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Naši milí čtenáři,
     s příchodem letních měsíců nastává dětem čas prázdnin a dospělákům pak období dlouho toužebně
očekávaných dovolených, kdy se dá jak přenádherně lenošit a užívat si radostí vody, slunce a toulek,
stejně jako se pustit do drobných i větších oprav vlastních příbytků, nebo zušlechťování zahrádek.
K tomu prvnímu Vám přejeme hodně hezkého počasí a zážitků, k tomu druhému pak dostatek inspirace
a sil. Vámi i našemu „dorostu“ tak společně přejeme, aby si všichni užili letní čas prázdnin přesně podle
svých představ a mohli na něj vzpomínat jenom v dobrém.

Vaše redakce „Spojilské Drbny“����������������������������������������������������
 

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 :

14. 7. pan Karel  CHVÁLA, čp. 52
a

9.8. pan Zden ěk Racek, čp. 59

Přejeme  Vám  hodn ě  zdraví  ! �

Vážení a milí spoluobčané,

     přichází opět čas prázdnin a tak mi dovolte, abych Vám prostřednictvím
našeho zpravodaje popřál jak za sebe, tak i jménem Obecního úřadu ve Spojile,
klidnou a ničím nerušenou dovolenou, dětem pak krásné prázdniny. Přejme si,
aby k nám bylo počasí milosrdné a abychom načerpali sílu pro další pracovní
měsíce roku 2004.

    Starosta Jan Křivka
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30.4. 2004

     Přestože naše letošní „Pálení čarodějnic“ se
odehrávalo v předvečer vstupu naší republiky do
Evropské unie a byla tedy velká konkurence
spousty jiných akcí na různých místech - včetně
probíhajícího mistrovství světa v ledním hokeji
v Praze, sešlo se velké množství lidí – místních
i přespolních. Pořadateli akce byli tradičně obec
Spojil a SDH obce Spojil.
     Po zkušenostech z minulého roku, kdy nám
zábavu zkazila průtrž mračen, jsme se trochu
obávali  počasí, ale vše dobře dopadlo. Silný vítr,
který ještě odpoledne foukal, se k večeru uklidnil
a bylo moc krásně.

Vše začalo tradičně v 18,00 hodin, kdy si
příchozí děti mohli opéct vuřta na ohýnku u Obecní
hospůdky. Pro místní spojilské děti byl
samozřejmě zdarma. Diskotéku  letos uspořádal
DJ Vejfuk se svým týmem – takže kromě spousty
dobrého jídla a pití si všichni mohli užít i tanec.
Nejvíce se na parketě vyřádili samozřejmě děti.

V 19,30 hod se uskutečnil již druhý ročník
volby nejlepší čarodějnice (letos se zúčastnili
i chlapci – čarodějové). Z patnácti soutěžících
vybrala tříčlenná komise tyto nejlepší čarodějnice:

1. místo – Martina Hladíková,  2.  místo – Veronika  Čápová  a  3.  místo – Terezka Jirková

Tyto dívky obdrželi velmi pěkné ceny inspirované motivem čarodějnic. Všichni ostatní soutěžící však byli
také odměněni - dostali pěkné barevné zdobené perníky. Ceny do soutěže věnovali spojilští hasiči.

     Ve 20,45 hod byla zapálena ohromná hromada
dřeva v poli u cesty do Staročernska. Díky větru se
tyto naše „Čarodějnice“ za chvíli mohutně
rozhořely a velký oheň přitáhl jako vždy mnoho
zvědavců, kteří se přišli podívat. Členové našeho
Sboru dobrovolných hasičů tedy museli zajistit, aby
se nikomu nic u ohně nestalo – především bylo

nutné dát pozor na neposedné a zvědavé děti
a mládež. Po nějaké době se všichni  vrátili
k hospůdce, kde probíhala zábava dlouho do noci.
     Tento rok nám počasí vyšlo a všem se celá
akce moc líbila. Přejeme si, aby nám štěstí přálo
i do budoucna a už se těšíme na pálení příští rok.

