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O B E C

SPOJIL

SPOJILSKÁ  DRBNA

ROČNÍK  6
číslo 3

červen / červenec 2005
MK ČR E  11466

„aneb  co  jsme  slyšeli, 
povídáme  dál“

Přejeme krásnou dovolenou
doma i v zahraničí !
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     Vážení spoluobčané, milé děti a mládeži, 

         než jsme se nadáli opět se rok s rokem sešel, nastalo letní období a s ním i čas
letních prázdnin a dovolených. Většinu z nás čeká více či méně zasloužený odpočinek
a relaxace od každodenních pracovních problémů a starostí. Naše dítka odcestují na
tábory, nebo k babičkám, a nebo se budou“učit samostatnosti v domácím prostředí“.
Ať je to jak chce, v něčem budou letošní prázdniny přece jen jiné. Po letech čekání
mají naše děti a mládež k dispozici sportovní areál, kde mohou účelně trávit svůj volný
čas   a  zahrát  si  malou  kopanou  či  odbíjenou.  I  když  toto  zařízení  není  zdaleka
dokončené        a nabízí zatím pouze sportovní plochy, je to daleko lepší než aby si děti
hrály na místních komunikacích nebo mezi domy. Dospěly k nám i kritické hlasy, že je
areál  příliš daleko a u lesa namísto někde v centru obce. Dost možná, že to je právě
jedna z jeho předností. Nikdo se totiž nemusí bát, že překopnutý míč někomu rozbije
okno či zamíří na soukromý pozemek a bude se nutno domáhat jeho navrácení. Dalším
pozitivem je, že zde naše děti nemusí dýchat výfukové zplodiny automobilů, ale naopak
si mohou užít krásné přírodní scenérie a dýchat vzduch osvěžený vůní okolního lesa.
Jen z těchto několika příkladů se domníváme, že si jistě většina z nás postupem času
toto místo oblíbí a že  se sportovní areál naší obce stane nedílnou součástí  našeho
každodenního života. 
     Dovolte  nám,  abychom  Vám popřáli  pěknou  dovolenou,  našim  dětem  hezké
prázdniny plné slunečních dní a všem pak šťastný návrat ve zdraví do svých domovů.
A  také  samozřejmě  co  nejvíce  příjemných  sportovních  zážitků  z našeho  nového
sportoviště.

   Zastupitelstvo obce Spojil 
                                                      Redakční rada

VŠICHNI VÍTE, JAK JE V DNEŠNÍ DOBĚ SLOŽITÉ UDRŽET JAKÝKOLI PEVNÝ VZTAH,
O VZTAZÍCH MANŽELSKÝCH ANI NEMLUVĚ.

A PROTO JE HODNO NEJVYŠŠÍHO OBDIVU A UZNÁNÍ,
KDYŽ VZÁJEMNÝ VZTAH VYDRŽÍ AŽ DO

DIAMANTOVÉ  SVATBY
PROTOŽE NEVÍME, ZDA DO ONOHO 

DNE 23. ZÁŘÍ 2005
KDY TUTO  NÁDHERNOU ŠŇŮRU SPOLEČNÝCH LET BUDOU SLAVIT

MANŽELÉ  TROJANOVI
STIHNEME VYDAT DALŠÍ ČÍSLO NAŠEHO ZPRAVODAJE,

DOVOLUJEME SI OD REDAKČNÍHO STOLU JIŽ DNES 
POPŘÁT HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY DO DALŠÍCH SPOLEČNÝCH LET.





JAK SE ZÁHY PŘESVĚDČÍTE, BYLY TÉMĚŘ VÝHRADNĚ V REŽII NAŠICH SPOJILSKÝCH HASIČŮ

    

TÉMATEM BYLO „JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH“

     Náš Sbor dobrovolných hasičů se rozhodl uspořádat stejně jako v loňském roce přednáškovou
besedu na stejné téma – tj.  „Jak se chovat při mimořádných událostech“. Ve čtvrteční podvečer 24.
března 2005 se do Obecní hospůdky Na strejčku sešlo v 18.00 hod více než 20 zájemců a další přišli
ještě v průběhu besedy, takže celkový počet účastníků byl nakonec asi 30 osob.
     Přednášku zahájil MUDr. Karel Mencl názorným promítáním na projektoru a výkladem na téma
kontrola  vitálních  funkcí  a  záchrana  života  resuscitačními  technikami  v běžném  životě.  Potom
pokračoval ve výkladu na téma zastavení krvácení, postupu při otravě, úrazu elektrickým proudem a
jiných mimořádných situacích. Výklad byl podán velice poutavě a především srozumitelně i pro laickou
veřejnost.
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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I
Mezi jubilanty se od minulého vydání objevila

