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Do příštího vydání se mezi jubilanty objeví : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

26. 7. 2006 pan Josef ČEVORA, čp. 38 
24. 8. 2006 pan Jiří NOVÁK, čp. 15 

 3. 9. 2006 paní Marie NĚMCOVÁ, čp. 44   
 7. 9. 2006 paní Zdeňka KOPECKÁ, čp. 57 
19. 9. 2006 pan Jindřich POZDNÍK, čp. 58       

Přejeme  Vám všem hodně zdraví ! � 

 Milí spoluobčané, 

 

     s příchodem léta, prázdnin a dovolených Vám všem přejeme krásné 

zážitky, zasloužený odpočinek a bezproblémové cestování. Ať dítka 

zlobí jen přiměřeně svému věku a nabízeným možnostem, hříbky ať 

rostou jen samé velké a bez červíků a ať si komáři a klíšťata  najdou 

potravu jinde než na našem těle! Prostě a dobře, všem Vám přejeme 

pohodové a ničím nerušené letní chvíle. 

 

       

Od minulého vydání zpravodaje již oslavili : 

Do příštího vydání zpravodaje budou slavit : 

23. 6. 2006 paní Marie BŘEZINOVÁ, čp. 7  
  13. 7. 2006 paní Vlasta NOVÁKOVÁ, čp. 15 

18. 7. 2006 paní Jana KUČEROVÁ, čp. 32 
  � � � � � 

� � � � � 

Zastupitelstvo obce Spojil 

a 

redakce Spojilské Drbny 
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     Letošní v pořadí již šestý ročník se lišil od 
všech předchozích novinkou, kterou bylo 
nové pravidlo, podle něhož se do celkového 
hodnocení měřily pouze ryby o délce 15 cm 
a více. Stejně jako u těch minulých ročníků 
přispěla i letos pro jeho zdárný průběh celá 
řada sponzorů. Díky nim bylo možné v tom- 
to ročníku ocenit prakticky všechny 
závodníky kvalitními cenami.   

     Počasí všem zúčastněným dělalo velkou radost, protože bylo slunečno a příjemně teplo po celou 
dobu závodů.     
    Pravidla i začátek závodu byly stejné jako v předchozích ročnících a v duchu tradice jsme rozdělili              
i soutěžní kategorie. V dětské kategorii dětí do 15 let soutěžili 3 mladí rybáři, v kategorii dospělých se 
letos zúčastnilo 35 příznivců. Také časový průběh rybářského klání ve Spojile byl rozdělen na dva 
tradiční poločasy, kdy byl zachován   osvědčený scénář: 

 
  8,00 –   8,45   - registrace závodníků 
  9,00 – 10,00   - 1. poločas závodu 
10,00 – 11,00  - přestávka na výměnu stanovišť 

                                           (+ losování rybí tomboly) 
11,00 – 12,00   - 2. poločas závodu 
12,00 – ukončení závodů 
        (v průběhu vyhodnocování bylo další losování tomboly) 
13,00 – vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen   

   
     V průběhu obou poločasů bylo letos všemi 
závodníky celkově nachytáno 196 ryb a celková 
ulovená míra byla naměřena 52,5 „rybího“ metru. 
Největší počet ulovených ryb jednotlivcem byl 15 ks a 
největší ulovenou rybou byl kapr o délce 49 cm. 

 
Výsledková listina: 
                     
Kategorie nad 15 let : 
 
1. Petr Vodička  ........................   665 cm 
2. Antonín Vařeka  ...................   375 cm 
3. Luděk Jelínek  ......................   322 cm 
4. Karel Gančarčík  .................    284 cm 
5. Karel Lohniský  ...................    263 cm 
 
Kategorie do 15 let : 
 
1. Jakub Víšek .........................     62 cm 
2. Jan Chvála  ..........................     51 cm 
3. Jakub Sütto  ........................     25 cm 
 

 
Účastnický poplatek, v němž bylo zahrnuto jednorázové povolení k lovu a občerstvení v podobě piva 

nebo limonády, grilovaného párku a  kávy nebo čaje činil i letos 150 Kč. Také rybí tombola se nesla 
v duchu tradic. Bylo milé dívat se na to, jak někteří výherci darovali tombolovým kaprům svobodu             
a pustili je do rybníka. Během závodů hrála všem pro potěšení reprodukovaná příjemná hudba.  
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     Rád bych poděkoval všem účastníkům závodů i našim milým sponzorům za přízeň a věřím, že příští 
ročník rybářských závodů bude opět stejně krásný a úspěšný jako ten letošní. Přeji všem rybářům pevné 
zdraví a hodně skvělých úlovků. PETRU ZDAR ! 
 