Starosta SDH Spojil,  Ing.  Jan Meloun

IV. ročník – 15.5. 2004 ve Spojile

     Letošní, v pořadí již čtvrtý ročník rybářských
závodů, překonal ty všechny předchozí množstvím
sponzorů (celkem 17) a tudíž i množstvím a kvalitou
cen pro soutěžící. Letos byli oceněni opravdu úplně
všichni účastníci.
     Ceny byly převážně rybářského charakteru, ale
nejlákavější byla cena pro vítěze mezi dospělými,
a to DVD přehrávač. Počasí nám taktéž dělalo
radost, protože bylo slunečno a jen občas lehce
zamračeno, ale stále bylo pěkně teplo. Pravidla
i začátek závodu byly stejné jako v předchozích
ročnících. Tradičně jsme rozdělili soutěžní kategorie
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na děti do 15 let (7soutěžících) a dospělé (30 soutěžících).
     Celé závody byly opět rozčleněny do dvou poločasů při zachování obdobného časového
harmonogramu jako v minulých soutěžích.

8,00 – 8,45     - prezentace závodníků
9,00 – 10,00     - 1. část závodu

10,00 – 11,00   - přestávka na výměnu stanovišť a zahájení losování tomboly

11,00 – 12,30 – 2. část závodu

12,30 – ukončení závodů, v průběhu vyhodnocování výsledků probíhalo další losování tomboly

13,00 – vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen vítězům

     Protože jsme na podzim provedli výlov a na jaře
vysazení kapři nebyly ještě tolik odrostlí, nebyl
rybník plný velkých ryb, ale spíše těch menších.
Rybáři si to uvědomovali a také si byli vědomi, že u

nás ve Spojile se chytá opravdu „na celkové
metry“, a proto jich většina měla návnadu na
menší rybu. Zřejmě proto letos opět padly další
rekordy. Prvním rekordem byl letos počet ryb –
celkem se jich nachytalo 296 ks, přesto byla
celková ulovená míra 43 m, tedy o 2 m méně než
loni. Dalším rekordem byl počet ulovených ryb
jednotlivcem – vítěz kategorie dospělých (obhájce
loňského vítězství) Rostislav Mrkvička ml. jich
nachytal celkem 33 kusů.
     Po předchozích třech ročnících se všichni
snažili připravit o medailové pozice tandem
Mrkvi čků otce a syna , ale nakonec se to nikomu
opět nepodařilo. Pouze pan Chvála si vychytal
stříbrnou pozici a odsunul tak pana Rostislava
Mrkvičku st. na třetí místo. V kategorii do 15 let
obhájil Filip Matěna ze Spojila své loňské vítězství.

Výsledková listina

Kategorie nad 15 let :

1. Rostislav Mrkvi čka ml.    -  391 cm
2. Petr Chvála                       -  261 cm
3. Rostislav Mrkvi čka st.    -  243 cm
4. Petr Matěna                      -  242 cm
5. Petr Kopecký               -  241 cm

Účastnický poplatek, v němž bylo zahrnuto
jednorázové povolení k lovu a občerstvení
v podobě piva nebo limonády, guláše a  kávy nebočaje činil i letos 150 Kč. Zajímavá byla letos rybí
tombola jelikož se skládala z pořádných ryb –
většina měla přes 4 kg. Největší kapr měl dokonce
8,5 kg. Zajímavé a hezké bylo když pan Petr
Kopecký vyhrál celkem 3 veliké kapry a všechny je
pustil do rybníka.

Během závodů hrála všem z reproduktoru
příjemná hudba a Obecní hospůdka Na Strejčku
nabízela po celý den spoustu rybích specialit.

Rád bych poděkoval všem účastníkům závodů
i našim milým sponzorům za přízeň a věřím, že
příští ročník bude opět stejně krásný a úspěšný
jako tento. Přeji všem rybářům pevné zdraví a
mnoho pořádných úlovků .  PETRU ZDAR !

Starosta SDH Spojil, Ing. Jan Meloun

Kategorie do 15 let :

1. Filip Mat ěna         - 213 cm
2. Jan Štěpánek         -   77 cm
3. Jan Mrštík         -   57 cm
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     V pátek dne 28.5.2004 se konalo jako
každoročně ve Spojile Kácení máje. Letos počasí
předvedlo opět obvyklý úvod tím, že hned po
zahájení přišel déšť. Pršelo víceméně jen u nás
a směrem na východ. Asi po necelé hodině toto
nedobrovolné sprchování přestalo a nad
Staročernskem se rozprostřela nádherná duha.
     Pak se teprve rozproudila ta správná zábava
u Obecní hospůdky „Na Strejčku“. Nejprve se
tance zúčastnili naši nejmenší. V devět hodin
večer pokáceli místní mládenci z řad hasičů máj
a slavnostně ho donesli k hospůdce. O dobré jídlo
a pití nebyla nouze a k tanci i poslechu vyhrávala
skvělá kapela Framal. Veselá zábava pokračovala
až do pozdních nočních hodin.

