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   Vážení spoluobčané, milí sousedé,  

        za několik málo dní skončí stávajícímu zastupitelstvu obce Spojil, v jehož čele jsem po čtyři 

roky stál, volební období. Nepřísluší mi hodnotit, jak jsme obstáli u Vás spoluobčanů a našich 

voličů, k tomu jste povoláni Vy. Dovolte mi však malé ohlédnutí a shrnutí uplynulých čtyř let.  

      V první řadě se podařilo vytvořit podmínky pro individuální výstavbu rodinných domků 

v lokalitě Morčák a tím se zvýšil počet obyvatel naší obce na současných 338 obyvatel. Ve svém 

důsledku to přináší již nyní své „ovoce“ v podobě enormního nárůstu příjmové části rozpočtu 

obce v položce daňových příjmů. Obec dostala novou tvář a je patrný její rozvoj ve všech sférách 

jejího života. Občané dostanou v brzké době k užívání sportovní areál s pěknou budovou 

technického, sociálního a společenského zázemí. Svou novou podobu dostává i samotné centrum 

obce se svojí historickou památkou, místní kapličkou. Snažili jsme se udržet na dobré úrovni         

i společenský a kulturní život naší obce, přestože jsme v posledním roce  vzhledem k nedostatku 

vhodných prostor museli od některých akcí ustoupit. Po několika letech jsme rozšířili autobusovou 

dopravu do obce a to včetně víkendů. Snažili jsme se také zkvalitnit informovanost občanů a práci 

s nimi, a to nejen prostřednictvím místního rozhlasu, úředních desek a „Spojilské drbny“ či 

internetových stránek obce, ale zejména jsme se vrátili k pořádání besed s občany. Ve své práci 

jsme se rovněž snažili využít anket k zjištění názorů občanů na řešení závažných  problémů života 

obce.  

     Jsem si společně se svými kolegy vědom, že ne vše co jsme vykonali se nám podařilo. Ne vždy 

se nám podařilo najít taková řešení, která by našla pochopení a kladnou odezvu u všech nebo 

alespoň u většiny obyvatel. To však přináší život a každý má právo na svůj vlastní názor.  A i když 

naše práce neodpovídala vždy Vašim představám, věřte, že jsme se pokaždé snažili konat 

s nejlepším vědomím a čistým svědomím pro rozvoj naší obce a Vaší spokojenost. Přesto, že ne 

vždy byly v uplynulých čtyřech letech naše společné dny slunné, chci touto cestou poděkovat všem 

občanům, kteří se podíleli na rozvoji naší obce, ať to bylo jakýmkoliv způsobem, třeba jen svým 

názorem,. Chci jménem svým i jménem zastupitelstva obce Spojil poděkovat všem členům výborů   

a komisí, kteří byli po celou dobu prodlouženou pomocnou  rukou starosty a zastupitelstva obce.  

     Z tohoto místa patří mé poděkování také členům zastupitelstva obce za jejich neúnavnou práci 

pro občany a rozvoj obce. Vám všem, vážení spoluobčané, přeji hodně zdraví a spokojenosti 

v osobním životě a rovněž všem přeji dobré sousedské vztahy. 

                                                                                     JanKřivka, starosta   

 

P O D Ě KP O D Ě KP O D Ě KP O D Ě K    O VO VO VO V    Á N ÍÁ N ÍÁ N ÍÁ N Í    
Vážení spoluobčané,  

 

         uplynul více jak měsíc od jedné z nejvýznamnějších událostí v historii 

naší obce, od požehnání nového zvonu místní kapličky a tím i od dovršení  

I. etapy její rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se po zahájení prací ukázalo, 

že rekonstrukce tohoto historického objektu bude ekonomicky náročnější, 

než se dalo předpokládat, požádala obec Spojil o dotaci na tuto opravu 

Pardubický kraj, který nám vyšel vstříc a ze svých prostředků uvolnil částku 

100 000,- Kč . 

     Zastupitelstvo obce Spojil děkuje Pardubickému kraji za poskytnutí této 

mimořádné dotace.  
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Do příštího vydání se mezi jubilanty objeví : 
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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I 

Přejeme  Vám oběma hodně zdraví 
! � 

Od minulého vydání zpravodaje již oslavil : 

Do příštího vydání zpravodaje bude slavit : 

1.10.2006 pan ing. František KOPECKÝ, č.p. 57 
� � � � � 

27.11.2006 paní Anna NOVÁKOVÁ, č.p.62  

� � � � � 

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 
LETOS TO JSOU SAMÍ KLUCI !!! 