         Starosta SDH obce Spojil  
                 Ing. Jan Meloun 
 
��������������������������������������������������������� 
 
 
 
 
 
 
     Jako každý rok připravila pro naše děti  komise 
pro občanské záležitosti ve spolupráci se členy 

SDH Spojil  dne 3.6. 2006 zábavné odpoledne 
plné her a soutěží.  
     Vzhledem k výstavbě v centru obce však 
letošní oslavy dne dětí probíhaly na ploše nového 
sportovního areálu. 
     Do soutěží se postupně přihlásilo celkem 24 
dětí ve věku do 13 let, nejmladšímu soutěžícímu 
bylo teprve dva a půl roku. Každý závodník měl za 
úkol podle vlastních možností  a sil splnit celkem 
14 soutěžních úkolů. V nich se objevilo například 

lovení rybek, hod na terč, chůze po provaze, hod 
granátem na cíl, střelba ze vzduchovky, vkládání 
písmen a čísel do skládačky, odstřihnutí lízátka 
naslepo a další a další zábavné úkoly. Většinou se 
soutěžící předvedli jako velice šikovní, a to i ti 
nejmenší.  Jako odměnu pak každý obdržel 
balíček se sladkostmi a drobnými cenami.  
     Pro starší kategorii dětí byla připravena také 
soutěž vědomostní. I v tomto případě většina 
účastníků samostatně nebo s pomocí svých 
kamarádů  úkol splnila.  
     Pro ty odvážnější děti bylo připraveno 
překvapení. Tím překvapením byla možnost 
projížďky na koni. Tato atrakce byla pro mnohé 
vskutku nevšedním zážitkem.  
     Také počasí oslavám tentokrát přálo. Navíc si 
všechny děti,  obohacené o řadu nových zážitků    
a pěkné ceny, mohly pochutnat na vynikajících 
zákuscích a dalších sladkostech, které pro tento 
den dodali příznivci obce a sponzoři. Za to jim patří 
naše uznání a velký dík jak od pořadatelů, tak od 
soutěžících dětí.  
     Náš velký dík náleží také občanskému sdružení  
Apolenka, které pro děti připravilo zmiňovanou 
projížďku na koních.     

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

 

KVĚTÁKOVÁ  SCHOVANKA 
 
Potřeby: 1 květák, 150 g na plátky nakrájené anglické slaniny, 1 červená a 1 zelená paprika, 1,5 dl 
smetany, 2 vejce, 100 g eidamu, 50 g nivy, 1 kostka zeleninového bujónu, kousek másla, sůl  
  
Postup přípravy:  Růžičky květáku povaříme ve vodě s kostkou bujónu a scedíme. Pekáč 
vymažeme máslem nebo olejem. Každou růžičku květáku zavineme do plátku anglické slaniny a 
uložíme na pekáč, posypeme nakrájenými paprikami, zalijeme rozšlehanými vejci se smetanou a 
nakonec posypeme nastrouhanými sýry a dáme pozvolna péct. 
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     Dne 26. května 2006 oslavil kulaté 
jubileum náš nejstarší občan a mezi 
gratulanty nechyběli ani zástupci obce. 
Během příjemného podvečerního 
posezení, které se nepozorovaně 
přesunulo do povídání večerního, se            
u Teleckých probralo kde-co. Vzpomí-
nalo se na doby dávno minulé                
a přetřásala se i „žhavá“ současnost. 
Snad jediným postesknutím jubilanta 
bylo, že se na „výpravách“ ke svým 
milovaným králíkům musí opírat o hůlku, která mu pak překáží v jejich krmení. Kéž by nás vždy 
provázely jen takovéto stesky.  
 