22 . 6. 2005 paní Hedvika ADAMCOVÁ, čp. 53   
 

31. 8. 2005 pan Karel WALDHAUSER, čp. 49
  2. 9. pan Jaroslav KUČERA, čp. 32

6. 9. pan Viktor ŠKODA, čp. 3
13. 9. pan Břetislav POTŮČEK, čp. 53

 

Přejeme  Vám všem hodně  zdraví  !

a do příštího vydání se mezi jubilanty objeví :



     Do této přednášky se zapojil také pan Křivka jako pracovník záchranné služby. Společně pak oba
přednášející všem demonstrovali techniku umělého dýchání a nepřímé masáže srdce na známé figuríně
„Andule“.  Následně si  tyto  techniky vyzkoušeli i  někteří  účastníci  besedy. Nakonec  bylo k danému
tématu  zodpovězeno ještě  mnoho různých dotazů z  publika.  Všichni  zúčastnění velice ocenili  tyto
předložené poznatky a především závěrečná informace o sebezáchranné technice (pokud není žádná
další osoba nablízku) byla kvitována s povděkem, jelikož se o ní na podobných přednáškách standardně
nemluví.
     Dalším bodem programu bylo předložení povodňového plánu obce Spojil, čehož se ujal starosta
obce pan Křivka. Kromě prohlédnutí samotného plánu a postupů se mohli také přítomní na vše zeptat,
čehož mnozí rádi využili a rozběhla se zajímavá diskuse.
     Po této přednáškové části besedy následovalo vzpomínání na minulé akce – jak společenské, tak i
sportovní  a kulturní atd. SDH obce Spojil zde prezentoval svou historii a fotoarchiv. Zájemci si mohli
také prohlédnout obecní kroniky a jejich přílohy se spoustou fotografií.
     Nakonec jsme všichni shlédli na videu záznamy různých akcí a událostí v obci  Spojil z loňského roku
a poté následovala volná beseda a volná zábava.

      Ing. Jan Meloun
Starosta SDH obce Spojil



     Tak jako každý rok i letos náš SDH uspořádal ve Spojile sběr starého železa, aby tak bylo pomoženo
všem našim občanům lehce se zbavit starého a překážejícího železa. Celá akce byla ohlášena již
několik dní dopředu - ať už formou plakátů či hlášením obecního rozhlasu, aby se na to všichni občané
stihli připravit.
     Ve stanovenou sobotu 16. dubna jsme se sešli v 9,00 hodin a po příjezdu nákladního auta sběrných
surovin z Hůrek jsme se přesunuli na jeden konec vesnice. Postupně jsme zastavovali před domy, před
něž spojilští občané navršili železný šrot všech možných i nemožných tvarů, velikostí, forem i barev
a všechno jsme to naložili na náklaďák. 

Celkem se nakonec podařilo sebrat 2150 kg šrotu v celkové hodnotě 3225 Kč. Všechny tyto
finanční prostředky byly určeny pro použití při letošním Dětském dnu (vybavení pro soutěžní discipliny)
a dále pro podporu sportovních aktivit spojilských dětí a mládeže v novém areálu.

Všem našim občanům za věnování starého železa upřímně děkujeme a doufáme, že nám i nadále
zachovají svou přízeň.

      Ing. Jan Meloun
Starosta SDH obce Spojil



 
     

Letošní „Pálení čarodějnic“ mělo štěstí na pěkné
počasí, 30. dubna bylo krásně teplo a slunečno.
Sešlo se opravdu velké množství lidí – místních   i
přespolních. Pořadateli  akce  byli  tradičně obec
Spojil  a SDH obce Spojil. 
     Vše začalo tradičně v 18.00 hodin, kdy si
příchozí  děti  mohly  opéci  vuřta  na  ohýnku u
Obecní  hospůdky  „Na  Strejčku“.  Pro  místní
spojilské děti byla tato akce samozřejmě zdarma.
     V  19.00  hod  zahájil  oblíbený DJ  Vejfuk
„Čarodějnickou diskotéku“, při níž se mohly předvést všechny přítomné čarodějnice soutěžící v již třetím
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ročníku spojilské Miss Čarodějnice. Nejvíce  si  na  parketě  užily samozřejmě děti,  ale  zapojila se  i
mládež.
     Pětičlenná porota složená ze zástupců SDH a dalších spojilských občanů po dlouhém váhání
(protože všechny soutěžící měly samozřejmě úžasné masky) nakonec vybrala vítěze. Ve 20.00 hod byly
vyhlášeny výsledky. Tři nejlepší čarodějnice získaly krásné figurky čarodějnic, které se hýbaly, smály
a blikaly a také dostaly perníkovou čarodějnici. Všechny další účastnice a také jeden malý čaroděj –
nakonec získali  také  cenu –  krásnou zdobenou  perníkovou čarodějnici.  Všechny  ceny do soutěže
věnoval SDH obce Spojil a soutěžícím je předali starosta sboru a velitel hasičské jednotky.
     Kolem 21.00 hod byla zapálena ohromná hromada dřeva v poli u cesty do Staročernska. Tyto naše
„Čarodějnice“ se za chvíli pořádně rozhořely a velký oheň přitáhl jako vždy mnoho zvědavců, kteří se
přišli podívat. Členové našeho SDH museli jako vždy zajistit prostor kvůli bezpečnosti především dětí.
Užili jsme si však také trochu té hasičské akce. Jelikož se od hořící hranice vzňala i sousední hromada
kompostu a mohlo vzniknout nebezpečí, že se oheň rozšíří  i  do rákosí, museli jsme jej  eliminovat.