N A R O D I L I    S E : 
26. 5. 2006  PETR JUST, č.p.  7 

12. 9. 2006 Daniel SCHILLER,  č.p. 8 
30. 9. 2006 Patrik ŠLINGR, č.p. 50 
29. 9. 2006 Jakub RACEK, č.p. 77 

„ŽIVOTNÍ MOUDROSTI“ 
 

Co z toho, že zítra bude líp, když vždy, když se ráno vzbudím, je dnes. 

V každé organizaci je vždy aspoň jedna osoba, která ví o co jde. Tu je třeba najít a zastřelit…... 

V 17 letech se děvčatům začíná měnit hlas.…………..z NE na ANO.………... 

Žena je dobrý sluha, ale zlý pán. 

Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. 

Nic tak neomezuje svobodu slova jako rozbitá huba!! 

Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený.... ale teď už nemám chybu. 
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    Sluneční paprsky zářily na jasně modré obloze 
a své hvězdičky posílaly na krásně se zelenající 
trávu.  Dalo by se říci takřka pohádkové ráno do 
něhož jsme se v sobotu 9. září 2006 probouzeli.  
     Po několika denních přeháňkách jsme si mohli 
konečně oddychnout a doufat, že se vše vydaří. 
Vždyť pěkné počasí je základ pro zdárný průběh 
jakékoliv akce v přírodě. Tento den byl pro nás 
významný, ba přímo sváteční. Ne každému se 
v životě podaří být svědkem takové události, která 
v tento den čekala nás.  
     Požehnání a vyzdvižení nového zvonu do místní 
kapličky, to je obřad, jehož svědky nemůžeme být 
každý den. K tomu nás čekala prohlídka prostor 
nově vznikajícího technického, sociálního a spole-
čenského zázemí sportovního areálu a setkání 
rodáků naší obce.  A tak jsme netrpělivě čekali, až 
udeří třináctá hodina a vše vypukne. V prostorách 
sportovního areálu jsme přivítali na tři sta našich 
spoluobčanů, rodáků, návštěvníků a hostů. Ve 
svém středu jsme uvítali biskupa Královéhradecké 
diecéze pana Dominika Duku, poslance Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky pana 
Miloslava Souška, radního Pardubického kraje 
pana  Petra  Šilara,   které  za  doprovodu  starosty  

 
obce pana Jana Křivky přivezlo koňské spřežení   
v historickém kočáře. Dalšími našimi milými hosty 
byla radní Pardubického kraje paní Jana 
Smetanová, pan František Matúšů, předseda 
mikroregionu  Svazku obcí Loučná, starostové obcí 
a zástupci firem zajišťujících investiční výstavbu 
v obci. 
     Po slavnostním zahájení a zdravicích hostů se 
vydal slavnostní průvod  za doprovodu dechové 
hudby pana Glosse s Kolína a jejich mažoretek na 
krátkou  pouť, aby  doprovodil  nový  zvon  k  místní  
kapličce. Nový zvon nesoucí jméno Václav byl 
převážen v  historickém kočáře taženým koňmi  

uprostřed krásné květinové výzdoby, která vzešla 
z rukou místních žen. Koňské spřežení jej ladným 
tanečním krokem ve vší důstojnosti  za doprovodu 
slavnostně oděných místních hasičů dovezlo až na 
místo určení.  
     U místní kapličky proběhl obřad požehnání 
nového zvonu biskupem Královéhradecké diecéze 
panem Dominikem Dukou. Po té byl vyzvednut do 
nové zvoničky místní kapličky a uskutečnilo se jeho 
první zvonění za ty, které nemohl vyprovodit na 
jejich poslední cestě. Druhé zvonění nového zvonu 
Václav bylo věnováno nejen šťastné budoucnosti 
naší obce a jejich obyvatel, ale šťastné budoucnosti 
všech lidí na celém světě a životu v míru.  
     Po skončení obřadu se všichni účastníci vrátili 
zpět do prostor sportovního areálu, kde se konal 
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koncert dechové hudby pana Glosse a probíhalo 
setkání rodáků naší obce, kteří si společně 
zavzpomínali na doby svého dětství a  mládí, které 
zde prožili.  

     V podvečer se uskutečnila prohlídka nově 
budovaného objektu technického, sociálního            
a společenského zázemí sportovního areálu. 
K tanci a poslechu hrála až do časných ranních 
hodin country kapela Medvědi. Počasí nám přálo.  
O občerstvení se postarala cateringová společnost 
Bazalka ze Sezemic a místní hasiči. A tak si 
návštěvníci mohli dát nejen grilovanou kýtu, 
gulášek, klobásku a pivečko, ale také pravý 
nefalšovaný ovárek, který zdarma věnovali naši 
hasiči jako poděkování občanům za jejich podporu 
při různých akcích.  
     A tak si snad všichni účastníci odnesli řadu 
pěkných vzpomínek a strávili zde pěkné sobotní 
odpoledne a večer. Nám nezbývá, než poděkovat 
všem, kteří se podíleli na zajištění této pro naši 
obec historicky významné akce a zasloužili se o její 
zdárný průběh. 