 
���������������������������������������������������� 
 
 

 
 

ZKONTROLUJTE SI TETANUS 
 
     Nepamatujete si datum vašeho posledního očkování proti tetanu? Nebo ještě hůře, víte, že            
v uplynulých patnácti letech jste na žádném očkování nebyli? 
 
     Pak by vás mohl zajímat život bakterie jménem Clostridium tetani. Tento mikrob je běžným 
obyvatelem trávicího traktu býložravců a s jejich trusem se dostává do půdy, kde léta přežívá ve formě 
velmi odolných spór. Dostanou-li se pak tyto spóry do rány, mohou se za příhodných podmínek začít 
množit a tvořit svůj jed - tetanový toxin. Ten pak putuje k nervům ovládajícím svalstvo a působí jejich 
křeče. Tetanus se projevuje nejprve neklidem, poruchami spánku a ztíženým polykáním, postupně se 
přidává svalová ztuhlost a křeče. Jako první bývají postiženy obličejové svaly žvýkací a mimické a na 
jeho tváři vidíme "ďábelský smích", křeče se šíří do zádových svalů, pacient zaujímá pozici s dozadu 
prohnutými zády a krkem. Pro křeče hlasivek nemůže nemocný mluvit a křeče dýchacích svalů ho 
ohrožují udušením za plného vědomí. 
     Očkování proti tetanu je u nás povinné a všichni jsme tedy očkováni byli – jen si vzpomenout, kdy to 
bylo naposledy. Vhodný interval přeočkování je velmi individuální. Interval 10 až 15 let je vhodný pro 
mladé lidi, u starších věkových kategorií by měl být spíš kratší. 
Co dělat při poranění? 
     Rány kontaminované hnojem, kompostem nebo i jen částečkami půdy jsou z pohledu tetanu 
rizikovým zraněním a je vhodné je pečlivě vydezinfikovat. Dobře se k tomuto účelu hodí Peroxid vodíku, 
který uvolní v ráně kyslík, a tím zahubí anaerobní Clostridia. Pokud jste se zranili více než 5 let od 
očkování proti tetanu, jste-li očkováni neúplně nebo vůbec, nebo je-li vám víc než 60 let, raději navštivte 
svého lékaře. Ten vás v případě nutnosti přeočkuje a nebo, bude-li to nutné, zajistí i další léčbu. 
 
               (volně upraveno z e-mail  Zdravotnických novin) 
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     Byli dva - Čestmír Škoda a Jan Volše, kteří se 
v červnových dnech toulali po NSR a Holandsku,      
a byli také jediní dva z naší obce (alespoň pokud je 
nám známo), kteří byli také fandit našim 
fotbalistům přímo v dějišti mistrovství světa 
v kopané 2006. Po návratu domů jsme si je lehce 
vyzpovídali. 

 
     Jak se vám cestovalo a co Vás na cestě 
překvapilo? 
     Cestovalo se celkem pohodlně, jen na české 
straně to o poznání více drncalo. Zásadním 
poznatkem bylo, že na české straně byla cesta až 
k Hoře Sv.Šebestiána hustě lemována sexuálními 
pracovnicemi, které jakoby kouzlem zmizely na 
straně německé. 
     A co mistrovství v kopané a jeho 
organizátoři? 
     Můžeme říci, že se pořadatelé šampionátu 
zhostili s německou pečlivostí a nikde jsme na 
žádný problém nenarazili, pokud jsme si k němu 
tak trochu nepomohli sami. 
     Jak tomu máme rozumět? 
     Šlo o vyvěšení České vlajky s nápisem SPOJIL. 
Pořadatelům však vadilo jen její zavěšení na horní 
část zábradlí, protože tam některým divákům 
poněkud zakrývala výhled. Po jejím přesunutí do 
nižší polohy již nikdo neprotestoval. 