     V neděli odpoledne 30.5.2004 se konal ve
Spojile Dětský den. Jak se stalo již oblíbenou
tradicí pro větší děti, uspořádala komise pro
občanské záležitosti ve spolupráci s členy SDH
sportovně – zábavný orientační závod.
     Po zápisu  odstartovalo ve 14 hodin první
družstvo z návsi ve Spojile směrem ulicí Na
Okrajích až k lesu, pak dále cestou k lesní
restauraci, okrajem lesa zpět ke Spojilu a ulicí
K Hájovně až na náves. Letošní trasa byla o něco
kratší, ale o to byly náročnější některé sportovní
disciplíny a záludnější vědomostní soutěže.

Celkem 16 úkolů čekalo na všechna tři družstva
(červené, zelené a žluté). Sportovně nejtěžší byl
šplh po laně, co do přesnosti střelba ze
vzduchovky a nejzábavnější jízda v kolečku
a zásah cíle (PET lahve) proudem vody. Pokud se

jednomu družstvu v něčem nevedlo,  dohánělo
počet bodů v jiné soutěži.
     Jako první se umístilo družstvo zelené, druhé
místo dosáhlo červené družstvo a třetí byli žlutí.

Každý účastník závodu obdržel kromě drobných
věcných cen také balíček se sladkostmi.
     Pro naše nejmenší bylo od 15 hodin připraveno
mnoho soutěží a zábavy v prostoru na návsi. Ani
tito soutěžící neodešli s prázdnou a každému byl
odměnou rovněž „sladký“ balíček.

     Po ukončení sportovního závodu si každý
dětský návštěvník mohl opéci „buřtíka“ a dostal
limonádu.
     Při vyhlášení vítězů orientačního závodu předal
pan starosta obce Spojil všem  dětem nově
vybavený dětský koutek na návsi. Celé odpoledne
si pak všichni naši nejmenší mohli vyzkoušet
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veškeré atrakce, z nichž asi největší úspěch měl slon upravený jako skluzavka.

     U příležitosti oslav Dětského dne 30.5.2004 (viz
výše) předal našim dětem starosta obce Spojil pan
Jan Křivka nově vybavený zábavný dětský koutek.

Prostor současného dětského hřiště pro nejmenší
na návsi byl doplněn dalšími atrakcemi. Obec
uvolnila z rozpočtu 40 000,- Kč na nákup
materiálu, ze kterého firma Jan Dosoudil  -
Truhlářství atrakce zhotovila. Vybavení koutku
zůstane v majetku obce.
     Na první pohled upoutá mohutný šedý  slon,
který zde plní funkci skluzavky – přes ocásek si
děti vylezou nahoru a po chobotu se sklouznou
dolů. Dalším lákadlem je barevný domeček
s okýnky a lavičkami uvnitř. Kdo je unaven může si
posedět na lavičkách v podobě jezevčíků kolem
ohniště nebo jiných barevných lavičkách. Poslední
novinkou, a to nejen pro malé návštěvníky jsou
ruské kuželky.
     Nově zařízený koutek se setkal s velikým
zájmem, o čemž svědčí veselé hemžení dětí
u všech atrakcí.����������������������������������������������������

 ( z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 12 . května 2003 )

  
  Zpráva o výsledcích p řezkoumání hospoda ření za rok 2003.
     Starosta seznámil zastupitelstvo obce s úplným zněním zprávy č. 24 o výsledcích přezkoumání
hospodaření za rok 2003 a následně k projednávanému bodu otevřel diskusi.
    Usnesením pak zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2003 spolu se zprávou o výsledku
hospodaření (audit). Vzhledem k tomu, že audit proběhl bez připomínek, nemuselo zastupitelstvo obce
přijímat žádná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