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

 
 
     Také letošní 9. ročník Spojilské míle se konal 
na tradiční trase od otáčky autobusu MHD po 
silnici směrem ke Studánce, tentokráte dne 16. 
září 2006. Celou sportovní akci opět připravil 

„nadšenecký“ cyklistický klub NAC Pardubice ve 
spolupráci s obcí Spojil a Sborem dobrovolných 
hasičů obce Spojil. Počasí bylo letos mimořádně 
pěkné, svítilo slunce a bylo příjemně teplo. Jako 
každoročně se na startu sešel velký počet 
závodníků. Z tradice nevybočila ani pravidla, 
závodilo se ve čtyřech kategoriích formou měřené 
časovky. Starší závodníci museli projet celou trasu 
Spojilské míle, tedy celkem 1200 m, mladší 
závodníci pak její polovinu. 
     Po usilovném zápolení, kdy jako na správných 
závodech stoupal všem účastníkům adrenalin a na 

startu se chvěla kolena nedočkavostí vyrazit, byli 
vítězové odměněni krásnými věcnými cenami, 
většinou cyklistického rázu.  
     Na samý závěr sportovního odpoledne se 
rovněž jako tradice uskutečnila pěvecká soutěž, 
v níž za účast každý zpěvák obdržel kousek dortu. 
A přece bylo něco nového ! Letos byla vyhlášená 
soutěžní kategorie, kterou byla soutěž o nejdéle 
zpívanou píseň. Zde byl hlavní cenou celý dort.  
     Všichni soutěžící, jejich realizační týmy i ostatní 
návštěvníci a diváci se pěkně pobavili a strávili 

spolu příjemné odpoledne. Věříme, že se všichni 
již teď těší na další ročník spojilských cyklistických 
závodů. 
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z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  
ze dne  27. září  2006 

 
     Oproti původně zveřejněnému programu bylo 

jednání zastupitelstva rozšířeno o bod, ve kterém 
byly projednány a přijaty změny dvou obecně 
závazných vyhlášek obce Spojil.  

      Prvním projednávaným bodem se stala  Zpráva 
o aktuálním stavu výstavby stavebního objektu 
sportovního areálu a to včetně financování             
a dalších vyvolaných investic, které byly nad 
rámec  uzavřených smluv o dílo. 
     Starosta přítomné informoval, že v úterý              
26. září 2006 proběhla kolaudace budovy 
technického, sociálního a společenského zázemí 
sportovního areálu. S drobnými výhradami byly 
zkolaudovány všechny objekty tohoto zařízení. 
Zjištěné nedostatky je nutné odstranit do              
31. 10. 2006. V současné době ve sportovním 
areálu probíhá budování vsakovacích objektů, 
zpevněných ploch před budovou a veřejného 
osvětlení. Veřejné osvětlení sportovního areálu          
a přístupová komunikace bude kolaudovaná 
samostatně až po jejím dokončení. Protože 
přístupová komunikace nebyla v předmětu 
výstavby poptávána, je nutné uzavřít na tuto 
stavební část smlouvu o dílo z dodavatelem, který 
je oprávněn tuto stavbu provést.  

     Dále starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že 
oproti původnímu projektu došlo k prodloužení 
budovy o 1,6 m z důvodu vybudování skladového 
zázemí pro klubovou kuchyňku a klubovnu, 
vyžádala si celková investice vícenáklady ve výši 
629. 000,- korun. Současně lze předpokládat, že 
nárůst dalších víceprací bude již skutečně 
minimální. Celková investice na výstavbu budovy 
technického, sociálního a společenského zázemí 
sportovního areálu tak činila ke dni 27.9.2006 
částku 4 672 000,- Kč.    
      Vzhledem k tomu, že proběhla kolaudace 
objektu je možno považovat výstavbu nemovitosti 
za ukončenou. Po odstranění několika závad a po 
dokončení ještě několika změn (vstupní turniket, 
otvírání hlavních dveří do budovy, dodání 
dvoukřídlých dveří mezi skladem a víceúčelovou 
místností) a po vlastním dovybavení bude možno 
budovu předat do užívání.       
     V souvislosti s  těmito informacemi požádal 
starosta zastupitelstvo obce, aby hlasováním 
konstatovalo, že stavbu považuje za dokončenou 
a že byla realizována v souladu s jednotlivými 
usneseními zastupitelstva obce Spojil a současně 
s projevem jeho vůle. Po krátké diskuzi se 
k návrhu vyjádřili všichni přítomní zastupitelé 
kladně. 