     Co fanoušci jiných národních mančaftů? 
     Tady nebyl problém. V pohodě jsme navazovali 
družbu s anglickými, brazilskými, mexickými                
i jinými fandy, hlavně ve Sportbaru 
v Amsterodamu. A nebyli jsme od nich biti ani když 
jsme tak trochu ze zlomyslnosti fandili týmu, který 
neměl na místě žádné své příznivce. 
     A nějaké překvapení nebo zážitky přímo 
z fotbalových utkání, kde jste byli fyzicky 
přítomni? 
     Ty byly dva. Jednak to bylo milé setkání 
s Mirkem Topolánkem, předsedou ODS, se kterým 
jsme se setkali a fandili našemu mužstvu při utkání 
s USA, kdy vše bylo ještě umocněno výhrou 
našeho týmu 3:0.  
     Druhým, ale skličujícím překvapením bylo, že 

jsme právě na utkání Česko-USA získali vstupenky 
od překupníka a při pohledu na ně jsme zjistili, že 
se jednalo o vstupenky, které byly původně určeny 
pro Česko-moravský fotbalový svaz (ČMFS). Jak 
se dostaly do rukou překupníka, respektive 
anglické překupnice, zůstává záhadou. Takže 
chválíme organizaci, ale ne distribuci vstupenek, ať 
už k tomu došlo jakkoliv ! 
 
Díky za rozhovor. 

 
 
���������������������������������������������������� 
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z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  21. června  2006 
     Program jednání byl rozšířen o dva body. Jednalo se o projednání a schválení Obecně závazné 
vyhlášky  obce Spojil č.1/2006, o pohybu psů na veřejných prostranstvích a v druhém bodě šlo                
o odsouhlasení pojmenování nového zvonu do naší kapličky. 
  
     Prvním bodem jednání se stalo projednání                 
a odsouhlasení návrhu na prodej středotlaké 
přípojky plynovodu ke sportovnímu areálu v délce 
59m. Prodej se uskuteční v rozsahu návrhu 

smlouvy doručené obci Spojil Východočeskou 
plynárenskou a.s., kdy byla cena stanovena 
vzájemnou dohodou na 31. 000,- Kč. Již vzhledem 
k výhodné ceně byl návrh všemi přítomnými přijat. 

 
     Starosta obce dále předložil zastupitelstvu obce návrh týkající se prodeje pozemků, které budou 
předmětem pozemkových úprav na základě vypracovaného geometrického plánu. Prodej těchto 
pozemků po pozemkových úpravách bude mít přímou vazbu na výstavbu řadových domů v centru obce 
Spojil. Uvedený návrh stejně jako navržená prodejní cena ve výši 1. 450 Kč za 1m2 byly po krátké 
diskuzi schváleny.   
 

     Zastupitelstvo obce bylo starostou informováno 
o probíhající rekonstrukci spojilské kapličky. 
V současné době již byla provedena rekonstrukce 
střechy včetně zvoničky a také byla namontována 
nová technologie zvonění. Byl odlit nový zvon, 
který je v současné době uložen na obecním 
úřadě a to až do doby jeho vysvěcení a vlastní 
instalace do zvoničky. Předpokládaný termín 
vysvěcení zvonu je stanoven na 9. září 2006, kdy 
by mělo současně dojít i na slavnostní otevření 
sportovního areálu naší obce. Vysvěcení zvonu 
provede biskup Královehradecké diecéze Dominik 
Duka.  

     Současně s uvedenými informacemi byly 
probrány i skutečné náklady vázané na smlouvu   
o dílo. Tyto představují 266.659, 60 Kč, renovace 
křížku umístěného na zvoničce pak 30. 000,- Kč. 
Fakturace za instalaci technologie zvonění              
a umístění vlastního zvonu ke dni jednání 
zastupitelstva ještě neproběhla. 
     V budoucím období čeká kapličku ještě její 
odizolování  a zhotovení nové fasády.  
Pro usnesení vzalo zastupitelstvo obce zprávu                   
o investici „Rekonstrukce spojilské kapličky“ na 
vědomí a považuje provedené práce za 
probíhající v souladu s uzavřenými smlouvami            
a s vůlí zastupitelstva obce. 