1. změny rozpo čtu v návaznosti na investi ční akce
     Předsedkyně finančního výboru, paní
Melounová, přednesla  návrh 1. změny rozpočtu
na rok 2004 v jeho úplném znění.  V následující
diskusi se k položce 2212 oprava a údržba
komunikace přihlásila paní Telecká s dotazem, zda
obec vstoupila v jednání s vlastníky soukromých
parcel při této komunikaci ohledně řešení jejich
vjezdů. Starosta odpověděl, že tyto záležitosti
vlastní projekt neřeší, ale určitě se v rámci
realizace stavby bude i o tomto jednat.
     K položce týkající se sportoviště vznesl dotaz
pan Hladík, zda částka 300 000,- Kč je již konečná

za celou stavbu. Na tento dotaz dostal od starosty
kladnou odpověď. Dále pan Hladík navrhl, aby se
na zavlažování hřiště vybudovala studna. Starosta
odpověděl, že se o tomto bude jednat na příštím
jednání zastupitelstva obce. Paní Čápová v další
rozpravě zdůvodnila navýšení rozpočtu o 40. 000,-
Kč na dobudování a rozšíření dětského koutku na
návsi. V této souvislosti přečetla doslovně firemní
nabídku na zhotovení citovaného zařízení pro děti.
V následném hlasování byly 1. změny rozpočtu pro
rok 2004 přijaty všemi přítomnými zastupiteli.
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Zvýhodn ěné jízdné v MHD pro d ůchodce nad 65 let
     V měsíci dubnu letošního roku proběhlo jednání
na půdě Magistrátu města Pardubic, které bylo
svoláno primátorem panem Ing. Jiřím Stříteským
a pozvanými hosty byli starostky a starostové měst
a obcí, kde zajišťuje dopravní obslužnost město
Pardubice prostřednictvím své akciové společnosti
dopravního podniku města Pardubic. Pardubický
kraj byl zastoupen panem Mgr. Macelou, radním
Pardubického kraje zodpovědným za dopravu.
Hlavním bodem jednání bylo zajištění možnosti
využívání senior pasů pro naše občany
v důchodovém věku, a to zvláště pro ty občany,
kteří mají trvalý pobyt v jiné obci, než
v Pardubicích.
     V závěru této porady bylo přijato řešení, které je
nutno schválit usnesením v jednotlivých
zastupitelstvech obcí. To umožní zakoupení senior
pasů všem důchodcům, kteří mají trvalý pobyt
v obci, kde zabezpečuje dopravní obslužnost

i Dopravní podnik města Pardubic a.s. a příslušná
obec uhradí příspěvek, který bude uhrazen městu
Pardubice na ztráty vzniklé v dopravní obslužnosti.
V případě, že zastupitelstvo obce přijme
usnesením návrh tohoto řešení,  vejde v platnost
možnost zakoupení senior pasů již od 1. 7. 2004,
přičemž příspěvek bude poprvé uhrazen až v roce
2005, což bude zohledněno i v příslušném
rozpočtu obce a bude nutno tento příspěvek
chápat jako mandatorní výdaj.
      V usnesení, které bylo schváleno všemi
přítomnými zastupiteli, se schvaluje roční
příspěvek ve výši 300,- Kč na občana staršího 65
let na dopravní obslužnost (senior pas).
Zastupitelstvo obce tímto bere na vědomí
povinnost, která mu vyplývá z tohoto usnesení
a příspěvek bude zohledněn v rozpočtu obce pro
rok 2005.

Informace o aktuálním stavu areálu bývalého ZD farm a Spojil.
     Zastupitelstvo obce přijalo
usnesením č. 1/I/ 2004 ze dne
11. 2. 2004  odst. VI výzvu,
kterou vyzvalo majitele pozemků
v areálu bývalého ZD uvést
pozemky do stavu, který jim
ukládá zákon. Dále požádalo
příslušný úřad o zahájení stát-
ního stavebního dohledu ve
zmíněném areálu.
     Starosta obce na základě
citovaného vydal dne 12. 2. 2004
veřejnou vyhlášku, zveřejněnou
na úřední desce od 12. 2. 2004
do 14. 3. 2004. Touto veřejnou
vyhláškou byla poskytnuta
informace, kterou se vyzývají
vlastníci pozemků aby sjednali
nápravu a pozemky uvedli do
stavu, který jim zákon ukládá.
     Starosta v této souvislosti
informoval zastupitelstvo obce,
že byl rovněž podán návrh na
zahájení státního stavebního do-
hledu ke stavebnímu úřadu MÚ
v Sezemicích.

