala
občany, kteří vlastní živnostenské listy o povin-
nosti nahlásit skutečnost týkající se změny sídla
do 15. dnů od účinnosti t.j. do 15. 6. 2004 na
Živnostenský úřad v Pardubicích. Dále požádal
paní Teleckou, aby daná problematika byla
zveřejněna i prostřednictvím obecního rozhlasu.
     Do následující diskuse se  přihlásil starosta
obce a předložil návrh na změnu názvu ulice
„K Uličce“ a přednesl návrh na název nový
„K Hájence“ a požádal přítomné, aby se k tomuto
vyjádřili. Paní Telecká navrhla např. název
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„K Lesu“. Místostarosta obce navrhl název
„Bělobranská“. Paní Melounová navrhla název
„K Hájovně“.  Diskutovalo se také o názvu  „Ke
Hrázi“ a  „Na Okrajích“.  Po ukončení diskuze bylo

hlasováno o návrhu:  1- Na Okrajích ,  2- Zahrad-
ní, 3- Pod Hrází, 4-Okružní, 5- Na Morčáku,
6- K Hájovně, 7- V Loukách, 8- Pod Habřím. Tyto
názvy byly zastupitelstvem schváleny.   

     Dalším důležitým bodem jednání se stalo schvalování regulativů pro výstavbu RD v lokalitě Morčák
závazných pro 1. etapu, jejichž předkladateli byly starosta obce a předseda komise stavební a územně
plánovací. 
     Tento bod, vzhledem k jeho specifičnosti, povaze a charakteru doporučili předkladatelé vést jako
samostatné usnesení zastupitelstva obce Spojil, a to pod číslem 2/I/2004. Návrh příslušného usnesení,
které bylo zastupitelstvu předloženo, bylo projednáno ve stavební a územně plánovací komisi dne
9. 2. 2004 a doporučeno zastupitelstvu obce k přijetí.  V dalším pak předkladatelé návrhu seznámili
zastupitelstvo obce s úplným zněním návrhu usnesení, a to ve věci stanovení podmínek (regulativů) pro
výstavbu rodinných domů - I. etapa v lokalitě Morčák v k.ú. a obci Spojil a to s účinností tohoto usnesení
dnem  jeho schválení.
      V diskuzi  připomněl pan Kment, že by tyto, nebo podobné regulativy měly  platit i pro ostatní lokality
a stavby v obci. Starosta obce navrhl, že by se tímto měla zabývat stavební a územně plánovací komise
a do budoucna podobný materiál připravit.  V hlasování byly uvedené regulativy jednomyslně přijaty.
  

     Starosta obce seznámil za-
stupitelstvo obce s pracovním
materiálem urbanistické studie
pro funkční využití území v cen-
tru obce. Materiál vznikl ve spo-
lečnosti REGIO Hradec Králové,
jeho zpracovatelem je Ing. arch.
Chládek, a týká se variant mož-
ného využití území v centru
obce, a to dle funkce a dispozic.
     V následně otevřené diskuzi
MUDr. Karel Mencl navrhl, aby
byl tento návrh zpracován jako
prostorový model, který by situa-
ci co nejvíce přiblížil zastupite-
lům, ale i občanům naší obce.
Paní Telecká se přihlásila s tím,
že by se o této záležitosti mělo
hovořit již od počátku, co se od
tohoto objektu očekává, jak by
měl být velký  co do plochy, jaké
budou jeho provozní náklady,
atd..
     Starosta odpověděl, že bude
jistě potřeba zázemí pro obecní
úřad v souvislosti s nárůstem
obyvatel, obec je povinna
poskytovat sociální služby svým
občanům, jako je např. výva-

řovna apod., vzniká  potřeba  zá-
zemí pro společenské akce
a obřady, které v jiných obcích
fungují,  zázemí pro společenská
sdružení, která by v obci mohla
vznikat a fungovat, např. ochot-
nické divadlo, pěvecký kroužek
apod.,  sál by měl být více-
účelový, předělitelný, aby na trhu
našel uplatnění - taneční zábavy,
svatby, kino, koncerty, k pro-
nájmu na jednání valných hro-
mad a pod.. Dále by mohl
v podkroví objektu vzniknout byt,
na který bychom mohli získat
dotace, či jiné potřebné prostory.
Také je nutno vybudovat zázemí
pro hasiče a  garáž pro hasičské
auto, sklad a zázemí pro zaměst-
nance obce.
     Pan Mencl upozornil, že pan
architekt navrhl objekt co do
funkčnosti vytápění úsporně,
odděleně sál, garáž, prostory pro
hasiče, které nejsou potřeba vy-
tápět neustále a  ostatní plochy.
     Pan Hladík  pravil, že se mu
objekt zdá příliš velký. Komerční
využití se mu nezdá příliš výhod-

