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

25. 10. pan  Josef  ŠLINGR, čp. 50

Přejeme  Vám  hodn ě  zdraví  ! �

Naši vážení a milí spoluobčané,

     v tomto čísle spojilského zpravodaje se vedle obvyklých rubrik dozvíte, že se bude

konat beseda s občany, jejímž hlavním tématem bude diskuze nad prostorovým

uspořádáním varianty víceúčelového Obecního domu a nad členěním našeho

sportovního areálu v těch variantách, které pro zveřejnění  a pro tuto diskuzi přijalo na

svém posledním zasedání zastupitelstvo obce. Čas však nepočká a vzápětí po zveřejnění

varianty Obecního domu, dostala naše obec od jiného renomovaného architekta návrh

studie ne jenom samotného víceúčelového objektu, ale na řešení celého prostoru na

otáčce MHD linky č. 9, který i nyní nazýváme „návsí“. Pokud se vše podaří, budete se

tak mít při besedě dne 22. září možnost vyjádřit i k další možné variantě - myšlence,

kterou si Vám tam dovolíme prezentovat. Dovoluji si věřit, že tentokráte se nad danou

problematikou budeme všichni zamýšlet věcně a diskutovat bez zbytečných emocí, než

jak tomu bylo před „dávnou“ dobou minulou.

     Osobně bych si přál, aby se každý z nás dokázal zamyslet také nad pozitivy, které

takový objekt může pro obec, ale i pro jednotlivce přinést a nestavěl do popředí pouze

své veto, jako projev prvotního nesouhlasu se vším, za čím stojí, a nebo co navrhuje

současné vedení obce. Abychom mohli Vaše názory lépe zhodnotit, dovolíme si Vás na

začátku besedy požádat o svolení s nahráváním jejího průběhu. Nahrávka bude sloužit

výhradně k vnitřnímu účelu, aby byly zaznamenány všechny Vaše názory, aby nezapadly

v průběhu besedy, ale mohlo se s nimi dále pracovat. Prosím, nechte si i tento záměr
projít hlavou, abychom pak dokázali hned na začátku besedy najít společnou řeč. Za to

Vám již dnes předem děkuji.

               Karel Mencl, místostarosta
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     V sobotu dne 14.8.2004 se konala  ve Spojile velká letní slavnost. Jejím hlavním cílem bylo předání
lokality Morčák 35 novým stavebníkům  rodinných domků, protože právě počátkem srpna byla
dokončena výstavba I. etapy inženýrských sítí. Dalším významným bodem programu bylo představení
studie víceúčelového obecního domu, který má být vybudován na návsi obce.
     Celá akce  začala  odpoledne slavnostním průvodem od obecního úřadu ke zmíněné lokalitě. V čele
průvodu pochodovaly mažoretky Berušky z Pardubic, dále vyhrávala Barevná muzika z Holicka.
V průvodu nechyběl ani  starosta obce  a  pozvaní hosté, následovala skupina členů SDH Spojil, povozy
tažené koňmi, jezdci na koních z centra Apolenka a na závěr občané z naší vesničky.
     Průvod dospěl po nové komunikaci až
k lokalitě Morčák, kde slavnostně přestřihli
pásku (viz foto na první straně zpravodaje)
starosta obce Jan Křivka, hejtman
Pardubického kraje Roman Línek
doprovázený krajským radním Petrem Šilarem
a poslankyně ČR Alena Páralová. Malá
projížďka na koňském povoze seznámila naše
hosty s oblastí budoucí výstavby rodinných
domků. Později starosta obce seznámil občany
a všechny přítomné se studií víceúčelového
obecního domu, která je zveřejněna na návsi
stejně jako návrh výstavby nových rodinných
domků. Všichni hosté pozdravili krátkými
projevy naše občany a popřáli všem hodně úspěchu v budoucím rozvoji obce.
     Kromě politiků se ve Spojile objevil také bývalý vynikající pardubický hokejista Ota Janecký. Po třetí
a s velkým potěšením do Spojila zavítal  imitátor Václav Faltus, aby svým humorem přispěl k dobré
náladě. Také vyprávění  v podání herce Jiřího Krytináře rozesmálo všechny přítomné.
     Program pokračoval  ukázkou barmanské show a později večer i barmanskou fire show, které sklidily
rovněž velký úspěch. Holickou Barevnou muziku navečer vystřídal Malý taneční orchestr Heřmanův
Městec, který hrál k tanci i poslechu až do nočních hodin. .
     Tato slavnost však nebyla jen pro pobavení, ale přinesla i něco prospěšného, neboť vstupné bylo
dobrovolné a celý výtěžek ze vstupného  ve výši 6100,- Kč pak starosta předal zástupkyni Dětského
centra Veská.
      Velmi vydařená spojilská letní slavnost  byla narušena  několika krátkými přeháňkami, ale přesto se
všichni dobře bavili a těší se na další společenskou akci.