 
     Dalším bodem jednání se stalo projednání a schválení investic na nákup movitého majetku pro 
stavbu-vybavení sportovního areálu. V této souvislosti byly zastupitelstvu  obce předloženy  k projednání 
následující dva záměry: 

a) Vypsat poptávku ve věci vybudování přístupové komunikace a zpevněných ploch před 
branou sportovního areálu, a to ze zatravňovacích  plastových systémů.  

b) zakoupit vybavení  kuchyňky (sporák, mikrovlnná trouba, fritéza, digestoř, varná konvice 
atd.) Dále vybavit kuchyňku a sklad nábytkem. Klubovou místnost vybavit nábytkem 
(stoly, židle, lavice a bar se zastřešením ze šindele.) Současně s tímto starosta doporučil 
uzavřít smlouvu s firmou Vladimír Mádle – MKE, Ruská 16, Jičín ve věci vestavby 
saunové kabiny v celkové ceně 78.250,- Kč včetně montáže a DPH.  

     Po zveřejnění záměru byla k  předloženému návrhu otevřena diskuze. Starosta doporučil, aby 
zastupitelstvo obce ve výše uvedených záležitostech vybavení sportovního areálu pověřilo starostu               
a místostarosty obce. Na následujícím jednání zastupitelstva obce pak tito předloží zprávu                       
o zakoupeném movitém majetku.  V hlasování byli všichni přítomní pro a uvedené návrhy  byly přijaty. 

   
     Pro využívání sportovního areálu včetně 
vlastního provozního řádu tohoto objektu je nutné 
přijetí  obecných pravidel. Na základě jednání 
s JUDr. Pecháčkovou, právní zástupkyní obce 
Spojil, předložil starosta obce zastupitelstvu návrh, 

aby se využívání sportovního areálu řídilo několika 
stupni smluvních vztahů. Tyto vztahy bude 
představovat jednak smlouva mandátní, dále pak 
smlouva nájemní a podnájemní, provozní a náv-
štěvní řád a také ceník nájmu a podnájmu.  
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Příprava a případné změny provozního řádu 
budou z operativního důvodu v kompetenci 
starosty a místostarostů obce. Jako spolupracující 
pak bude  právní zástupkyně obce Spojil. 
Zastupitelstvo obce v uvedené věci deleguje své 
pravomoci vždy na 3 členy zastupitelstva, přičemž 

vždy se bude jednat o starostu, jeho zástupce                     
a případně o pověřeného člena zastupitelstva. 
Provozní řád a jeho změny budou vždy podepsány 
těmito třemi pověřenými osobami. Mandátní                
a nájemní smlouva bude vždy projednána 
a předložena ke schválení zastupitelstvu obce.  

 

     Současně s uvedenými záležitostmi projednalo zastupitelstvo také základní požadavky na 
vypracování provozního řádu a to v těchto kapitolách:   

� Vstup do sportovního areálu vstupním turniketem. 
� Zákaz vstupu psů. 
� V objektu bude zákaz kouření vyjma prostoru vyhrazeného pro kuřáky. 
� Zákaz vynášení skla z budovy klubovny. 
� Zákaz vjezdu všech motorových vozidel vyjma zásobování. 
  

     Všechny projednávané body byly po širší rozpravě přítomnými zastupiteli hlasováním přijaty. 
   

      Protože je Obecní úřad nucen vyřešit zázemí 
pro skladování nářadí a parkování techniky 
v majetku obce Spojil, stala se tato problematika 
dalším bodem jednání zastupitelstva obce. 
Uvedená nutnost vychází z neuspokojivého 
stávajícího řešení, kdy umístění skladových 
kontejnerů a jejich technický stav jsou zcela 
nevyhovující. Jedno z možných řešení, které se 
nabízí je montáž garáže ze systému Trapex ve 
variantě 6x10 m. Cena tohoto montovaného 
systému je 126. 700,- Kč včetně DPH. Nákup 
takovéto montované dvojgaráže je jedna 
z možností, jak by obec vyřešila problém parkování 

a skladování techniky a materiálu včetně kvalitního 
zabezpečení tohoto majetku. Objekt jmenované 
garáže by bylo možno umístit do oplocené části 
sportovního areálu a to tak, aby neomezovala jeho 
provoz a využívání.      
     Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi              
a zároveň vyzval členy zastupitelstva a touto cestou 
i občany obce o předložení případných jiných  
návrhů k řešení situace skladového zázemí obce.    
     Po diskuzi bylo rozhodnuto, že se v jednání        
o této problematice bude pokračovat při 
následujícím jednání zastupitelstva obce, kdy však 
bude nutno již rozhodnout o způsobu řešení.  