né, režie na provozování bude
hodně velká.
     Starosta odpověděl, že co se
týče bytu, je možno ho pro-
najmout správci za určitý snížený
nájem apod., určitě v tomto
objektu vzniknou i nová pracovní
místa pro místní občany.
     Pan Kareš upozornil na to, že
je objekt příliš velký a drahý a je
tu velké procento lidí, kteří se k
návrhu vyjádřili a nesouhlasí s
ním a tato záležitost by měla být
předmětem referenda a je potře-
ba, aby se náklady na výstavbu
obci vrátily do deseti let.
     MUDr. Mencl připomněl, že
jsou také velké šance na získání
dotací, např. z fondů EU - až
60%.
     Starosta obce požádá Ing.
arch. Chládka, aby tento návrh
dopracoval do podoby originální
studie. Následně se bude o této
studii jednat při příštím jednání
zastupitelstva obce.
     V hlasování o přijetí návrhu
bylo 5 pro, jeden proti a dva se
hlasování zdrželi.

     Dalším bodem bylo podání informací o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. Byla podána
informace o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu sirény pro účely JSVV do majetku HZS
Pardubického kraje. Obecní úřad prováděl v průběhu měsíce ledna výběr úhrady poplatků za
shromažďovaní a likvidaci tuhého komunálního odpadu a dále poplatek ze psů. Byla řešena pojistná
událost, kterou bylo poškození stožáru veřejného osvětlení. Obecní úřad se podílel na přípravě plesu
Svazku obcí Loučná.
     Počátkem roku byla na obecním úřadě aktivována GSM brána, která nám umožňuje telefonovat do
jednotlivých mobilních sítí v tarifním pásmu jednotlivých provozovatelů. Obecní úřad zahájil jednání na
přípravě návrhu realizace projektové dokumentace a přípravných prací pro investiční akci „Generální
oprava a rozšíření komunikace III/2983“. Obecní úřad zahájil jednání pro přípravu návrhu  na realizaci
projektové dokumentace pro výstavbu obecního domu.
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     OÚ vstoupil v jednání a uplatnil žádost o dotaci z pilotního programu strukturálních fondů EU
zpravovaných bankovním ústavem Česká spořitelna a.s. Žádost byla uplatněna na dopravní infra-
strukturu, týkající se výstavby komunikace v lokalitě Morčák.
     Dále se připravuje návrh novelizací obecně závazných vyhlášek, byla uzavřena smlouva o pronájmu
garáže, která je součástí bytu v č.p. 58, a to pro rok 2004. Tato garáž je užívána pro hasičské vozidlo,
výstroj a výzbroj JSDH obce Spojil.
      Lze předpokládat, že od pondělí 16. 2. 2004 bude moci obec Spojil uzavřít  pracovní smlouvy na
vytvořená pracovní místa při Obecním úřadě ve Spojile. Tato záležitost má návaznost na získání
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.
     Obecní úřad vede jednání, jehož závěry jsou uzavírání smluv o převodu stavebních parcel v lokalitě
Morčák a smluv o kauci. Dále se účastní jednání a kontrolních dnů, které se týká realizace stavby
inženýrských sítí. V následujících dnech budou uzavřeny smlouvy o spoluúčasti či převodu investorství
s jednotlivými správci sítí. V důsledku toho bude upravena smlouva o dílo se společností MIROS a.s.
Pardubice, a to dodatkem, jehož smysluplností bude vyjmutí některých stavebních objektů z předmětu
dodávky, tudíž i z předmětu smlouvy.
     V obci Spojil proběhl slavnostní obřad u příležitosti diamantové svatby manželů Teleckých, na den
29. 2. 2004 se chystá vítání občánků, kdy poprvé přivítáme v naší obci dvojčata.
      Dne 10. 2. 2004 došlo k opětovnému poškození čerpadel oddílné splaškové kanalizace. V souvislosti
s tímto ukládá starosta obce redakční radě provést informovanost v obci Spojil ve věci užívání splaškové
kanalizace. Vzhledem k tomu, že dochází k těmto závadám neustále a poškození čerpadel má stále
stejnou příčinu, starosta obce konstatuje, že vytvoří veškeré podmínky pro to, aby viník byl nalezen
a škoda byla jím uhrazena. Škody na tomto majetku přesáhly již desetitisícové částky, tudíž je možné
zvážit i podání trestního oznámení pro poškozování cizí věci. Závěrem starosta zdůrazňuje, že do
oddílné splaškové kanalizace mohou jít pouze splaškové vody. 