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  !

Dne 2. 9. 2004  se  v  č.p. 62 narodil Spojilák

VOJTĚCH  NOVÁK



Výstavba inženýrských sítí v lokalit ě Morčák

     Obec Spojil ke dni 14.8.2004 dokončila investiční akci  - výstavba inženýrských sítí pro 35 rodinných
domků v lokalitě Morčák. Nyní  bude zahájena individuální bytová výstavba rodinných domků, která by
měla být dokončena nejdéle do 15.7.2006. Slavnostní uvedení těchto sítí do života se uskutečnilo dne
14. srpna 2004 za účasti zástupců Krajského úřadu i parlamentu České republiky.

   Tuto otázku si klade jistě mnohý z nás. Někteří,
ti mladší s nadějí, lepších podmínek pro další
rozvoj obce, její kulturní a společenský život, Ti
starší  doufajíc, zda se ještě vůbec dočkají
uskutečnění tohoto smělého plánu. Jsou mezi
námi i tací, kteří touto myšlenkou opovrhují
a pokládají ji za něco naprosto nepřijatelného. Je
právo každého mít svůj vlastní názor, ať již je
jakýkoliv. Upřímně si však musíme říct, že právě
myšlenka vybudování obecního domu (oficiálně
víceúčelového objektu či polyfunkčního domu),
zejména pak její nešetrné předložení veřejnosti
vyvolalo v minulosti mnoho nevole mezi občany
a jejich „rozdělení“. Nesmiřitelnost s myšlenkou
výstavby obecního domu v některých z nás
přetrvává ještě dodnes. Je pravda, že čas také
mnohé přesvědčil o tom, že obecní dům je
nezbytný a zdá se, že o tom není třeba vést
diskusi. O čem ale musíme spolu bezpodmínečně
hovořit, to je jeho vnitřní uspořádání. Co by

v takovém obecním domě mělo být, zda je
vhodné, aby stál v centru obce, nebo se nacházel
někde na okraji a podobně.

     Tak jak jsme slíbili, rozhodlo zastupitelstvo
obce dne 9. srpna 2004, o tom, že se otvírá
diskuse k navržené studii obecního domu a
sportovního areálu, která potrvá do konce zá ří.
Své náměty a p řipomínky m ůžete dávat
písemn ě na obecní ú řad, či využít besedy
s občany, nebo p řiloženého anketního lístku.
Věříme, že svým názorem p řispěje většina
našich ob čanů ke správnému rozhodnutí, jak
by měly tyto dv ě důležité stavby vypadat. M ěli
bychom mít na pam ěti, že žijeme ve t řetím
tisíciletí a naše obec se rozr ůstá. Z toho
bychom m ěli vycházet p ři posuzování celé
záležitosti. V ěříme, že se každý ob čan seriózn ě
zamyslí a konkrétními argumenty vyjád ří svá ať
kladná či záporná stanoviska a p ředloží
konkrétní nám ěty.

                    12. 9. 2004

     Letošní již 7. ročník Spojilské míle se konal na nově vybudované vozovce v lokalitě Morčák. Akci opět
připravil NAC Pardubice – cyklistický klub ve spolupráci s obcí Spojil a Sborem dobrovolných hasičů
obce Spojil. Celá akce byla podpořena  třemi sponzory.
     Letošnímu cyklistickému závodění počasí moc nepřálo, celý den mírně pršelo, ale i přesto se na
startu sešlo 18 závodníků. Soutěžilo se  v pěti kategoriích:
1. děti do 3 let – 2 závodníci, 2. děti do 6 let – 5 závodníků,  3. děti  od 6 do 8 let – 9 závodníků,  4. děti
od 8 do 10 let – 1 závodník,  5. děti od 10 do 12 let – 1 závodník.
     Po vysilujícím zápolení, jak pro malé na kratší trati, tak pro větší na dlouhé trati, všichni netrpělivě
očekávali vyhlášení vítězů.
     V první kategorii byly odměněny obě závodnice  Terezka Kadlecová a Aneta  Komersová , a to za
odvahu a úsilí.
     Ve druhé kategorii zvítězila Eliška Štěpánková,  druhý Adam Mareš, třetí Kamilka Koudelková, čtvrtý
Michal Kostelecký a pátý Filip Novák.
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     Ve třetí kategorii vyhrál Adam Habětínek, na
druhém místě se umístili  Jan Kostelecký a Eliška
Horníková,  třetí Ondřej Štěpánek, čtvrtý Lukáš
Komers, pátý Martin Zajíc, šestá Michaela
Marešová, sedmý Jakub Nečas, a osmý Radim
Jud..
     Ve čtvrté kategorii nastoupil jediný závodník
David Fejl a  v poslední kategorii závodil rovněž
jeden závodník Jan Štěpánek.
     Všichni vítězové i zúčastnění obdrželi pěkné
ceny. Na závěr ještě proběhla, jak se stalo již
tradicí,  pěvecká soutěž a opékali se vuřtíky.  I přes
nepřízeň počasí  měli všichni   radost z hezkého
odpoledne a pěkných cen.