Protože  však  náš  práškový  hasicí
přístroj působil pouze povrchově a oheň
prohořel dovnitř hromady, požádali jsme
o výpomoc kolegy – dobrovolné hasiče
ze  Sezemic.  Ti  přijeli  s cisternou  a
ukázkově  oheň  kropením  vodou
lokalizovali, takže se nemohl dále šířit. 

Čarodějnicový  oheň  se  nejen
rychle  rozhořel,  ale  i  rychle  ztlumil,
takže  po  hodině  už  to  bylo  spíše jen
žhnoucí  žářiště.  Proto  se  po  nějaké
době  všichni  diváci  vrátili  raději  k
hospůdce, kde probíhala zábava dlouho
do noci.

Tento rok nám počasí opět vyšlo
a všichni si to pořádně užili. Těšíme se
nashledanou za rok!

Starosta SDH obce Spojil
        Ing. Jan Meloun



Letošní ročník  rybářských závodů pořádaných naším SDH 7.5.2005 byl  již  pátým,  tedy tak  trochu
jubilejním závodem. A byl tedy skutečně mimořádný po všech stránkách. Snad i proto také překonal
všechny předchozí jak množstvím sponzorů (celkem 26), tak i množstvím a kvalitou samotných cen pro
soutěžící. Stejně jako loni byli letos oceněni úplně všichni účastníci a pro velký zájem jsme museli hned
na začátku ke tradičním 40-ti stanovištím přidat ještě 2 místa.
     Ceny byly převážně rybářského charakteru, ale nejlákavější byla cena pro vítěze kategorie dospělých
– stejně jako loni to byl krásný DVD přehrávač. V tomto ročníku jsme také stanovili speciální kategorii –
o největšího uloveného kapra, v níž bylo cenou šestihlavé video.
     Rybáři tím měli být motivováni chytat nejen hodně malých ryb kvůli celkovým „metrům“, ale snažit se
vytáhnout i pěknou velkou rybu, což se také nakonec několikrát povedlo. 
     Počasí se nám rovněž vydařilo a snad navzdory deštivým předpovědím meteorologů bylo polojasno
a  pěkně teplo.  Pravidla i  začátek závodu byly stejné jako  v  předchozích ročnících. Tradičně jsme
rozdělili soutěžní kategorie na děti do 15 let (8 soutěžících) a dospělé (34 soutěžících). Celé závody byly
opět rozděleny do dvou poločasů a časový harmonogram byl takovýto: 8,00 - 8,30 – prezence, 8,45 -
10,30 - 1. poločas,  10,30 - 11,00 - přestávka na výměnu stanovišť a občerstvení,  11,00 - 12,30 - 2.
poločas (jelikož byli všichni spokojeni, nastavili jsme stejně jako loni ještě 1/2 hodiny), 12,30 - ukončení
závodů,  12,30-13,30 v průběhu vyhodnocování výsledků probíhalo losování tomboly a ve  13,30 bylo
vyhlášení výsledků se slavnostním předáním cen vítězům.
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    Po předloňském výlovu nebyl rybník stále ještě plný velkých ryb, více bylo těch středních a menších.
I  tak  letos opět  padaly další  rekordy.  Prvním rekordem byl počet  ulovených ryb –  celkem se  jich
nachytalo 820 ks (loni to bylo 296 ks). Dalším rekordem byla celková ulovená míra  - celkem to letos
bylo 117 m – tedy téměř trojnásobek vůči loňskému ročníku.
     V letošním ročníku se konečně podařilo ostatním rybářům ve starší kategorii sesadit z medailových
pozic tandem otce a syna Mrkvičkových, kteří je obsazovali  ve všech předchozích ročnících.
V kategorii do 15 let se letos probojovala na medailovou pozici i dívka - Michala Matěnová ze Spojila.