     V bodě různé se přihlásil do diskuse MUDr.
Mencl s příspěvkem ohledně návrhů nových
obecně závazných vyhlášek, které může obec mít
a všem zastupitelům rozdal návrhy k nastudování.
Podal zastupitelům výklad k jednotlivým
vyhláškám a požádal o jejich přečtení, doplnění
a případně předložení dalších návrhů.
     Další příspěvek MUDr. Mencla se týkal
autobusové dopravy do obce.
     Paní Melounová informovala zastupitele o exis-
tenci starého obrazu obce Spojil od akademického
malíře prof. Ladislava Pejchla, který by byl na pro-
dej přibližně za 8. 000,- Kč. Starosta dal hlasovat
o koupi tohoto díla. V hlasování se všichni přítom-
ní vyjádřili pro zakoupení tohoto obrazu.
      Jako další se do diskuse přihlásila paní Dana
Nováková s prosbou o pomoc ohledně problémů s
projektem výstavby nové komunikace a inže-
nýrských sítí v lokalitě Na Morčáku. Starosta
odpověděl, že o problému ví a problém budeřešen při kontrolním dnu v pátek 13. 2. 2004 za
účasti dotčených stran. Starosta informoval zastu-
pitelstvo obce, že požaduje po firmě VIS Hradec
Králové neprodleně návrh řešení.

     Pan Hladík upozornil na nepořádek na stavbě
a na komunikaci. Záležitost bude rovněž řešena
na kontrolním dnu.
     V další diskuzi pan Hladík opět nastolil problém
bývalého zemědělského družstva. Na základě
tohoto podnětu vyzve Obecní úřad vlastníky
pozemků v areálu bývalého ZD, aby uvedli své
nemovitosti do stavu, který jim ukládá zákon. Dále
požádá stavební úřad v Sezemicích o zahájení
státního stavebního dohledu. V hlasování o tomto
rozhodnutí bylo 7 pro a  jeden se hlasování zdržel.

     Paní Telecká předložila návrh, aby se
uskutečnila beseda s občany v prvním nebo
druhém týdnu v březnu. Starosta obce vzal tento
návrh na vědomí a požádal paní Teleckou, aby
besedu s občany připravila a zároveň ji řídila.
Současně požádal zastupitele obce, aby se
besedy zúčastnili. Přesný termín a program
besedy bude zveřejněn prostřednictvím obecního
rozhlasu a zpravodaje.
     Dále paní Telecká připomněla, že by se
zastupitelé měli definitivně rozhodnout o problému
s autobusovou dopravou.� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� �  � � � � ��

1. ZMĚNA ROZPOČTU  NA ROK 2004

a) V kapitole příjmy se
- zvyšuje položka  neinvesti ční dotace pro výkon st. správy  z 3 300,- Kč na  3 514,-Kč

=  nutno uvést přesně
- příjmy z prodeje  obec. pozemk ů se snižují na 24 000 000,- K č, neboť došlo v roce

2003 k podpisu smluv o smlouvách budoucích a byly složeny zálohy

8
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- zůstatek z roku 2003  se zvyšuje z 450 000,- Kč na 9 076 000,- Kč, z toho je zůstatek na
běžném účtu ve výši 1 197 160,- Kč a na podúčtu 7 878 840,- Kč = zálohy na prodej
pozemků

Příjmy se touto změnou zvyšují  z 34 842 300,- Kč na 35 016 514,- Kč.

b) V kapitole výdaje  se
- položka platy zam ěstnanc ů OÚ se zvyšuje  z 300 000,- Kč na 322 000,- Kč a tato položka

se dle účetní osnovy přiřazuje do položky správa OÚ
- v položce správa OÚ se snižuje pojišt ění  zdrav a soc. zam ěstnanc ů na 109 000,- Kč ( tj.

zdrav. poj.  na 25 000,- Kč a soc. poj. na 84 000,- Kč ),
- dle výše uvedených dvou změn se položka správa OÚ zvyšuje na 1 152 000,- K č
- položka ostatní osobní výdaje se zvyšuje  o 20 000,- Kč , tj. na 30 000,- Kč z důvodu

nutnosti uzavření dalších dohod o provedení práce
- položka nespecifikované  rezervy zvyšuje z 406 300,- Kč na 589 514,-Kč

           Výdaje  se touto změnou zvyšují  z 34 842 300,- Kč na 35 016 514,- Kč.