     Před zahájením tohoto dohle-
du však proběhlo jednání mezi
zástupcem společnosti ZEAS a.s.
Ing. Řehounkem a obcí Spojil
zastoupenou starostou obce.
Byly dohodnuty kroky, jejichž
cílem bylo bezodkladné vyřešení
situace v daném území. Ze
strany ZEAS a.s. byla vznesena
žádost na stažení návrhu
státního stavebního dohledu
s příslibem, že budou budovy
v objektu vyklizeny a zajištěny
proti neoprávněnému užívání.
Dále  byly nastaveny podmínky
a oboustranné závazky vedoucí
k urychlenému vyřešení majetko-
vých vztahů a možnosti budou-
cího využívání.
     Na den 7. dubna 2004 byli
přizváni na obecní úřad všichni
vlastníci pozemků dotčených
areálem.  Zmíněným vlastníkům
pozemků byly sděleny možnostiřešení jak ze strany obce, tak ze
strany ZEAS a.s. Majitelům

pozemků byl odeslán dopis,
kterým byli požádáni, aby sdělili
obecnímu úřadu, zdali mají vůli
jednat o možnosti prodeje
pozemků. Přílohou tohoto dopisu
byl i návrh smlouvy o budoucí
smlouvě kupní. Obecní úřad
cestou tohoto dopisu požádal,
aby mu stanovisko vlastníků bylo
sděleno nejdéle do 10. května
2004.
     Obecní úřad zaznamenal
stanoviska k této problematice
a to celkem od devíti opráv-
něných osob k  pozemkům.
Obecně závěr spočívá v nemož-
nosti realizovat prodej a koupi
pozemků z důvodů rozličnosti
názorů jednotlivých zúčastně-
ných.
     Starosta obce tímto informuje
zastupitelstvo obce, že spo-
lečnost ZEAS a.s. Staré Hradiště
uzavírá  smluvní vztah se spo-
lečností Apolenka a areál včetně
budov bude využíván v souladu s

6
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platným územním plánem, a to
pro zemědělskou činnost. Farma

bude užívána pro chov koní
a s tím činností  souvisejících.

V následné krátké diskusi se
převážně hovořilo o způsobu,

jakým se bude řešit  vyklizení  areálu.

Informace Obecního ú řadu o investi čních akcích
     Bylo konstatováno, že investiční akce I. etapa
výstavby inženýrských sítí v lokalitě Morčák, se
dostává do podoby cílových prací. Dne 15. května
2004 mají být dokončeny a převzaty  stavební
objekty a připraveny ke kolaudaci. Zástupce
investora při kontrolním dnu dne 12.5.2004
informoval, že jsou  podány žádosti o kolaudace
a termíny těchto kolaudací jsou již známy.
V průběhu realizace stavby se sešli všichni
zúčastnění a dotčení stavbou celkem na 12.
kontrolních dnech. V průběhu stavby bylo
převedeno investorství na Telecom a.s., VČE a.s.
a VČP a.s.. K těmto organizacím jsme se stali na
základě smluvních vztahů organizací
příspěvkovou.
     Rovněž je uzavřeno celkem 9 kupních smluv
a 4 smlouvy směnné. Na základě žádosti majitele
pozemku (manželé Fibichovi), který je dotčen
stavbou dešťové kanalizace neproběhne směna
pozemků, ale vklad úplatného věcného břemene.
Na toto břemeno je vypracováván geometrický
plán, podle kterého bude vypracován znalecký
odhad o ceně věcného břemene. Podle tohoto