     V souladu s územním plánem obce Spojil byla zahájena výstavba sportovního areálu v lokalitě
Morčák. Realizací tohoto záměru splácí obec částečně svůj dluh, který má vůči naší mládeži a dětem v
oblasti mimoškolních aktivit.
     Sportovní areál je situován v lokalitě Morčák mezi stávajícím lesním porostem a  plánovanou
výstavbu rodinných domků. Tento areál bude představovat zatravněná plocha, která bude oplocena a
bude mít uzamykatelný vstup. Měla by sloužit jak pro volný čas mládeže - fotbal, volejbal, tak i našim
nejmenším - prolézačky apod.
     Na konci března byla zahájena  stavba oplocení a kultivace povrchu této plochy.  Dle plánu byl
dokončen sportovní areál  včetně oplocení a osetí travním porostem.  Nyní čeká areál již jen na zařízení
příslušným  sportovním  vybavením  a patřičným zázemím.

1 - Zázemí sportovního areálu - šatny
2 - Oplocení
3 - Pergola + venkovní gril
4 - Dětské hřiště + pískoviště
5 - Fotbalové hřiště
6 - Tenisové hřiště

7 - Hřiště pro odbíjenou
8 - Minigolfové hřiště
9 - Venkovní stolní tenis
10 - Zatravnění
11 - Sadové úpravy

(konifery + popínavé rostliny)

5

6

1

7

3

11
9

10

8

4

2
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Z řádného zasedání zastupitelstva ze dne  9. srpna  2004

      Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v souladu s programem, který byl doplněn o bod týkající se
bezúplatného převodu pozemku č. 46 v k.ú. Spojil z Pozemkového fondu ČR na obec Spojil.

Přijetí návrhu výstavby obecního domu pro
zveřejnění
      Pan Kment, předseda stavební a územně
plánovací komise, seznámil zastupitelstvo obce se
stanoviskem komise k návrhu výstavby obecního
domu, kdy komise doporučila přijmout návrh č. 1.
Na toto téma zahájil starosta obce diskusi.
     Do diskuse se přihlásila paní Telecká
a upřesnila stanovisko t.č. nepřítomného pana
Kareše jakožto člena stavební komise a sdělila

také zastupitelstvu obce své stanovisko k návrhuč. 1, který bude podporovat za podmínek, že
nebude stavba narušovat  negativním způsobem
život občanů v naší obci.
Starosta obce navrhl zveřejnit návrh č. 1
a doporučil svolat na toto téma v blízké době
besedu s občany. V hlasování o zveřejnění  studieč. 1 na úřední desce a  seznámit s ní  občany obce
byli všichni přítomní pro.

     Se stanoviskem na přijetí návrhu studie sportovního areálu pro zveřejnění seznámil zastupitelstvo
obce starosta a navrhl, aby byla tato studie zveřejněna již 14. srpna. V následném hlasování se rovněž
k této studii a návrhu vyjádřili všichni zastupitelé kladně.

     Dalším bodem jednání byla informace o průběhu výstavby inženýrských sítí pro RD v lokalitě Morčák
I. etapa, se kterou seznámil zastupitelstvo starosta. V této souvislosti bylo zastupitelstvo seznámeno s
dodatkem smlouvy o dílo ve věci víceprací. Protože byl každý člen zastupitelstva obce s tímto
materiálem již předem prokazatelně seznámen, byl dodatek v hlasování přijat všemi přítomnými.

     Program jednání zastupitelstva pokračoval
schvalováním zahájení II. etapy výstavby
inženýrských sítí pro RD v lokalitě Morčák.
Starosta obce přednesl zastupitelstvu obce záměr
zahájení výstavby II. etapy na základě žádosti
pana Štefíka a pana Hladíka a seznámil
zastupitelstvo s podmínkami, za kterých by se tato
stavba uskutečnila. V současné době probíhá
jednání ohledně rozšíření projektové dokumentace
a zpracovává se geometrický plán na předmětné
parcely.
     Návrh na usnesení zněl takto - Zastupitelstvo
obce schvaluje zahájení II. etapy výstavby sítí pro
RD v lokalitě Morčák. Bude zadáno vypracování
projektové dokumentace dle zastavovací studie a
geometrického plánu. Následně budou uzavřeny
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
dotčených vlastníků. Jedná se o pozemky určené
pro komunikaci a inženýrské sítě. Financování této
stavby proběhne na základě smluv o příspěvku
a bezúplatného převodu stavební parcely a tento
prodej pokryje náklady na část investiční akce.