H O S P O D A Ř E N Í   Z A   R O K   2 0 0 3

Celkové příjmy za rok 2003 ……………….11 363 417,- Kč
zůstatek z r. 2002  ………………………….     482 175,- Kč
splátka půjčky………………………………. -   226 000,- Kč
Příjmy celkem ……………………………...11 619 592,- K č
Celkové výdaje za rok 2003 ……………..   2 548 568,- K č
Zůstatek k 31. 12. 2003 …………………..    9 076 021,-  K č  
 Tak jako každý rok tak i v lednu letošního roku
projednávalo zastupitelstvo obce výsledky
hospodaření za rok 2003, jehož součástí je i zprá-
va o inventarizaci majetku k 31.12. 2003.
     Majetek obce je veden na jednotlivých účtech
podle charakteru inventáře. Jedná se o projektové
dokumentace kde hodnota majetku činí 360 415,-
korun. Hodnota budov, hal a staveb obce činí
11. 698 041,- korun. Patří sem například obecní
kanalizace, obecní hospůdka, rozhlas, veřejné
osvětlení, komunikace apodobně. Další účet tvoří
drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek.
Na tomto účtu byl vyřazen majetek v hodnotě nižší
než 3 000,- korun, neboť obec nemá povinnost
takovýto  majetek evidovat. Na tomto účtu je
vedeno například vybavení obecního úřadu –
počítač, fotoaparát, sekačky, hasičské auto,
motorová pila apod.. Hodnota majetku na tomto
účtu činí 472 344,- korun. Dalším účtem jsou
pozemky jejichž hodnota je 1. 054 939,- korun. Na

účtu pořízení dlouhodobého hmotného majetku
jsou vedeny dokumenty a majetek související
s výstavbou v lokalitě „Morčák“. Po jejím dokon-čení bude tento majetek převeden na účet budovy,
haly a stavby. Hodnota tohoto majetku v současné
době činí 760 501,- korun. Obec vlastní akcieČeské spořitelny a ČSAD BUS v celkové hodnotě
57 200,- korun. Co se týče finančních prostředků
má obec na účtu České spořitelny 1 197 159,-
korun a na podúčtu, z něhož je hrazena výstavba
na „Morčáku“ 7 878 864,- koruny.  Obci zbývá
uhradit zůstatek půjčky ze státního rozpočtu ve
výši 1 256 000,- korun. Tato půjčka byla poskyt-
nuta na výstavbu kanalizace a je splácena dle
splátkového kalendáře ve výši 226 000,- korun
ročně, po dobu deseti let.
     Celkový majetek obce Spojil k 31.12. 2003 má
hodnotu 23 517 811,- korun. Finanční částky jsou
pro účely této informace zaokrouhleny na celé
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koruny. Bližší informace můžete získat na
obecním úřadě či na besedě s občany

Miluše Telecká,
předsedkyně inventarizační komise

REGULATIVY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOM Ů - I. ETAPA
(USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE SPOJIL č. 2/I/2004 ze dne 11. února 2004)