  

     Dalším bodem jednání zastupitelstva se stala I. změna rozpočtu obce pro rok 2006. Návrh na  
schválení předložila zastupitelstvu obce předsedkyně  finančního  výboru.  Uvedený návrh byl projednán  
a doporučen k přijetí dne 23. 8. 2006 Finančním výborem obce Spojil a následně zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu. Z jednání zastupitelstva vyplynula skutečnost, že je nutno doplnit I. změny 
rozpočtu ve výdajové části ve výši 17 700,- Kč týkající se nákladů na zajištění voleb do Parlamentu České 
republiky. Tato výdajová kapitola byla předmětem účelové dotace. Po diskuzi nad některými kapitolami 
rozpočtu byl předložený návrh I. změn pro rok 2006 přijat. 
 

     Komplexní zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období předložila zastupitelstvu obce 
místostarostka paní Telecká. Tato zpráva tvoří nedílnou součást zápisu z jednání a její obsah byl 
přítomnými zastupiteli vzat na vědomí.   
 

     Místostarosta obce MUDr. Mencl předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh vyhlášek č.2/2006    
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu a  č.3/2006 O pohybu psů na veřejných prostranstvích. U obou vyhlášek se jedná     
o právní úpravy vyhlášek přijatých v minulosti tak, aby tyto byly v souladu se zákonnými normami. Po 
krátké diskuzi, kdy se projednal i další postup na celkové novelizaci obou zmíněných vyhlášek byly návrhy 
na obě vyhlášky zastupitelstvem přijaty. 

 
     V kapitole různé byla hned na začátku 
projednávána jedna nepříjemná skutečnost. Dne  
23. 9. 2006 nechal občan Spojila, pan  Petr Racek 
odvézt z prostoru deponie ornice pocházející ze 

skrývky při výstavbě komunikací v lokalitě Morčák 
značné množství této ornice na pozemek, který je 
předmětem výstavby jeho rodinného domu v ulici 
Na Morčáku. Tato deponie byla vytvořena 
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k následnému rozprostření po polích obhospo-
dařovaných  společností ZEAS  a.s. Staré Hradiště. 
Na základě rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, 
Odboru životního prostředí musí být naloženo 
s touto ornicí tak, jak je stanoveno ve výnosu 
rozhodnutí Stavebního povolení č.j. 
1114/392/2001/OVŽP, kde se mimo jiné uvádí: 
„Celá kubatura ornice bude dle dispozic ZEAS 
Staré Hradiště převezena na zemědělské pozemky 
pro vylehčení těžkých půd“. Uložení této ornice bylo 
financováno obcí Spojil, a to včetně nákladů na 
rekultivaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 
závažnou skutečnost, rozhodl se obecní úřad celou 
záležitost postoupit zastupitelstvu obce 
k projednání a k dalšímu řešení.  

      Zastupitelstvo obce se jednak pozastavilo nad 
skutečností, že o manipulaci s  ornicí nebyl 
informován nikdo ze zastupitelů ani pracovníků 
Obecního úřadu a následně se pak k této záležitosti 
vyjádřilo a hlasováním přijalo toto rozhodnutí:  
„Veškerý objem odvezené ornice z místa určené 

deponie na pozemek výše jmenovaného Petra 

Racka bude odvezen zpět na uvedenou deponii. 

Deponie bude uvedena do původního stavu. Dále 

bude postoupena věc strážníkovi obecní policie 

k došetření. Celá záležitost bude písemně 

oznámena panu Petru Rackovi s konstatováním, že 

náprava věci musí být provedena do 10-ti dnů ode 

převzetí dopisu a v případě, že tak nebude učiněno, 

provede toto obec za použití dostupných právních 

prostředků, a to  na jeho náklady“.  
  
     V dalším pokračování rozpravy doporučil předseda stavební a plánovací komise prošetřit dodržování 
regulativů stanovených usnesením zastupitelstva obce Spojil, a to především v záležitosti týkající se 
nivelity pozemků (jejich výrazné navyšování). Tato skutečnost se týká celé obce, ne pouze lokality 
Morčák. Starosta obce v souvislosti s tímto konstatoval, že požádá o prověření dané situace stavební 
úřad Sezemice v rámci výkonu státního stavebního dohledu.  
 
���������������������������������������������������� 
 

 
     Tak je to zase po čtyřech letech tady !  Díky sdělovacím médiím většího významu a rozsahu, než je 
náš občasnický plátek, zajisté víte, že se jedná o komunální volby do místních zastupitelstev ve dnech 
20. a 21. října 2006.  Jak jsme byli slíbili v minulém vydání, zveřejňujeme na tomto místě kandidátku       
a volební program sdružení ucházejícího se o Vaši přízeň, které nás v této záležitosti oslovilo.  
 