znaleckého posudku bude oprávněné osobě
vyplacena jeho náhrada.
     Bylo sděleno, že od měsíce července budou
moci stavebníci uplatňovat žádosti o stavební
povolení na RD.
     Pokud jde o sportovní areál, informoval
starosta, že nyní se čeká pouze osetí sportovní
plochy a následně bude nutné vyřešit  využití
a  uspořádání  celé plochy sportoviště. Přípojky sítí
budou situovány tak, aby připojení tohoto areálu
bylo v budoucnu bezproblémové.
    Jako o další akci bylo zastupitelstvo
informováno o zpracovávání projektové
dokumentace na rekonstrukci vozovky v ulici Na
Okrajích. Jednání se správcem komunikace SÚS
Pce kraje skončilo úspěšně a podíl obce na této
investiční akci spočívá v již zadané projektové
dokumentaci, ve výstavbě obrubníků a odvod-ňovacího systému. Ostatní práce budou zadány
SÚS Pardubického kraje, a to včetně financování.
Vlastní stavba by měla být zrealizována koncem
roku 2005 nebo počátkem roku 2006. 

     V následné diskusi se přihlásil pan Štěpánek s návrhem, aby obec v oplocení sportoviště  vybudovala
alespoň dvě branky pro případ překopnutí míče a zamezení případného narušování pletiva. Starosta
přislíbil vstoupit v jednání s panem Koutenským jakožto dodavatelem stavby a tutoo záležitost dořešit.

* * * * *
V bodě různé předložil starosta zastupitelstvu obce dva návrhy na usnesení:
     a) v otázce koup ě pozemku  zněl návrh
usnesení tak, že - zastupitelstvo obce usnesením
schvaluje nákup pozemku č. 46 k.ú. Spojil v

majetku Pozemkového fondu ČR.  K tomuto bodu
starosta přednesl důvodovou zprávu.  V hlasování
bylo toto usnesení jednomyslně přijato.

     b) druhým navrhovaným usnesením byla
revokace a doplnění usnesení  č. 2/I/2004  odst.
10  ze dne 11. února 2004. Zde byl návrh usnesení
takový, že zastupitelstvo obce provádí změnu
odstavce takto:  Stavební hranice, limity rodinného
domu a příslušenství (garáž, dílna, provozovna
a pod) je limitována stavební čárou, a ta je
stanovena na 7m od hranice pozemku s výjimkou
pozemkových parcel č. 157/63, 157/64, 157/65,
157/66, 157/67 pro které je stanovena stavební

čára na 6 m od hranice pozemku. Ostatní
ustanovení odst. 10 se tímto nemění.
     Starosta přednesl důvodovou zprávu, ve které
informoval, že vše spočívá ve výškových limitech
pro napojení na splaškovou kanalizaci, a to
v závislosti na krytí přípojky. I tato část usnesení
byla přítomnými přijata jednomyslně.
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     V dalším jednání se přihlásil pan Mencl a rozdal všem zastupitelům obce návrh vyhlášky o poplatku
z ubytovací kapacity. K tomuto návrhu dal zastupitelům obce vyčerpávající komentář a požádal je
o prostudování vyhlášky a o případné návrhy a připomínky. Projednávání a schvalování vyhlášek
proběhne při jednání zastupitelstva obce v měsíci září.
     Pan Hladík vznesl dotaz na dotace na výstavbu
komunikací na Morčáku. Starosta odpověděl, že
se obci naskytla možnost požádat o dotaci z fondů
Evropské unie. V prvním kole byla naše obec

úspěšná a nyní musí být podniknuto několik
následných kroků, které jsou nutné k finálnímu
získání dotace.

     Paní Telecká vznesla dotaz ohledně rozšíření spojů autobusů. Starosta následně informoval
zastupitele, že tato záležitost je věcí otevřenou a detailnější informace o ní   budou  k  dispozici
občanům  v měsíci květnu až červnu.

     Pan Kment přítomné informoval, že se
pravidelně zúčastňuje změn ÚP města Pardubic a
seznámil  všechny s návrhy posledních změn.
Dále informoval o své účasti na kolaudaci vodních

děl na stavbě IVEXI. Dále pak navrhl  odměnit
pana Hladíka za to,  jak odpovědně se  věnuje
obecním zaměstnancům.����������������������������������������������������

                                     - úprava povrc hu sportovního areálu ve Spojile

V sobotu 29.5.2004 se uskutečnila brigáda občanů Spojila, jejímž
cílem bylo provést konečnou úpravu povrchu nově budovaného sportovního areálu u lesa.