     1. Regulativy územního rozvoje v předmětné lokalitě jsou dány jednak zásadami a limity stanovenými
Obecně závaznou vyhláškou č. V-1/98 O závazných částech Územního plánu obce Spojil.
     2. Lokalita Morčák dle schválené dokumentace je určena pro výstavbu objektů pro rodinné bydlení a
to venkovského typu s odpovídajícím zázemím užitkových ploch a  zahrad.
     3. Přípustné dopl ňkové stavby:  Obchod, služby, drobná výroba, dopravní plochy, technická
infrastruktura.
     4. Nepřípustné stavby:  Narušující funkci bydlení, objekty výrobní a skladovací , které by zasahovaly
svým negativním vlivem do vymezeného prostoru  této funkce.
     5. Dopravní koncepce  je v navrženém území řešena dle projektové dokumentace a realizována v
termínu let 2003 až 2006. Komunikace je vhodně napojená na komunikaci III/2983 . V  projektové
dokumentaci pro výstavbu RD je nutno vyřešit zálivy pro parkování  automobilů, tak aby stání vozidel
nenarušovalo plynulý provoz na místní komunikaci. Rozsah a velikost prostoru pro parkování vozidel je
nutno zohlednit ve vztahu funkčního využití území.
     6. Životní prost ředí nebude narušováno a povaha využívání území nebude negativně ovlivňovat
sousední obytné domy. Vlastní vystavěné objekty budou vytápěny ekologickým způsobem a likvidace
odpadů bude řešena v souladu se systémem, který má obec Spojil zpracován a ošetřen obecně
závaznou vyhláškou.
     7. Zásobování  vodou bude realizováno vodovodním řadem, který bude dostatečně kapacitní a  ve
správě VaK a.s. Pardubice.
        Odkanalizování  bude provedeno oddílným kanalizačním systémem, na který budou vystavěné
objekty napojeny. Nelze řešit odkanalizování splaškových vod jiným způsobem. Dále nutno uvést, že
do tohoto kanaliza čního systému mohou p řijít jen a pouze vody splaškové!!
         Odvod deš ťových vod  bude řešen nově vybudovanou dešťovou kanalizací, a to z území
veřejných zpevněných ploch (komunikace, chodníky). Zpevněné plochy včetně stavebních na
stavebních parcelách budou činit maximálně 25% z celkové plochy parcely. Dešťové vody z parcel
budou odváděny vsakem na pozemek vlastníka  a dále pomocí stávajícího drenážního systému, který se
v lokalitě nachází. Tento drenážní systém nesmí být stavbou narušen, či jiným způsobem porušen.
     8. Zásobování elektrickou energií  bude zajištěno prostřednictvím vybudobvané nové sítě NN a VN
včetně trafostranic.
     9. Zásobování plynem  bude zajištěno připojením nové trasy na stávající středotlaký plynovod.
   10. Stavební hranice, limity rodinného domu a p říslušenství  ( garáž, dílna, provozovna a pod.)  je
limitována stavební čárou a ta je stanovena na 7 m od hranice pozemku. Pro účely stavební čáry je za
hranici pozemku považována hranice přímo sousedící s komunikací. Objekt rodinného domu může být
maximálně jednopodlažní, s možností podkrovního bydlení, se sedlovou či valbovou střechou s
podélnou osou hřebene kolmo ke komunikaci. Maximální výška hřebene 9m od úrovně chodníku. Objekt
musí převažovat k rodinnému bydlení.
    11. Výškové limity - je nepřípustné, aby výška pozemku na parcele přesahovala výšku okolních
pozemků, případně terén byl výškově odlišný od sousedních parcel. Limity doporučují základovou desku
objektu vystavět cca 30 cm nad běžným terénem a dále nedoporučují budovat podsklepení rodinných
domů. Pro účely výše uvedených výšek je považována výšková úroveň chodníku.
    12. oplocení - je nepřípustné budovat oplocení z plného zdiva, kdy plot se stává souvislou stavební
stěnou. Tímto není míněna podezdívka, která nesmí být vyšší jak 60 cm. Celková výška plotu nesmí
přesahovat celkových 170 cm.  Výsadaba živých plotů je povolena, avšak jejich výška nesmí přesahovat
200 cm. Opět pro účely výše uvedených výšek je považována výšková úroveň chodníku. Oplocení
celého pozemku je povinné.
    13. Další závazné podklady a materiály:  Územní plán sídelního útvaru Spojil včetně jeho změn a
doplňků, Program obnovy obce Spojil, Povodňový plán obce Spojil, dokumentace skutečného provedení
melioračního systému, realizační dokumentace pro výstavbu iženýrských sítí v předmětné lokalitě a
zastavovací studie v lokalitě Morčák.
    14. Tyto podmínky jsou závazným stanoviskem obce Spojil k uzemnímu a stavebnímu řízení pro
výstavbu rodinných domů  I. etapy v lokalitě Morčák.
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    15. Uvedené podmínky a regulativy pro výstavbu rodinných domů I. etapa v lokalitě Morčák nabývají
účinnosti dnem schválení t.j. 11. února 2004.

      Není to tak dávno, co většina z nás reptala na nepořádek v obci,  na množství nákladních aut,
bagrů a „bagříků“ a  další techniky, ale i na nové obyvatele, kteří sem s tím  vším dočasně přišli.
Těžko jsme se smiřovali s tím, že se musíme trošku uskrovnit a být tolerantní,  protože tu jsou pro
nás.
     Mnozí nechápali, proč tak malá vesnička buduje svoji vlastní kanalizaci za tak „velké peníze“.
Po několika měsících „strádání“ bylo dílo hotovo. Opět jsme diskutovali, k čemu nám je
kanalizace. Čas plynul a i ti nepřesvědčení začínali  přicházet na to, že je to potřebná a pohodlná
záležitost, která když nic jiného, tak šetří spoustu starostí.
     A ejhle, kde se vzali tu se vzali mezi námi takoví hrdinové, kteří si opravdu nedělají žádné
starosti, ale za to je způsobují druhým. Chovají se k obecní kanalizaci, jako by to byl jejich
soukromý majetek,  nebo se ty neznámý, jenž se jistě rád  honosíš „titulem člověk“ domníváš,  že
do splaškové  kanalizace patří králík, slepice, kabát či další součásti oděvů ? Asi ti nevadí, že jsi
tím již po několikáté poškodil čerpadla. Jejich opravu či výměnu pak zaplatíme my všichni, tedy
i ty, ale to si zřejmě ve své pýše ani neuvědomuješ. Možná, že patříš i k těm, kteří „brblají“ na to,
že nejezdí o víkendech autobusy a vidíš, každá tato tvoje legrácka nás stojí tolik, kolik bychom
potřebovali na půl roku na autobusy.
     Ale proč by sis dělal vrásky. Z cizího krev neteče. Ale ono to cizí není, je to naše a tudíž i tvoje.
Jsi-li opravdu člověk a občan, ne démon, tak o tom přemýšlej. Zapomněl jsi totiž na jednu věc, že
na každého jednou dojde a to i na tebe.