 
KANDIDÁTNÍ  LISTINA  PRO  VOLBY  DO  ZASTUPITELSTVA OBCE  SPOJIL 
 

SDRUŽENÍ  NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ A SAMOSTATNOST OBCE SPOJIL  
 
KANDIDÁTI: JAN KŘIVKA, 38 let, zdravotník záchranář, Spojil  

   člen ODS  
    
   MILUŠE TELECKÁ, 48 let, domácí pečovatelka, Spojil  
   bez politické příslušnosti  
 
   MIROSLAVA ČÁPOVÁ, 44 let, prodavačka, Spojil  
   bez politické příslušnosti  
 
   BOŽENA MELOUNOVÁ, 50 let, úředník , Spojil  
   členka ODS  
 
   ALEŠ HLADÍK, 47 let, zaměstnanec obecního úřadu, Spojil  
   bez politické příslušnosti  
 
   BORIS FUKÁTKO, Ing., 45 let, podnikatel, Spojil  
   bez politické příslušnosti  
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   VLADIMÍR KOSTELECKÝ, 35 let, podnikatel, Spojil  
   bez politické příslušnosti  
 
   BOHUSLAV KMENT, 43 let, nezaměstnaný, Spojil  
   bez politické příslušnosti  
 
   SVATOPLUK ROZSYPAL, MVDr. , 54 let, podnikatel, Spojil  
   bez politické  příslušnosti  
 
  Jako zmocněnec volební strany pracuje paní DANA ŠTĚPÁNKOVÁ, jejím zástupcem pak paní  
VLASTA KMENTOVÁ, obě občanky obce Spojil.  
 

  
 
     Vážení spoluobčané,  

 

      za několik málo dní se uskuteční  volby do zastupitelstev měst a obcí. Chtěli jsme, jak 

tomu bylo i  při minulých volbách , uspořádat předvolební besedu s občany a to i přesto, 

že jsme, jak se ukázalo, jedinou volební stranou v naší obci. Bohužel se nám náš záměr 

nepodařil. Přes veškerou snahu se nepodařilo stávajícímu zastupitelstvu obce Spojil 

dokončit závěrečné práce a vybavení objektu technického, sociálního a společenského 

zázemí sportovního areálu v takovém termínu, aby se zde mohla tato předvolební akce 

uskutečnit.  

     Jiné dostatečně vhodné zázemí, které by odpovídalo významu akce a zaručovalo její 

důstojný průběh v současné době nemáme k dispozici.  

     Neberte to jako neúctu ke svým spoluobčanům a pohrdání hlasy potencionálních 

voličů, rádi bychom se s Vámi osobně setkali a pobesedovali ještě před volbami,  ale 

technické možnosti nám to neumožňují. Přijměte proto naši upřímnou omluvu a dovolte 

nám, abychom  Vám naše kandidáty a náš volební program představili alespoň touto 

cestou na stránkách naší „Drbny“.  

     Hned, jak to bude možné, rádi Vás pozveme do nových prostor sportovního areálu           

o pobesedujeme s Vámi o současnosti i budoucnosti naší obce.   

    Těšíme se na spolupráci s Vámi.  

 

         Kandidáti volební strany  

             Sdružení nezávislých kandidátů   

           „Za rozvoj a samostatnost obce Spojil“   
 
 

V O L E B N Í    P R O G R A M  
 

SDRUŽENÍ  NEZÁVISLÝCH  KANDIDÁTŮ 
PRO  ROZVOJ  A  SAMOSTATNOST  OBCE  SPOJIL 

 
     Sdružení nezávislých kandidátů „Pro rozvoj a samostatnost obce Spojil“ si vytklo za jeden 
z rozhodujících cílů zachovat samostatnost obce a její autonomii.   
      Ve spolupráci s poslanci parlamentu České republiky za Pardubický kraj chceme usilovat             
o vytvoření politického tlaku na změnu daňové politiky státu a jejího legislativního řešení, s cílem  
efektivněji a spravedlivěji přerozdělovat daně.      
     Ve spolupráci s odborníky ekonomické a legislativní sféry státní správy iniciovat novelu Nařízení 
Vlády č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev tak, aby jejich součástí 
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byla i pohyblivá složka za kvalitu vykonané práce ve funkci a možnost zastupitelstva obce popřípadě 
starosty odejmout odměnu za neplnění si povinností člena zastupitelstva. 
 
1. EKONOMIKA  A  ROZVOJ  OBCE   
 
     Vytvoříme podmínky pro další rozvoj obce v souladu s územním plánem a schváleným 
programem obnovy venkova.   
     Nadále zajistíme sestavování reálného a vyrovnaného rozpočtu obce,  

     nedopustíme její zadluženost. Budeme usilovat o vytváření  finančních                 
     zdrojů pro potřeby jejího rozvoje.  

- zajistit veškeré potřebné podklady pro přípravu a projednání Územního plánu obce Spojil na rok 
2008 včetně přípravy a schválení regulativů. 