V 15, 00 hod se sešlo celkem 14  občanů včetně starosty obce, který obsluhoval traktor
s bránami. Nejdříve bylo nutné celou plochu zplanýrovat do roviny – jak pomocí vláčení bran, tak i ručně.
Potom se celá plocha důkladně osela travní směsí a pak byla ještě uválcována. Nakonec byly vysbírány
všechny kameny a kolem 19,00 hod byl povrch budoucích hřišť hotový.  Nyní už zbývá jen počkat až
vyroste tráva a zpevní se povrch. Pak si již budou moci naši občané v novém areálu zasportovat.

Starosta obce by rád touto cestou upřímně poděkoval občanům, kteří se  brigády zúčastnili :
Miloš Stradiot, Jan Volše, Jan Zeman, Miloš Záleský, Ing. Jan Meloun, Jan Křivka ml., Miroslav Vlk,Čestmír Škoda, Roman Škvrňák, Ladislav Kment, Bohuslav Kment st. a rodina Kosteleckých.
Poděkování také patří rodině Kučerových za zapůjčení válců.
Rovněž se touto cestou obracíme na ob čany obce Spojil, aby se svými názory a podn ěty
účastnili na vytvo ření funk čního využití spojilského sportovního areálu. I dnes musíme k naší lítosti konstatovat, že Vám
stále nemůžeme sdělit nic konkrétního. Do koncečervna se uskuteční jednání starosty naší obce
pana Křivky se starostou města Sezemice a

ředitelem Dopravního podniku a.s. Pardubice o
možnosti a podmínkách využití autobusových
spojů jezdících do Sezemic pro dopravní obsluž-
nost naší obce, zejména o víkendech. Mějte tedy

8
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ještě trpělivost. Snad po prázdninách přineseme pozitivní zprávy.                       .

Zřejmě ano, jinak si nelze vysvětlit, že po několika
denní úporné a nepříjemné práci obecních
zaměstnanců s likvidací několikaletého kompostu si
sem neznámý „vtipálek odložil“ posečenou trávu.
Každý trochu rozumný člověk uzná, že to se prostě
nedělá. A ten méně rozumný musí počítat s tím,

bude-li přistižen, bude ho „takový žert“ stát 500,-
korun. A pokud opravdu nevíte, kam s posečenou
trávou, není nic jednoduššího, než se domluvit se
starostou či panem Hladíkem o jejím uložení na
obecní kompost v prostorách ohniště pro
„čarodějnice“.

Vezměte všichni na v ědomí, že černé skládky žádného druhu nebudeme trp ět.

Rovněž upozorňujeme, že ač je obec připravenařešit parkování osobních vozidel před domy
jednotlivých vlastníků, naprosto nepřichází do
úvahy parkování těchto vozidel na travnatých

plochách, které jsou ve správě obce. Toto
upozornění se pak zvláště týká dlouhodobého
odstavování nepojízdných vozidel.����������������������������������������������������

Poznámka redakce: Doslovný p řepis dopisu (originál uložen v redakci)

Otevřený dopis starostovi obce Spojil

Vážený pane starosto,
v Pardubických novinách 17.5.2004 Vám otiskli v článku „Spojil hostil rybářské závody“ krásně

naučenou frázi, cituji „Každý celek, pokud má svou autonomii a okruh lidí, co jsou schopni nést
odpovědnost sami za sebe, je podle mého názoru dobrý“.  Jaký celek máte na mysli ? Místní hasiče, kteří
„odpovědně“ využívají finanční prostředky na občerstvení získané sběrem železa, které jim občané
Spojila dají a přitom z rozpočtu obce jdou na provoz hasičů nemalé peníze ? Kdo ponese odpovědnost za
uražený zámek a přemístěný lis?

Pane starosto, v citovaných novinách jste se hezky pochválil, cituji „To už snad trochu svědčí
o tom, že se tady dělá něco dobře“. Dále z novinového článku vyplývá Vaše spokojenost s tím, co
všechno se v novodobé historii obce podařilo vybudovat a jak si libujete s plánovanou realizací výstavby.
S čím jste spokojen? Že jste rozprodal jediný majetek obce a za takto získané peníze si chcete postavit
„pomník“, vlastně polyfunkční dům? Moc by mě zajímalo, kdo bude platit provoz tohoto domu. Sám jste
se přiznal, že aby vůbec fungovala Obecní hospůdka dáváte na její provoz ze svého platu 3 000 Kč
měsíčně. Pane starosto, když už chcete postavit polyfunkční dům, tak vezměte riziko podnikání na sebe
a stavte na svém pozemku a za své peníze. Podnikání na obecním majetku se může ukázat časem jako
výhodné, ale jak pro koho.