   Miluše Telecká,  členka redakční rady 
 Zhruba před rokem začalo být toto téma veřejně
více či méně diskutované. Bylo nastoleno na
jednání zastupitelstva obce v souvislosti s tak-
zvanou pasportizací komunikací.
     Pojďme si malinko říct o co se vlastně jedná.
Ze „silničního zákona“ vyplývá obcím povinnost
nechat si zpracovat pasport místních komunikací.
Jedná se vlastně o takový přeneseně a zje-
dnodušeně řečeno, „rodný list a občanský průkaz“
zároveň pro každou místní komunikaci ve smyslu
„silničního zákona“, jež obec na svém katastrálním
území má. Zde je charakterizována její „povaha“,
odkud kam vede apodobně. A tak vznikla
myšlenka, aby byly pojmenovány ulice v obci a tím
byl tento dokument, který stál bezmála 60 000,-
korun, úplný.
     A pak začaly diskuse o nesmyslnosti pojme-
nování ulic v naší obci vzhledem k jejímu členění,
ale i vzhledem k problémům, které by to přineslo
pro občany v souvislosti se změnou osobních
dokladů.

     Obecní úřad se obrátil prostřednictvím naší
„Drbny“ na občany, aby se k této záležitosti
vyjádřili a přišli iniciativně s návrhy na názvy ulic.
Tady je nutno sebekriticky přiznat, že se
zpracovatelům nepodařilo příliš šťastně vyřešit
orientační plánek navrhovaných ulic a tak se stalo
, že se do záměru označení ulic dostala kdejaká
soukromá cesta a „myší“ díra. Přesto, jako by to
nikomu nevadilo. Kromě nějakých drobných
šuškand po vsi nebyla oficiální cestou vznesena
žádná připomínka k tomuto „nesmyslnému“ návrhu
ani námět na název ulic. Takže jsme všichni
souhlasili s tím, že budeme mít názvy ulic a ať si je
zastupitelstvo pojmenuje jak chce.
     Musím se přiznat, že v té době jsem
s některými svými kolegy patřila k těm, kterým se
tato myšlenka příliš nezamlouvala a nezamlouvá
dodnes, neboť podle nás není na programu dne
a jsou důležitější a potřebnější věci, které je třebařešit ku prospěchu nás  všech. V té době nebylo
ani jasné, jak to dopadne s výstavbou na
„Morčáku“. Zastávali jsme názor, že pro orientaci
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návštěvníků obce postačí směrovky s popisnýmičísly či orientační tabule – plánek obce v jejím
centru.
     Starosta obce se snažil tento problém názvů
ulic dotáhnout dokonce. Nedařilo se však sestavit
komisi, která by se touto problematikou zabývala.
Pak se rozjela výstavba na „Morčáku“ a začala se
měnit situace. V průběhu ledna se podařilo
sestavit komisi pro přípravu názvů ulic, jako
pomocný orgán starosty obce. Byla jsem oslovena
i já. Ve volbách jsem dostala důvěru voličů a díky
jejich hlasům jsem se stala členkou zastupitelstva.
Protože chci svoji funkci zastávat co nejzod-

povědněji, nemohu strkat hlavu do písku a někdy
přijmout i nepopulární rozhodnutí. A tak se
zmíněná komise sešla i za mé účasti na svém
zasedání 4. února 2004, aby připravila návrhy
názvů ulic pro jednání zastupitelstva obce.
Pověřila moji „maličkost“ předložením závěrů
komise na jednání zastupitelstva.
Na jednání zastupitelstva obce dne 11. února
2004 byly oproti doporučení komise provedeny
drobné úpravy. A jak to dopadlo? Vše se dozvíte
z přiloženého orientačního plánku a příslušných
popisek.