Výsledková listina: 

Kategorie nad 15 let :
1. Pavel Doležal - 872 cm
2. Petr Kopecký - 820 cm
3. Radek Málek - 644 cm 
4. Radek Jožík - 606 cm
5. Rostislav Mrkvička ml. - 575 cm

Kategorie do 15 let :
1. Lukáš Papšík - 232 cm
2. Michala Matěnová - 122 cm
3. Jan Štěpánek - 101 cm

Speciální  kategorie  –  největší  chycený  kapr
připadla  Milanu  Novákovi  za  uloveného  kapra
o délce 63 cm a váze 4,4 kg.

     Na závěr proběhla rybí tombola a když pan Petr
Kopecký vyhrál rybu, tak ji  stejně jako loni pustil  do
rybníka. O něco později se jím nechal inspirovat také
redaktor  Novin  Pernštejn  pan  Kodet  a  svého
vyhraného kapříka taktéž vrátil vodě. 
     Během závodů hrála všem z reproduktoru příjemná
hudba  a  Obecní  hospůdka  Na  Strejčku  nabízela
tradičně po celý den spoustu rybích specialit.

     Rád bych upřímně poděkoval našim milým sponzorům za přízeň a všem účastníkům závodů za
věrnost.  Věřím, že příští ročník bude opět  stejně krásný a přinese nám další rekordy a především
spoustu rybářských zážitků a  dobré  pohody. Přeji  všem rybářům mnoho krásných úlovků.  PETRU
ZDAR!

Starosta SDH obce Spojil
      Ing. Jan Meloun



 

    
     Konec května jako každý rok znamená pro naší vesnici další společenskou událost, a to kácení máje.
Horký letní den přilákal navečer 28. 5. 2005 do hospůdky „Na Strejčku“ mnoho lidí, neboť teprve večer
se teplota stala přijatelná a osvěžení  v hospůdce přišlo vhod. Kolem deváté hodiny večer porazili místní
hasiči máj a zábava se řádně rozproudila. K tanci a poslechu hrála skupina Vládi Ondráčka a to až do
pozdních večerních hodin. 
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     V neděli 29. května 2005 uspořádala komise pro
občanské záležitosti ve spolupráci s SDH Spojil dětský
den. 
     Letošní oslava Dětského dne byla poznamenána
velkým vedrem, teplota přesáhla 30 0 C, a zřejmě proto
se sešlo o něco méně dětí než v předchozích letech ,
větších dětí bylo 17 a těch malých 11. 

     I  letos  byl  pro  starší  děti  připraven
orientační  závod.   Dvě  družstva  po  osmi
členech  v rozmezí 6  –  10  let  v čele  s  jejich
vedoucím vyrazila z otáčky autobusu MHD ulicí
K Hájovně  směrem  k lesu.  Závod  probíhal
zvětší  části  v   lese,  v novém   sportovním
areálu  a  končil  opět  na  návsi.  Sportovní
disciplíny děti  zvládly bez větších  problémů,

avšak vědomostní a poznávací úkoly byly letos velmi náročné. Dvacet úkolů zabralo dětem více jak dvě
hodiny pochodu, sportu  a času na vyřešení uložených otázek a úkolů.
     Zvítězilo družstvo vedené Markem Fejlem a na druhém místě se umístilo družstvo v čele s Michalou
Lutrovou. Za odměnu obdržel každý účastník balíček sladkostí a drobných hraček.
Naše malá drobotina měla připraveny od 15 hodiny soutěže na ploše sportovního areálu. Za každý
splněný úkol nebo i snahu dostal každý účastník malou odměnu. 

Všechny děti na závěr neméně potěšila pořádná
porce  zmrzliny  a  příjemná  sprcha   chladivé
vody, kterou je postříkal starosta obce. 
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Z řádného zasedání zastupitelstva ze dne
21. června  2005

      Po  úvodních protokolárních  procedurách
a  schválení  programu  jednání  se  slova  ujali
starosta obce a mistostrarostka obce paní Telecká
a seznámili zastupitelstvo obce Spojil s výsledkem
výběrového řízení  na  investiční  akci  –  centrum
obce Spojil  –  bytový dům „A“  a  „B“.  Tímto  byly
naplněny veškeré povinnosti vyplývající ze zákona

o  zadávání  veřejných  zakázek.  Předkladatelé
tohoto bodu předkládají návrh usnesení, kterým je
přijetí závěru komise a následné uzavření smlouvy
o dílo s vítěznou firmou, kterou je firma VESTAP
Pardubice  s.r.o.  se  sídlem  Mikulovice  54,
zastoupená  Ing.  Rostislavem  Báňou.  Dále
doporučují   tuto  smlouvu včetně  jejího dodatku,
který  bude  upravovat  rozsah  stavby  dle  výkazu
výměr uzavřít bezodkladně po nabytí právní moci
stavebního  povolení  a  po  uzavření  smluvních
vztahů s jednotlivými budoucími majiteli RD.
Po krátké diskuzi byl výsledek výběrového řízení
všemi přítomnými zastupiteli přijat.