- intenzivně jednat s Pardubickým krajem o zahájení rekonstrukce komunikace v ulici Na Okrajích  
- vytvořit podmínky pro výstavbu víceúčelového zařízení pro potřeby a služby občanů a v případě 

možnosti jeho realizace zadat ekonomickou studii na  jeho rentabilitu  
- dokončit rekonstrukci místní kapličky  
- vytvořit podmínky a zajistit rekonstrukci okolí kapličky včetně historického pomníku padlých         

v 1. světové válce, tzv. „Křížku“ 
- připravit a vytvořit podmínky pro rekonstrukci místních komunikací a polní cesty směrem na 

Staročernsko a příjezdové komunikace ve vlastnictví obce  k zahrádkářské kolonii v ulici Pod 
Habřím na další volební období    

     -    nadále podporovat rozvoj drobného a středního podnikání v obci  
     -    využívat všech možností dotací a fondů pro realizaci rozvoje obce  
     -    usilovat o získávání nedaňových příjmů ( např. sponzorské dary, příspěvky a podobně.)   

  
      2. SOCIÁLNÍ  OBLAST, SLUŽBY  A  DOPRAVA  
 
              Nadále budeme vytvářet podmínky pro kvalitní a spokojený život občanů všech věkových 
kategorií. S nárůstem počtu obyvatel řešit četnost dopravních spojů. Chceme napomáhat rozvoji 
volnočasových aktivit našich občanů různých věkových kategorií.   

- napomůžeme vytvořit podmínky pro vznik klubové činnosti mládeže, seniorů, občanských 
sdružení a spolků   

- ve spolupráci s Úřadem práce v Pardubicích pokračovat ve využívání pracovních míst při OÚ 
Spojil v rámci veřejně prospěšných prací hrazených z neinvestičních dotací  

- na základě zájmu občanů usilovat o vytvoření podmínek pro zdravotní službu především 
seniorům   

- uspořádat anketu občanů s cílem získání názorů na úpravu jízdního řádu v návaznosti na letní     
a zimní období; případně ušetřené finanční prostředky věnovat na rozšíření dopravní obslužnosti 
v obci včetně eventuálního využití alternativních možností dopravy  

- v souvislosti se zvyšujícími se nároky na ekonomický podíl obce na docházku dětí do MŠ a ZŠ, 
vytvářet pro ně příznivé podmínky  

 
3. DĚTI,  MLÁDEŽ  A  ZÁJMOVÁ  ČINNOST  
 
              Nadále budeme pokračovat v organizování dosavadních akcí pro děti, mládež i dospělé se 
zaměřením na místní občany a vytvářet podmínky pro vznik nových. Budeme pokračovat v udržování 
tradic v obci, zejména vítání občánků do života, přání k významným životním jubileím jednotlivců             
i manželských párů včetně využití společenských rozhlasových relací na přání občanů.  

- podle možností zkvalitnit prostředí v okolí rybníku  
- v prostorách  sportovního areálu vybudovat dětský koutek pro nejmenší děti   
- organizovat pro děti akce u příležitosti zahájení a konce školního roku  
  
 

4. ŘÍZENÍ  A  SPRÁVA OBCE,  ROZVOJ  MIKROREGIONU  A   PRÁCE  S OBČANY  
 
         Budeme pokračovat ve vytváření podmínek pro objektivní a kolektivní rozhodování 
zastupitelstva obce. Nedílnou součástí naší práce bude i nadále organizování besed s občany, 
využívání místního rozhlasu, úřední desky a vývěsních skříněk, internetu a vydávání „SPOJILSKÉ 
DRBNY“ s cílem  zajistit co nejobjektivnější a širokou informovanost občanů o dění v obci. Jako obec 
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budeme usilovat o to, abychom i nadále zůstali plnohodnotným členem Svazku obcí LOUČNÁ. 
K naplnění těchto cílů se budeme snažit o následující aktivity:  
- zaktualizovat jednací řád zastupitelstva obce a organizační řád obecního úřadu tak, aby byly více 

vstřícné k občanům  
- zabezpečit odměňování členů zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřadu za vykonanou 

práci, ne pouze za funkce; v případě neplnění si povinností voleného funkcionáře využít všech 
dostupných prostředků k zřeknutí se odměny člena zastupitelstva  

- zlepšit vztahy a spolupráci s Magistrátem města Pardubic  
- pokračovat ve spolupráci s mikroregionem „Loučná“, zaměřit se zejména na další rozvoj 

cykloturistických stezek, vybudování integrovaného systému dopravy a integrovaného svozu 
odpadů  

- zdokonalovat a rozšiřovat výkon obecní policie v rámci svazku obcí „Loučná“ s cílem zajistit vyšší 
bezpečnost občanů a pořádek v jednotlivých obcích  