  
     V dalším bodě jednání byla probrána zpráva o investiční akci „Technické a sociální zázemí 
sportovního areálu obce Spojil“, kdy se stavem věcí seznámil přítomné starosta. I přes počáteční zdržení 
stavby z důvodu nepřízně počasí jde dílo celkem rychle kupředu. Byly již vybudovány inženýrské sítě, 
základová deska a  obvodový plášť stavby, také již byla  zhotovena vazba s  ochrannou fólií. 
     Starosta dále seznámil zastupitelstvo obce se smlouvami o dílo, které jsou ještě předmětem realizace 
a nebyly k dnešnímu dni zařazeny do realizace stavebních objektů. Sem patří i smlouva na dodávku           
a montáž inženýrských sítí od hranice pozemků po vlastní budovu technického a sociálního zázemí 
sportovního areálu. Jinak byla výstavba sítí dokončena, protokolárně převzata a bude požádáno              
o kolaudaci jejích stavebních objektů. 
     Jako zatím drobný problém se jeví stav, že se do konkurzu vyhlášeného obecním úřadem dosud 
nepřihlásil žádný zájemce o správcovství sportovního areálu.   
  
     V průběhu jednání byli přítomní informováni 
také o stavu investiční akce „Centrum obce Spojil 
- řadový RD „A“ a „B“. Zde se dne 6. 4. 2006 

uskutečnil  první kontrolní den, kdy byla zkontrolo-
vána a zkompletována realizační projektová 
dokumentace a protokolárně předána firmě PKF 
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s.r.o Hradec Králové k vlastní realizaci stavby. 
Současně byly řešeny problémy vzniklé při 
zahájení stavby  - opravy vodovodního řádu            
a plynového vedení, které byly poškozeny 
v důsledku nesprávného vytyčení trasy vodovod-
ního řádu a mělkému uložení plynového  vedení.  
     Vlastní výstavba již byla zahájena, jsou 
vybudovány pilíře pro oba bytové domy. Pro 
bytový dům „B“ jsou zhotoveny základové desky  
a v současné době probíhá vyzdívání.  
      Dne 18. května se uskutečnila schůzka vedení 
firmy PKF s.r.o. Hradec králové, starosty obce      
a obou místostarostů společně s budoucími 
vlastníky domků bytového domu “B“. Na této 
schůzce byly předloženy doklady o úhradě 90% 

kupní ceny pozemků a příspěvku na inženýrské 
sítě. Na základě toho byly zároveň podepsány 
smlouvy o smlouvách budoucích kupních na 
jednotlivé domky  včetně pozemků. 
     Na výstavbu domu „B4“ byla podepsána 
smlouva mezí obcí Spojil a firmou PKF s.r.o. 
Hradec Králové, což vychází z usnesení 
zastupitelstva obce. Mezi obcí Spojil a manželi 
Weinhauerovými byla smlouva o smlouvě budoucí 
kupní podepsána až 23. 5. 2006 a po jejích 
následných korekturách pak definitivně 7. 6. 2006. 
Následně byl již uzavřen pouze její dodatek 
týkající se prodloužení termínu úhrady 90% kupní 
ceny pozemku a příspěvku na inženýrské sítě do                 
23. 6. 2006.  

�����

     V následujícím bodě jednání bylo diskutováno           
o otázkách vstupu strategického partnera do 
společnosti VaK a.s. Pardubice. Starosta obce 
Spojil s vědomím toho, že do současné doby obec 
Spojil není akcionářem VaK a.s. Pardubice, ale 
s uvedenou organizací má uzavřeny pouze 
provozní smlouvy na vodohospodářské stavby 
v obci Spojil, navrhl zastupitelstvu obce přijmout 
usnesení, které případně bude tvořit určitou 

morální podporu ve věci prodeje uvedené akciové 
společnosti. Po diskuzi nad zprávami 
z Mikroregionu Loučná, i některými novinovými 
články se zastupitelstvo obce usneslo vyjádřit 
nesouhlas s prodejem společnosti Vodovody             
a Kanalizace a.s. Pardubice. Obec Spojil se 
připojuje na stranu akcionářů, kteří souhlasí 
s odkoupením čistírny odpadních vod                      
a s poskytnutím ručitelského závazku. 

  
     Ve zprávách o činnosti obecního úřadu se objevily některé již výše uvedené body nebo záležitosti 
s nimi související, týkající se z větší části investiční výstavby v obci. 
     Obecní úřad také zajišťoval úkoly související s přípravou voleb, zejména s prací okrskové volební 
komise a vlastní přípravu volební místnosti. V této souvislosti byla také částečně provedena oprava 
fasády budovy obecního úřadu. 
 