     V dalším bodě předložil starosta Jan Křivka zastupitelstvu obce návrh na způsob prodeje RD řadové
výstavby v centru obce. Návrh se opírá o provedení prodeje formu obálkové metody s nejvyšší nabídkou
ceny. Rodinné domky tak budou prodávány jednotlivě s tím, že zájemci se mohou přihlásit na koupi
i více domků. Na každý domek bude stanovena cena a zájemci o jeho koupi předloží příslušné komisi,
která pro tyto účely bude ustanovena starostou obce Spojil, do určitého termínu svoji cenovou nabídku
v zapečetěné obálce. Obálky budou následně za jejich přítomnosti otevřeny a nejvyšší nabídka bude
vítězná. Pro zájemce z řad občanů Spojila, s trvalým pobytem v obci Spojil ke dni 21. 6. 2005 budou
domky prodávány přednostně za výchozí cenu a za podmínek, které budou shodné s ostatními zájemci.
Nelze uzavřít kupní smlouvu na nákup této nemovitosti za účelem dalšího prodeje či pronájmu.

Prodejní cena bude stanovena z následujících položek:
a) Vlastní náklady na stavbu rodinného domku dle výkazu výměr a smlouvy o dílo

včetně jejích dodatků uzavřených s vítěznou firmou VESTAP s.r.o. Pardubice.
b) Náklady  související  (projektová  dokumentace,  geometrické  zaměření,

hydrogeologický průzkum, inženýrské sítě atd.).
c) Nákup nemovitosti pro účely realizace stavby.
d) Cena  jednotlivých  prodávaných  nemovitostí  bude  zohledněna   plochou

pozemku – nad rámec standardu 1. 000,- Kč za 1m2 dle geometrického plánu –
toto se netýká vlastní stavební parcely.

     Celý záměr  bude zveřejněn bezodkladně po nabytí právní moci  územního rozhodnutí a  bude
vytvořen časový prostor pro přihlášení se také dalších zájemců o tento způsob bydlení.
Zastupitelstvo obce Spojil na příštím svém jednání schválí koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
smlouvu kupní a smlouvu o kauci. Kauce bude ve výši 2% z celkové kupní ceny. Termín dokončení
stavby bude v této smlouvě o kauci stanoven na 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy s tím, že kauce
bude vratná po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí a přihlášení se k trvalému pobytu
v obci Spojil. Výše uvedené texty a pracovní materiály budou v dostatečném předstihu doručeny členům
zastupitelstva obce k seznámení. 
     S uvedenými skutečnostmi zastupitelé obce souhlasili a  návrh byl v hlasování přijat.  Současně
zastupitelstvo obce usnesením vzalo na vědomí, že předpokládaná cena jednotlivých RD se bude
pohybovat v rozmezí 2.750.000,- Kč až 3.000.000,- Kč.

 
     Jako  další  bod  jednání  zastupitelstva bylo
projednání  a  schválení  prodejní  ceny  pozemků
p.p.č.  60/5, 21/4, 60/2, 69/2 v k.ú. Spojil.   Tento
návrh předložili společně předsedkyně finančního
výboru a starosta obce.

     V první  části  jednání  k uvedenému  bodu
zastupitelstvo  obce  Spojil  vzalo  na  vědomí
vypracovaný znalecký posudek č.  30/690/2004 o
ceně nemovitostí – pozemků p.č. 69/2, 21/4, 60/2,
60/5  v obci  a  k.ú.  Spojil  a  schválilo  prodej
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pozemků za ceny uvedené v citovaném znaleckém
posudku -  p.p.č. 69/2  = 9.527,14 Kč, p.p.č. 21/4
=  864,09 Kč, p.p.č. 60/2  = 7.909,74 Kč  a  p.p.č.
60/5  =    3.057,55 Kč.  
     Za předpokladu, že bude projevem svobodné
vůle  účastníků  kupní  smlouvy   tento  pozemek
odkoupit, bude smlouva uzavřena a podán návrh
na vklad u KÚ Pardubice.

 
    V druhé  části  bodu  týkajícího  se  prodeje
pozemků byly projednávány informace o  skuteč-
ném  stavu  pozemku  p.p.č.  169/4.  Jejich
předkladateli  byli  starosta  obce  a  paní
místostarostka.