      Proč tyto názvy? Komise a na její doporučení
i zastupitelstvo se snažilo vycházet z místně ob-
vyklých názvů lokalit v katastrálním území obce.
Hned v samém počátku jednání komise bylo na
návrh samotného starosty kategoricky zamítnuto,
aby se ulice jmenovaly po nějakých osobnostechči obcích, jako například Pardubická, Studánecká
apod., neboť to působí problémy v integrovaném
záchranném systému.
     Proč jsem nakonec zvedla ruku pro pojme-
novaní ulic? Je pravda, že není povinností obce
mít označené ulice. Na druhé straně je třeba si

otevřeně přiznat, že bychom se této otázce
v průběhu dvou, tří let stejně nevyhnuli. Již dávno
neplatí , že domy a jejich čísla popisná jdou
chronologicky za sebou. Ruku na srdce, známe již
dnes všechny spoluobčany, kde bydlí a jaká majíčísla popisná?
     A co potom, až vznikne nová výstavba? Sama
jsem se přesvědčila prostřednictvím svých
známých, že jsou obce srovnatelné s naší a mají
pojmenované ulice. Objektivně je nutno říct, že na
druhé straně jsou obce větší, a ulice pojmenované
nemají. Vedle těchto skutečností mě k mému

1

2

3

6

8

7

4

5

Označení ulic:
1. Na Okrajích – od Hůrek směrem do centra obce
2. Zahradní – v území výstavby firmy IVEXI
3. Pod Hrází – nová výstavba „Na okrajích“
4. Okružní – nově budovaná komunikace na lokalitu „Morčák“
5. Na Morčáku – vnitřní komunikace v této lokalitě
6. K Hájovně – od křižovatky v centru obce směrem k „Uličce“
7. V Loukách – od křižovatky v centru obce směrem na Staročernsko
8. Pod Habřím – od křižovatky v centru obce směrem ke Studánce.
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rozhodnutí vedl i ten fakt, že existuje-li tu
dokument za téměř 60 000,- korun, je třeba naplnit
jeho smysluplnost i v jeho komplexnosti a v bu-
doucnu jej  pouze  aktualizovat. Možná, že jsem
se tímto rozhodnutím postavila nevědomky proti
zájmu některých občanů, ale člověk  je omylný. Na
světě není ten, aby se zachoval lidem všem.
     A co to znamená pro nás pro občany? Nikdo
z nás není povinnen měnit kvůli vzniku ulic své
osobní doklady. Je na každém z nás, zda tuto
změnu chce mít v dokladech uvedenu či nikoliv.

Tyto změny stačí nahlásit v souvislosti s ukon-čením platnosti dokladů a tím jejich výměnou.
Účinnost usnesení zastupitelstva obce o názvech
ulic je od 1. 6. 2004. Jediná povinnost, která v této
souvislosti pro občany vzniká, pokud jsou
podnikatelskými subjekty, nahlásit  tuto změnu
příslušnému úřadu, který vydal oprávnění k podni-
kání. Toto se dotýká i firem působících v naší obci,
pokud zde mají zároveň sídlo plátce daně.
Tyto změny je třeba nahlásit do 15-ti dnů ode dne
účinnosti, to je do 15. 6. 2004.

ZÁROVEŇ ZDŮRAZŇUJEME, ŽE TATO ZMĚNA JE PROVÁDĚNA ZDARMA,
NEBOŤ  NEBYLA VYVOLÁNA SAMOTNÝM PODNIKATELEM.

Zapsala M. Telecká

BESEDA  S  OBČANY  NA  TÉMA

PÁTEK  13.  ÚNORA  2004

     Pozvali jsme všechny občany na tuto besedu do Obecní hospůdky
Na strejčku v den se zajímavým datem – pátek třináctého.  Možná to
některé odradilo, ale i tak se sešlo v 18.00 hod asi 15 zájemců a další
přišli ještě v průběhu besedy.
     Besedu zahájil ředitel územního střediska záchranné služby
Pardubického kraje MUDr. Dušan Libiak přednáškou na téma kontrola
vitálních funkcí a záchrana života resuscitačními technikami. Do
přednášky zapojil aktivně i účastníky besedy a názorně na
dobrovolníkovi demonstroval uvedení do stabilizované polohy, dále si
několik přítomných vyzkoušelo techniku umělého dýchání a nepřímé
masáže srdce na známé figuríně „Andule“. Potom pan doktor Libiak
pokračoval ve výkladu na téma zastavení krvácení, postupu při otravě
atd. Následně zodpověděl mnoho dotazů publika. Při této přednášce
doplňoval pana doktora ve výkladu taktéž pan Jan Křivka. Všichni
ocenili tuto přednášku „záchranářů“, protože byla skutečně
vyčerpávající a názorná  a  mnoho nového se při dozvěděli nebo si
určité mýty poopravili.