     V dalším programu jednání zastupitelstva byla přijata Obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 1/2006 
o pohybu psů na veřejných prostranstvích, s jejímž zněním seznámil přítomné místostarosta obce Spojil 
Dr. Mencl. Plné znění této vyhlášky najdete v tomto výtisku našeho zpravodaje. 
 
     Z ankety, která v obci Spojil proběhla na téma pojmenovaní nového zvonu do kapličky, vyplynul jako  
jednoznačný návrh na jméno „Václav“. Svým způsobem tedy nebylo v této souvislosti již o čem 
diskutovat a návrh na pojmenování byl jednomyslně schválen. 
  
     V rubrice různé byl diskutován počet členů 
zastupitelstva pro nové volební období. Diskuze 
byla vedena na základě metodického pokynu 
Krajského úřadu Pardubického kraje.  Po zvážení 
všech okolností předložil starosta obce návrh, aby 
v novém volebním období zastupitelstvo obce 
Spojil pracovalo v počtu devíti členů tak jako 
dosud. Tento návrh byl následně přijat. 

     Předsedkyně finančního výboru seznámila 
zastupitelstvo obce s jednáním finančního výboru, 
který se konal dne 7. 6. 2006. Byla provedena 
kontrola plnění rozpočtu v příjmech a  výdajích za 
období leden až květen 2006. Příslušné změny 
rozpočtu budou provedeny až při dalším jednání 
finančního výboru, po dokončení investičních akcí. 

 
���������������������������������������������������� 
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SPOJIL č. 1/2006 
o pohybu psů na veřejných prostranstvích 

 
     Zastupitelstvo obce Spojil vydalo dne 21. 6. 2006 usnesením č. II/2006 na základě §24 odst.2 
zák.č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením §10 písm.d) a  § 84 odst 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb. o obcích/obecní zřízení/ ve 
znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Čl. 1 

a) Volné pobíhání psů, není-li dále stanoveno jinak, se na veřejných  prostranstvích obce zakazuje. 
Veřejným prostranstvím jsou podle ust. §34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 

b) Za veřejná prostranství se pro účely této obecně závazné vyhlášky považují prostranství 
přístupná každému bez omezení, silnice, komunikace – p.p.č. 63/1, 144/3, 540/1, 541/1, 547, 
560/1, 564, 566, 567, 568/1, 572, 807/1, 814, 568/4, 568/6  a veřejná zeleň - p.p.č. 63/4,  169/4, 
240/1, 568/2,  815/1, 816.   

 
Čl. 2 

Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna míti jej na vodítku a s ohledem na okolnosti           
a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem. 
 

Čl.3 
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude stíháno podle platných předpisů, např. §48 zákona             
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato obecně závazná vyhláška č. 1/2006 nabývá účinnosti dne  8. července 2006 
 
���������������������������������������������������� 
 

 

Uvedená vyhláška o pohybu 
psů na území naší obce 
s sebou také přinesla již v minulém vydání přetřásanou otázku, zda své mazlíčky a hlídací raťafáky 
označíme novou známkou, nebo elektronickým čipem. A není to pouze otázka vyhlášková. Jak jsme již 
byli uvedli, je nutné udělat pořádek v registracích. Pro úplnost – pokud jste s minulou Drbnou podpálili 
dřevěné uhlí v zahradním grilu – uvádíme znovu tabulku a parametry jednotlivého označení pro naše 
psy. 
 