Obecní  úřad  na  základě  usnesení
zastupitelstva  obce  ze  dne  16.  3.  2005  zadal
katastrálnímu úřadu v Pardubicích lustraci tohoto

pozemku. Tento pozemek je v katastru nemovitostí
veden  jako  zahrada.  Šetřením  zápisu
v pozemkové  knize  bylo  zjištěno,  že  tento
pozemek  je  veden  jako  veřejný  statek
s označením ulice,  což znamená že se  jedná o
vlastnictví státu v užívání obce. Vzhledem k tomu,
že  se  jedná       o  jedinou přístupovou cestu
k pozemkové  parcele  č.  170/1  k.ú.  Spojil  ve
vlastnictví  manželů  Kušičkových,  nelze  tento
pozemek odprodat              vzhledem k  tomu, že
obec  je  povinna  zajistit  přístup  k jednotlivým
pozemkům. Za stávajících podmínek by stavební
úřad nepovolil pozemkovou úpravu. Předkladatelé
doporučili,  aby  zastupi-telstvo  obce  přijalo
usnesení,  které  neschvaluje  prodej  pozemku  č.
169/4  v k.ú.  Spojil  a  tuto  záležitost  odkládá  na
neurčito. Po krátké diskuzi byl uvedený návrh přijat
všemi přítomnými zastupiteli.

 

     V informacích o činnosti obecního úřadu a vydání pololetní zprávy o činnosti jednotlivých výborů
a komisí byly zveřejněny následující hlavní údaje.
     Obecní úřad kromě běžných administrativních a organizačních záležitostí souvisejících s chodem
obecního úřadu zajišťoval v uplynulém období následující úkoly: 

- zapojení obce do jednotného systému nakládání s odpady v rámci mikroregionu Svazku obcí
Loučná

- zajištění sběru starého papíru v obci 
- zajištění besedy o možnostech úpravy a zkvalitnění pitné vody v domácnostech 
- zorganizování nabídky a ankety o možnostech zlevněných obědů v obecní hospůdce pro naše

občany 
- zajištění fotografování a zhotovení nových občanských průkazů pro naše seniory 
- jednání ohledně určení vlastnictví pozemkové parcely číslo 46 v k.ú. Spojil 
- realizace úkolů vyplývajících z jednání zastupitelstva obce dne 16. března 2005 zejména úkoly

související s prodejem obecních pozemků občanů,  kteří  o to  požádali. V této souvislosti byly
uzavřeny dohody o úhradě nákladů souvisejících s prodejem ze strany kupujících. Na tomto
základě bylo zadáno zpracování znaleckých posudků a  ocenění jednotlivých pozemků. Tato
problematika je zařazena jako samostatný bod dnešního jednání zastupitelstva obce

- byla  podána  žádost  o  lustraci  pozemku  169/4  o  jehož  odkoupení  projevili  zájem  manželé
Štěpánkovi, také tato otázka je zařazena jako samostatný bod jednání zastupitelstva obce

- v souvislosti s narovnáním vlastnických vztahů ke sporným pozemkům v obci, byly učiněny kroky
k vyřešení  situace  okolo  obecní  cesty  od  areálu  bývalého  ZD  směrem  na  Dubinu.  V této
souvislosti byli osloveni vlastníci pozemků, do nichž obecní cesta zasahuje. Tato problematika
bude součástí bodu různé. 

- v současné době jsou s odborníky konzultovány možnosti nejvhodnějších forem podnikání obce
v souvislosti s připravovanými investičními akcemi. 

- probíhá  příprava  generální  rekonstrukce  objektu  místní  kapličky,  zejména  oprava  střechy
a zvoničky a instalace nového zvonu. 

- byly  připraveny  materiály  a  podklady  potřebné  pro  žádost  o  dotaci  na  investiční  akci
víceúčelového objektu obce , zároveň byly předány na Ministerstvo financí ČR. 

- byly učiněny potřebné kroky pro zahájení územního řízení investiční akce bytový dům „A a B“
centrum obce Spojil 

- na základě žádosti starosty obce  jsme obdrželi dotaci 140 000,- Kč na výstavbu sportovního
areálu z Programu obnovy venkova prostřednictvím Krajského úřadu pro Pardubický kraj.

- byla zahájena ve spolupráci s naším obecním policistou, Městskou policií Pardubice a Policií ČR
periodická, preventivní dopravně bezpečnostní akce.

Rovněž předsedové jednotlivých výborů a komisí výborů a komisí informovali zastupitelstvo obce
o své činnosti. 
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     Zastupitelé obce byli  starostou  informováni
rovněž  o  investiční  akci  „Výstavba  sportovního
areálu  obce  Spojil“.  Naše  obec  byla  úspěšnou
v žádosti o dotaci z POV. V současné době bude
uzavřena  smlouva  s Pardubickým  krajem  o
čerpání těchto finančních prostředků. Výše dotace
pro letošní rok činí v korunách 140.000,- Kč, což je

50%  z   povinně  vynaložených  celkových
prostředků.  Ihned  po  nabytí  právní  moci
stavebního  povolení  budou  tyto  prostředky
proinvestovány  jakožto  první  etapa  realizace
sportovního  areálu,  spočívající  v přívodu
inženýrských sítí.