- účastnit se společenských a sportovních akcí v rámci mikroregionu 
- ve spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu vytvořit podmínky pro vznik informačního centra 

při obecním úřadě 
           
 
5. ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ   
 
          I nadále se zaměříme na údržbu a pořádek veřejné zeleně a veřejných prostranství v obci a jejím 
bezprostředním okolí. Budeme působit na vědomí občanů k udržení a posílení zdravého životního 
prostředí. Zajistíme další zkvalitnění práce na úseku likvidace a třídění odpadů v obci.  K tomu zajistíme 
následující úkoly:  

- napomáhat občanskému sdružení „Apolenka“ v rozvoji jeho aktivit s cílem zkvalitnit vzhled            
a podmínky v areálu bývalého zemědělského družstva  

- zajistit výsadbu a úpravu zeleně v dalších lokalitách obce  
- usilovat o vytvoření podmínek pro vyčištění a údržbu „Spojilského odpadu“ jeho správcem;  

V této souvislosti vytvářet tlak na občany, aby byl udržován pořádek v jeho okolí .  
- využít veškerých právních možností k zajištění pořádku a údržby prostranství v katastrálním 

území obce včetně nemovitostí soukromých vlastníků  
- nepřipustíme vybudování komunikačního obchvatu města Pardubic  přes katastrální území obce 

Spojil   
 

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

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

dne 8. srpna 2006 zemřela  

paní   Božena  VARGOVÁ,  Spojil  č.p. 60,   

ve  věku  73 let 

***** 

dne 18. srpna 2006 zemřel  

pan   Jan  ZEMAN,   Spojil  č.p. 13,   

ve  věku  76 let 
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     Vážení spoluobčané, milé děti a mládeži, než jsme se nadáli, rok se s rokem sešel  a my 

se budeme pomalu připravovat na příchod nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních. 

Jak se stalo již tradicí, komise pro občanské záležitosti ve spolupráci s paní Folbrechtovou 

z Domu  dětí a mládeže Na Olšinkách pro Vás opět  připravuje kurz „Vánoční floristiky“.  

 

    Kurz se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2006 od 9,30 hodin v prostorách klubového 

zařízení ve sportovním areálu ve Spojile.  
 

     Vzhledem k tomu, že akce vyžaduje řadu pomůcek (část z nich zajistí lektoři a část 

organizátoři), je nutné, aby si účastníci některé pomůcky přinesli sami.  

     K dispozici budete mít omezené množství přírodního materiálu, stužky, vázací drátek, 

Florex, tavící pistolky. Na každou jednu návratku – „rodinu“ bez rozdílu, zda na ní byl 

přihlášen jeden či více účastníků, obdržíte jeden korpus věnečku na Adventní věnec.  

 
Pomůcky účastníků (nutno vzít s sebou): nůž, nůžky (i zahradnické nůžky), pokud chcete 

jinou výzdobu mimo Adventního věnce, tak například menší keramickou misku nebo košík, 

asi ¼ l hrneček rustikálního (lidového) vzhledu. Pokud chcete více věnců, pak slaměný 

nebo polystyrénový korpus věnce, případně několikery noviny. Pro klasický adventní věnec 

4 stejné svíčky a 4 velké hřebíky. Pokud máte možnost, tak tavící pistolky vázací drátek.  

 
Další doporučené pomůcky: Chvojí: jedle, tis, cypříšek, jalovec, borovice, Buxus-

Zimostráz, dlouhé šlahouny břečťanu, jmelí. Na zdobení pak sušené plátky jablek či 

citrusů, ořechy, borové šišky, šípky, hložinky, jeřabiny apod. Některé materiály lze 

zakoupit alespoň umělé, buď v papírnictví, nebo např. v Baumaxu apod. Nejblíže lze tyto 

materiály zakoupit na Dubině. Na zdobení se také hodí různé sušené květy, dále peříčka, 

oblázky, případně tenký zlatý či stříbrný vázací drátek, drobné slaměné ozdoby, malé 

perníčky, stuhy, stužky, provázky, kokosová vlákna, mech a také odstřižky barevných látek           

( kostičky, proužek, puntík).  

Pro tvorbu malých dětí s sebou vezměte: pomeranč + balíček koření + hřebíček, červená 

stužka, menší jablíčko, větvička Buxusu, několik sušených švestek, hrst rozinek.  

 
Pokud máte zájem se tohoto kurzu zúčastnit, přihlaste se prostřednictvím přiložené  
návratky nejpozději do 31. října 2006 na obecní úřad, nebo paní Čápové, Na 
Okrajích 47, nebo paní Telecké, Pod Habřím 16.  
 
���������������������������������������������������� 
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