TYP  OZNAČENÍ MÍSTO REGISTRACE POPLATEK 2007 POZNÁMKA 

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

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

 
     Poplatek u psí známky je kaucí, kdy v případě prodeje či úmrtí psa se při vrácení známky vrací i tato 
kauce. 
     Platba za čipování je uvedena včetně DPH. Částka 499,- za psa bude požadována při čipování počtu 
od 31 a více psů najednou, částka 552,- Kč v případě čipování do 10 psů. V každém případě je tato 
částka o 200-300,- Kč nižší, než když si necháte psa očipovat sami. Ti, kdo nechají psa označit čipem, 
budou mít automaticky úlevu od „psího“ poplatku v roce 2007. Tím se jim rovněž sníží náklady na čip. 
     Protože jste již jistě nad možnostmi uvažovali, bude pro Vás lehké se rozhodnout. V případě, že máte 
zájem o elektronický čip, prosíme o závazné vyplnění přiložené přihlášky. Tuto přihlášku je pak  nutné 
buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní schánky OÚ, nebo prostřednictvím obou místostarostů 
doručit na Obecní úřad ve Spojile – nejpozději do konce července 2006. Přihlášení zájemci budou 
následně informováni o termínu, případně o dalších informacích s touto akcí spojených. 
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Příspěvek od JUDr. Pecháčkové 
 
Ahoj všichni ! 
 
     Možná víte, možná nevíte, že lze 
„bojovat“ proti krádežím mobilních telefonů, 
případně proti nepoctivým nálezcům, 
pokud mobil ztratíte.  
     Vytočíte-li (samozřejmě teď – po 
odcizení by to šlo dost těžko) na vašem 
mobilním telefonu  

� # 0 6 # 
zobrazí se na displeji patnáctimístné 
výrobní číslo vašeho přístroje (IMEI). Toto 

číslo si někam dobře poznačte a v případě 
ztráty nebo odcizení vašeho telefonu 
nahlaste toto výrobní číslo vašemu 
operátorovi. Ten bude schopen Váš přístroj 
zablokovat a i po výměně SIM karty bude 
přístroj nepoužitelný.  
     Pravděpodobně už svůj telefon nikdy 
neuvidíte, ale alespoň si můžete být jisti, 
že kdokoli Váš telefon má, nemůže ho 
použít ani dále prodat. 
     Udělá-li to takto každý majitel mobilního 
telefonu, nebude důvod, proč telefony dále 
krást. 

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

 
     Prezident ČR Václav Klaus  společně s dosavadním premiérem ČR Jiřím Paroubkem  stanovili termín 
konání voleb do zastupitelstev obcí na dny 20. a 21. října 2006.   
     Zastupitelstvo obce Spojil se  na svém zasedání 21. června 2006 v souladu s § 67 a § 68 zákona        
č. 128/2000 Sb. usneslo, že pro příští volební období bude zastupitelstvo obce voleno v počtu devíti 
členů.  
     Samotná příprava a průběh voleb do zastupitelstev obcí se řídí především zákonem č. 491/ 2001 Sb. 
Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního 
práva( viz § 5 zákona č.491/2001).  
     Chcete- li udělat něco užitečného pro své spoluobčany a nebojíte se práce a zodpovědnosti, pak 
můžete využít této možnosti a kandidovat do zastupitelstva obce.  
 
JAK POSTUPOVAT?  
     V první řadě si musíte založit volební stranu a sestavit si její kandidátní listinu, kterou odevzdáte do 
15. srpna 2006 do 16,00 hodin ( viz § 21 zákona č. 491/2001) na organizační odbor Magistrátu města 
Pardubic, který je ze zákona pověřeným obecním úřadem pro naši obec a zároveň registračním úřadem 
pro registraci volebních stran a tím i kandidátních listin.  
 
CO ROZUMÍME POD POJMEM VOLEBNÍ STRANA?  
     Podle výše citovaného zákona mohou volební stranou být registrované politické strany a politická 
hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých 
kandidátů nebo sdružení politických stran nebo hnutí a nezávislých kandidátů ( viz § 20 zákona               
č. 491/2001).  Pro zjednodušení uvádíme, že volební stranou může být i pouze jeden kandidát.   
 
JAK MÁ VYPADAT KANDIDÁTNÍ LISTINA A CO MÁ OBSAHOVAT?  
( Tato část volebního zákona je obsažena v § 21 a 22 ) 
     Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Každá volební 
strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu.  
     Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana 
ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé 
její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební 
strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, 
datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební 
strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet 
podpisů voličů je stanoven v příloze. Číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo 
směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce 
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.  