V rubrice „Různé“ se na jednání zastupitelstva objevily následující informace, přednesené mistosta-
rostkou obce, paní Teleckou :

 Informace o přípravě investiční akce generální opravy místní kapličky
 Informace o současném stavu narovnání vlastnických vztahů k pozemkům soukromých

vlastníků bezprostředně sousedících s obecní cestou směrem na Dubinu
 Informace o výsledcích jednání ohledně určení vlastnictví pozemkové p.č. 46 v k.ú. Spojil

      

     Dále byla projednána žádost pana Martina
Bednáře.
     Pan Bednář žádal o příspěvek na výstavbu
části zděného plotu ve výši 50% z odůvodněním,
že je hraničním územím mezi parcelou 157/79, jíž
je majitelem a p.p. 157/78, které je majitelem obec
Spojil.  
     Zastupitelstvo obce projednalo tuto  žádost
a považuje ji za neodůvodněnou, protože veškeré
parcely stavební i nestavební sousedí s parcelami

obce.  S   tímto  vědomím  pozemek  pan  Bednář
kupoval  do  majetku  a  obec  Spojil  v investičních
prostředcích a rozpočtu s  touto investicí nepočí-
tala.  Této žádosti obec Spojil nevyhovuje a sou-
časně vyjadřuje konstatování, že ani  v budoucnu
není připravena se podílet na oplocení jednotlivých
parcel. Pro zamítavé stanovisko k uvedené žádosti
pana  Bednáře  hlasovali  všichni  přítomní
zastupitelé.

           

 Žádost sdružení Apolenka.
     Sdružení Apolenka se obrátilo na obec Spojil
a žádá touto cestou o finanční podporu sportovní
akce, kterou je trojkolový parkurový závod, a to ve
výši 50. 000,- Kč.   Obec považuje spolupráci se
sdružením Apolenka za pozitivní a k žádosti vydalo
kladné  usnesení  zastupitelstva  obce.  V něm  se
uvádí  rozhodnutí  finančně  podpořit  sdružení

Apolenka pro uvedenou sportovní akci  v rozsahu
získaných  finančních  prostředků  od  společností
a firem za  reklamu, která bude provedena v rámci
těchto  závodů.  Zastupitelstvo  obce  současně
Spojil  konstatovalo,  že  prioritu  pro  finanční
podporu  zájmových sdružení  občanů   a  spolků
budou mít subjekty se sídlem v obci Spojil.

                 

     Pan Hladík navrhl,  aby zastupitelstvo usnesením přijalo opatření,  kterým se zamezí instalace
předmětů (např. kamenů) na obecních pozemcích, které přímo sousedí s komunikacemi. V hlasování se
všichni  přítomní  vyjádřili  pro  přijetí  tohoto  návrhu.  Opatření  bude  zveřejněno ve  Spojilské  drbně.
Účinnost tohoto opatření je k 1. 8. 2005. 
 

Zastupitelstvo obce na svém jednání opět probíralo také záležitost týkající se parkování vozidel
na veřejném prostranství, které  není pro tyto účely určeno.  Upozorňuje a zároveň vyzývá vlastníky
nemovitostí, aby s účinností do 30. 9. 2005 přizpůsobili své nemovitosti tak, aby parkování  vozidel bylo
zajištěno na vlastním pozemku.



Vážení příznivci vysokorychlostního internetu,
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v minulých dnech jsme obdrželi zprávu, že se firmě AudioComp konečně podařilo zajistit pokrytí oblasti
Spojila svým internetovým signálem a zájemci o připojení prostřednictvím uvedené firmy se mohou
hlásit na níže uvedeném kontaktu.     
AudioComp:  Nerudova 893, Pardubice, tel.: 466 500 519,  info@audiocomp.cz,  pan Miloš Meduna,
milos.meduna@audiocomp.cz, www.AudioComp.cz.
 

V Í T E  Ž E ? 

- nabídky  obecního  úřadu  na  zhotovení  nových  občanských  průkazů  využilo  18
našich seniorů ??? 

    

- poslední dobou se stává, že téměř každý týden musíme nechávat vyvážet kontejnery
na plasty. Není to tím, že bychom rázem produkovali více plastového odpadu, ale
stává se, že  si u nás „odkládají“odpad občané z jiných obcí. Prosíme Vás proto,
pokud zahlédnete u kontejnerů vozidlo a občany, o nichž se domníváte, že nejsou
našimi spoluobčany, poznamenejte si SPZ vozidla a nahlaste tuto skutečnost na náš
obecní úřad, který bude celou záležitost řešit za pomoci strážníka obecní policie. Ty
z Vás,  kdo  si  myslí,  že  jsou  taková  sdělení  donašečstvím,  upozorňujeme,  že  ty
peníze, které obec za odvoz plastů platí jsou také z Vaší kapsy a ve finále se mohou
promítnout  do  výše  poplatku  za  svoz  TKO v celé  obci  !!!  Nebuďme  k tomu
lhostejní !!! 