Pane starosto, v čem si tak libujete, že jste rozeštval občany proti sobě? Že se někteří zdraví jen
tak nebo vůbec? Co děláte tak dobře, když povrchová kanalizace v ulici Na Okrajích je zcela nefunkční.

Pane starosto, co je na tom pravdy, že jste při akci vyhlášené obecním rozhlasem na sběr starého
železa urazil zámek u kůlny a neoprávněně odvezl, co Vám nepatří? Jedná se prý o nějaký lis, který byl
následně přetřen. Proč asi? Dále se šušká, že na Vás bylo v této souvislosti podáno trestní oznámení
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a dokonce, že jste jistou osobu vydíral kvůli stažení trestního oznámení. Můžete tyto zvěsti vysvětlit,
vyvrátit nebo ututlat?

Jan Palov
Spojil

     Ve dnech 11. a 12. června 2004 se konaly volby do Evropského parlamentu. V naší obci byl ustaven
jeden volební okrsek.

Jak jsme se zú častnili?

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem………………………  213
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky …………………………………….     92
Počet odevzdaných úředních obálek …………………………………………………     92
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem …………………………………..     90
Účast voli čů ………………………………………………………………………..…..     43 %

     I když tato účast značně pokulhává za naší účastí v komunálních volbách, i tímto výsledkem jsme
vysoce překročili celostátní průměr.

A  jak jsme hlasovali?

1. Občanská demokratická strana                     44 hlasy          48,9 %
2. Komunistická strana Čech a Moravy                12 hlasů          13,4 %
3. Nezávislí                                                                8 hlasů              8,9 %
4. – 5. SNK sdružení nezávislých
           a Evropští demokraté                                       6 hlasů             6,7 %
           Křesťanská a demokratická unie –
           Československá strana lidová                          6 hlasů            6,7%
6. Strana zelených                                                      4 hlasy          4,5 %
7. – 8. Česká strana sociálně demokratická                3 hlasy            3,4 %
            Balbínova poetická strana                             3 hlasy             3,4 %
9. – 12. Dělnická strana                                               1 hlas              1,2 %
             Pravý blok – strana za ODVOLATELNOST
             Politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii
             WWW.CIBULKA.NET                                 1 hlas             1,2 %
             Strana za životní jistoty                                 1 hlas           1,2 %
             Republikáni Miroslava Sládka                       1 hlas              1,2 %

Z podkladů volební komise zpracovala Miluše Telecká.���������������������������������������������������� LETOS  SE  CHYSTÁ
VELKÁ  SPOJILSKÁ  POUŤ����������������NEZAPOMEŇTE,  ŽE  TO  TENTOKRÁT  BUDE
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Upozorňujeme občany, kteří jsou podnikatelskými subjekty, že se blíží termín účinnosti  usnesení
zastupitelstva obce k názvům ulic. Nejpozději do 15. června 2004 jste povinni tuto skutečnost nahlásit
příslušnému úřadu, který Vám vydal oprávnění k podnikání. V případě, že nemáte tuto změnu
zaznamenánu v občanském průkazu, bude Vám od 1. června 2004  na obecním úřadu vydáno
potvrzení, které budete potřebovat pro uskutečnění změny v dokladech pro podnikání.

OBECNÍ ÚŘAD NABÍZÍ K ODPRODEJI:

    - starší křovinořez  (nejvyšší nabídce) ………………základní cena 300,- Kč
( Uzávěrka podání nabídek na křovinořez je 7.7.2004 )

    - výbojková svítidla z pouličních lamp ….. …………….…….cena á 100,- Kč
    - vrata dvoukřídlá 210 x 220 cm ……………….……………… cena 200,- Kč
    - vrata dvoukřídlá 170 x 210 cm ……………….……………… cena 200,- Kč
 Nabízené předměty lze na požádání předvést !  Kontaktní osoba je pan Hladík.
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