     Dalším bodem programu byla přednáška pana MUDr. Karla Mencla – odborníka na bakteriologii
a imunologii. Ten nejdříve krátce pohovořil o nejčastějších typech bakteriálních nákaz a viróz a jejich
léčbě a prevenci a potom především zodpovídal konkrétní dotazy obecenstva. Těchto dotazů bylo
skutečně mnoho a leckdy velice zajímavé. Stejně jako jeho předřečníci i pan doktor Mencl vyvrátil svou
přednáškou mnohé mýty, které v široké veřejnosti kolují.
Jeho vystoupení bylo vyčerpávající a všichni ocenili mnoho
nových informací, které se dozvěděli.
     Po této přednáškové části besedy následovalo
vzpomínání na minulé akce – jak společenské, tak
i sportovní a kulturní atd. Zájemci mohli prohlédnout obecní
kroniky a jejich přílohy se spoustou fotografií. Dále bylo
možno nahlédnout do fotoarchivu našeho SDH.
     Nakonec shlédli na videu záznam oslav 80. Výročí SDH
a záznam oslav Vítání nového tisíciletí na Nový rok 2001
spojených se svěcením obecního praporu arcibiskupem
královéhradecké diecéze.



15

Poté následovala volná beseda a volná zábava.

Zapsal: Starosta SDH obce Spojil
             Ing. Jan Meloun

����������������������������������������������������
PRO  VŠECHNY  VĚKOVÉ  KATEGORIE

NA  TÉMA : „ K R A S L I C E “
Pod odborným vedením zkušených instruktorů si můžete sami vyzkoušet

různé techniky barvení kraslic

V SOBOTU  DNE  3. DUBNA 2004  OD 9,00 HODIN
V OBECNÍ HOSPŮDCE  „NA  STREJČKU“

Z důvodu nutnosti zajištění příslušného množství pracovního materiálu prosíme zájemce, aby
svoji účast oznámili nejpozději do 15. března 2004 prostřednictvím vyplněného anketního lístku
a jeho vhozením do schránky Obecního úřadu ve Spojile. Všichni přihlášení obdrží následně
písemné instrukce a pokyny. Děkujeme za pochopení.����������������������������������������������������

DNE  27. BŘEZNA 2004

S lítostí oznamujeme, že

 

dne  19.  listopadu  2003  zemřel  pan  Jan  ŠTĚPÁNEK,
Spojil  51,  ve  věku  81  let,

 dne 20. prosince 2003 zemřel pan Vladimír DOMAGALSKÝ ,
Spojil  44, ve věku 67 let.
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D�TSKÝ…….…. od 15
hodin
Dosp�lácký.. od 20 hodin
    Naše mateřština je bohatá na stará, ale zároveň i velmi moudrá přísloví a pořekadla. Čas odčasu  má snad každý z nás možnost si pravdivost těchto rčení ověřit v praxi. Jedním z nich je
„V nouzi poznáš přítele“. O tom, jak je to s přáteli v nouzi, jsem se mohla přesvědčit i já a celá
moje rodina. Má dlouhodobá nemoc mne a tím i moji rodinu odkázala  na pomoc druhých . Bylo
třeba zajet pro nákup, k lékaři, či nahradit chybějící autobusový spoj.
     Ne vždy mohli v tomto směru pomoci rodinní příslušníci. Tehdy přispěchali nezištně na pomoc
někteří spoluobčané. Po dobu dlouhých osmi měsíců nám pan Hladík, pan Valský a paní Vlková
pomáhali zajišťovat vše potřebné. Ukázali se jako opravdoví sousedé a přátelé. Kéž by takových
bylo víc a mohli jsme se spolehnout jeden na druhého nejen v nouzi, ale i v každodenním životě.
     Proto jim chci i touto cestou vyjádřit naše VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Miluše Telecká����������������������������������������������������
BESEDA – BESEDA – BESEDA – BESEDA – BESEDA  – BESED A  – BESEDA

„ VY  SE  PTÁTE,  MY  ODPOVÍDÁME “
PROTO  PŘIJĎTE  MEZI  NÁS

     Vážení spoluobčané, už je to zase tady. Zajímá Vás co se v naší obci událo od loňského podzimu či
co nového se chystá? Zajímá Vás jak je na tom hospodaření a majetek naší obce? Jak pokračuje
výstavba na „Morčáku“? Co bude s autobusy, jak by mohla vypadat naše „náves“? Pak jste velmi
srdečně zváni naB E S E D U    S    O B Č A N Y

která se bude konat ve st ředu 10. b řezna 2004
od 18,00 hodin v „OBECNÍ HOSP ŮDCE NA STREJČKU“.

Těšíme se na Vaši hojnou ú čast i na Vaše nám ěty a p řipomínky.����������������������������������������������������
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POSLEDNÍ NABÍDKA PRO OBČANY
OBEC  SPOJIL  NABÍZÍ  K ODPRODEJI

cca 1000 ks francouzských střešních tašekcena je 1,- Kč za 1 kus
odvoz  si  zájemce  zajistí  sám

TATO  NABÍDKA  PLATÍ  POUZE  DO  5. B ŘEZNA  2004
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