 

11:55 
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     Kandidátní listina obsahuje:  
- název zastupitelstva obce  
- název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 jde, s uvedením 

názvu politických stran a politických hnutí  
- jména a příjmení kandidátů, jejich věk a povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, 

název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné 
politické strany nebo politického hnutí(dále jen bez politické příslušnosti)  

- pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla  
- jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát  
- jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo  
- jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení 

politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde                 
o nezávislého kandidáta  

- podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li 
kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice a nebo sdružení politických 
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis 
osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena  

- volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů 
volených do příslušného zastupitelstva obce  

- ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že 
souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě  tyto 
překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden 
na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále 
uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.  

- volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která 
je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená 
způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. 
Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení 
tohoto odvolání registračnímu úřadu.  

 
Příloha:  Počet podpisů na peticích podle §21 odst.4 zákona č. 491/2001  
       Vzhledem k tomu, že jsme obcí s počtem obyvatel do 500, je nutné, aby nezávislý kandidát měl      
5 % podpisů a sdružení nezávislých kandidátů  7 % podpisů.  

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Tyto pokyny jsou zjednodušeným výtahem některých částí zákona č.491/2001. Proto je nutné 
seznámit se s plným zněním.  
     Zároveň redakční rada žádá případné volební strany, pokud chtějí své programy prezentovat 
prostřednictvím „Spojilské drbny“ či jejích stránek využít k předvolební propagaci, je nutné 
předat Vaše příspěvky redakční radě nejpozději do 22. srpna 2006 !!!  
 

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

 
 
 
 
 
      
 
  

                                                                                              
 
 
 
  
 
                                   

KOTLETY ZASE TROCHU JINAK 
 
Potřeby: 4 vepřové kotlety bez kostí, 2 stroužky česneku, sterilované zeleninové lečo, velká cibule, 
olej, 1 dcl kečupu, sůl, pepř, ostrá paprika mletá, nebo feferonka, strouhaný sýr Niva - asi 20 dkg,   
4 krajíčky chleba na topinky.  
 Postup: Na oleji z obou stran dobře orestujeme omyté a mírně naklepané kotletky, které jsme 
nasolili a opepřili. Orestované kotletky vyjmeme na talíř a nadrobno pokrájenou cibulku osmahneme 
ve výpeku lehce do růžova, znovu vložíme orestované kotletky, zalejeme zeleninovým lečem a 
kečupem a dusíme ještě cca 10 minut. Dochutíme pepřem, solí, případně ostrou paprikou nebo 
feferonkou.  
     Než se maso dodusí, připravíme si topinky, které potřeme hojně česnekem a dáme na talíře. Na 
topinky navrstvíme směs zeleniny, na  kterou položíme kotletku, kterou posypeme strouhanou 
nivou.  
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Touto cestou si Vás dovolujeme informovat: 
 

1. Obecní úřad Spojil má změněné telefonní číslo pevné linky 
Nové telefonní číslo je  461 100 077 

 
2. Z důvodu čerpání dovolené nebudou úřední hodiny v týdnu 

od  31.7. do  4.8.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vydavatel: Obec Spojil, www.spojil.com, adresa redakce: Spojil, Na Okrajích 60, 530 02 Pardubice,                   
tel./fax : 461 100 077, e-mail: obec.spojil@volny.cz, šéfredaktor: MUDr. Karel Mencl, zástupci redaktora:             
M. Čápová, B. Melounová  a  M.  Telecká.    

Výtisk je bezplatný, vydáván jako  zpravodaj obce Spojil, vychází 6x ročně nákladem 180 výtisků. 
 

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

dne 14. června 2006 zemřel  

pan   Josef  TROJAN,  Spojil  č.p. 5   

ve  věku  86 let 

Prodám osobní automobil VOLVO 360 

(sedan), motor K200 (keramika) o objemu 

2,0 l, r.v. 1985/model r. 1987, STK červenec 

2007, 246000 km, palivo Ba-Natural 95 + 

alternativní pohon na LPG (holandský typ), 

tažné zařízení, přídavné reflektory. Sada 

letních a zimních pneu na samostatných 

ráfcích (letní jsou na ráfcích litých).   

Kontakt: 607 271 924 