    

- klíče od sportovního areálu si mohou naši občané, děti a mládež zapůjčit u pana
Hladíka, č.p. 70, nebo u pana Křivky, starosty obce, č.p. 17, kde si lze zapůjčit také
síť na odbíjenou.

    

- PARKOVÁNÍ VOZIDEL –  Obecní úřad Spojil  upozorňuje  a  současně vyzývá
vlastníky  nemovitostí  v obci  Spojil,  aby s účinností  do  konce  měsíce  září  2005
přizpůsobili  své nemovitost  tak,  aby parkování  vozidel  bylo zajištěno  pouze na
vlastním pozemku. 
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S lítostí oznamujeme, že



Drazí spoluobčané,
     ani nevíte, jak i mne štve, když jeden den v potu tváře udělám před domem podél komunikace
pořádek, kdy vyplním díry a prostor čistě uhrabu  a druhý den mám ve stejných místech vyjeté koleje –
v tom lepším případě jen od osobního auta. Nicméně není možné ochraňovat vzhled trávníků podél
komunikace rozložením kamenů nebo jiných zábran vjezdu vozidel. Tyto by sice bylo možné umístit, ale
až ve vzdálenosti cca 50-70 cm od okraje vozovky – tak praví zákon – zábrana v této vzdálenosti nám je
však  platná  asi  tak  jako  mrtvému zimník.  Navíc,  jakékoliv  předměty  v trávě  na  pozemcích podél
komunikace jsou velkou překážkou pro údržbu zeleně, kdy hrozí poničení používané techniky. Takže se
obrňte trpělivostí a žádné předměty na uvedená místa nedávejte.  Možná, že by stačila sousedská
domluva s „pachatelem“, pokud je nám znám. Zkuste to ! V případě nutnosti lze neutěšený stav řešit
společně s obecním úřadem a obecním strážníkem. 

K. Mencl, místostarosta



 

Nabízím – nepotřebuji!
Nové a upotřebené dveře 60L, P, 80L, P, plné a 2/3 prosklené  zárubně 60L, P, 80L, P, nové  nebo
upotřebené – železné  okna nová 60x90, dvojsklo-výklopná  okna upotřebená, natřená, zasklená
120x120  okna dílenská železná, různé rozměry   kolejnice – překlady 60-430cm   beton. roury
ø30, 50, 70x100cm  kanal. roury ø10x100cm  tlaková nádoba 400l, kotouče k cirk. ø330mm      i
více  kolečko stavební  japanka stavební  schody teraso 17x28x96cm – 3ks  parkety bukové,
nové, 16m2  dlažba tmavá 20x20cm, 8m2  železné roury (různé průměry a délky - ø50-130mm), ocel
roura ø500x1200mm   Fresnelovy čočky k výrobě slunečních kolektorů 70x200cm – 10ks   vrata
železná 200x400cm –  2  křídla +  sloupky   konstrukce skleníku 260x430cm s dovozem,   silná
převodovka GAZ  gauč kovový (1lůžkový s opěradlem)   nerezový hrnec s poklicí 60l   dětská
postýlka (kovová, polohovací, 70x125cm)  pračka vířivá  plynový sporák PB kombi  malá i velká
odstředivka na prádlo  rotační motorová sekačka, záběr 50cm  lištová motorová svahová sekačka
ROTAX – 80cm  větší množství 4l lahví  kamna na TP – CLUB22  nové pneu  + disky 6x16 –
4dírové   větší počet  drátěná tabul. skla 60x120cm  betonářská ocel (různé průměry a délky)  
převodový el. motor (380V/0,25kW – 70ot/min)  vojenské půllitry vel. 9  důstojnické zimní boty
vel. 9   pánské černé kolo (3 rychlosti v zadním kole)   dámské kolo  provazový kladkostroj 2x3
kladky   manželské  postele  +  rošt  sedací  souprava rozkládací  (1a1/2  lůžka  +  dvě křesla)  
náhradní díly k jízdním kolům  dětské kolo na 5 let  koloběžka dětská na ložiskách.

Kontakt: tel.: 608 518 428
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dne 28. června 2005 zemřel 

pan   Teodor   ŠIMČÍK,  Spojil  č.p. 69,  

ve  věku  62 let



PRODÁM 18 m2  nových obkládaček 
vhodných do kuchyně. Barva žlutočerná.

Celková cena je 1000,- Kč


Kontakt:  Aleš Hladík, Spojil 70
tel.: 603 751 440
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