Zastupitelstvo schvaluje, aby stavbu provedla firma
MIROS a.s. Pardubice.
     V následném hlasování se vyjádřili 4 pro a 2 se
zdrželi, což znamenalo, že by návrh  nebyl  přijat.
V této souvislosti dal starosta zvážit zastupitelstvu
obce, zda by nemělo své usnesení zrevokovat,
a to na základě vystoupení a vysvětlení pana
Hladíka, který konstatoval, že jeho zdržení se při
hlasování mělo především charakter morální,
neboť se ho celá záležitost osobně dotýká
a neuvědomil si, že tento jeho postoj zabrání přijetí
návrhu.
     Z uvedených důvodů tak bylo v dalším
hlasování to původní zrevokováno a v dalším,
novém hlasování, byl již návrh na výstavbu II.
etapy výstavby inženýrských sítí pro RD v lokalitě
Morčák přijat poměrem 5 pro a 1 se zdržel.
     V tomto místě jednání vystoupil pan Hladík
a požádal starostu obce, aby navrhl na ověřovatele
zápisu jiného člena zastupitelstva  obce, a to paní
Teleckou. Zastupitelstvo hlasováním tento návrh
přijalo.

     V dalším bodu jednání pozval starosta obce všechny přítomné na spojilskou slavnost a informoval je
o programu, který byl připraven paní M. Schillerovou včetně jeho moderování. Program byl zveřejněn
nejen ve Spojile, ale i ve všech obcích Svazku obcí Loučná.  Sponzory  této akce jsou firmy MIROS. a.s.
dopravní stavby, MPL - stavebniny, L. MINISTR  a  SKÁCEL GAS s.r.o..
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     Po informacích o činnosti obecního úřadu za uplynulé období informovala zastupitelstvo paní Telecká
se záležitostí ohledně otevřeného dopisu pana Palova. Bylo konstatováno, že je tato záležitost ve fázi
vyšetřování a žádné bližší informace zatím nelze k tomuto sdělit. 

     Bezúplatný převod pozemku č. 46 v k.ú. Spojil od Pozemkového fondu ČR byl schválen všemi
přítomnými. Jednalo se o několik desítek m2, které chtěla obec původně od Pozemkového fondu ČR
odkoupit.

     V bodě různé informoval zastupitelstvo obce
starosta o zajištění dopravní obslužnosti
autobusem č. 19, který do naší obce bude zajíždět
i v sobotu a neděli, a to 3 páry spojů v pracovní
dny a 3 páry v sobotu a v neděli
    Do diskuse se přihlásil pan Jan Adamec st.
s tím, že silnice v naší obci jsou ucpané a  rozbité.
Vznesl dotaz na průjezdnost naší obce lesoparkem
a směrem na Staročernsko. Na toto téma proběhla
diskuse.
     Starosta obce dále přečetl příspěvek pana
Štěpánka, který se týkal rychlosti jízdy aut na
příjezdové silnici do Spojila a návrhu umístění
chodníků v obci. Starosta odpověděl, že na  toto
téma bude probíhat  jednání se SÚS, která
připravuje rekonstrukci této komunikace
projektově, a to  takovým způsobem, aby došlo

i ke snížení rychlosti jízdy. Rekonstrukce se
připravuje na rok 2005. Pan Kareš vznesl dotaz,
do jaké míry může obec zasáhnout do projektové
dokumentace, když není majitelem silnice. Jako
zdůvodnění bylo uvedeno, že připomínky být
vzneseny mohou, protože obec Spojil bude platit
projekt, obruby, pásky a odvodnění silnice.
Požadavek na chodníky byl vznesen.
     Pan Hladík přednesl příspěvek – připomínku,
že se v obci množí odpadky na místech, které
nejsou k tomuto určené a požádal pana Mencla o
zjištění možnosti zřízení sběrných dvorů. Pan
Mencl odpověděl, že se na toto informoval
a  jediné možné řešení je přistavení  kontejnerů.
Starosta obce požádal pana Hladíka a pana
Mencla, aby se pokusili společně nalézt nějakéřešení této záležitosti.����������������������������������������������������

Odpověď starosty obce na otevřený dopis pana Palova (Spojilská drbna 3. číslo - červen 2004)

Vážený pane Palove,
     se zájmem jsem si přečetl Váš otevřený dopis adresovaný mé osobě. Jsem potěšen, že
máte takový upřímný zájem o dění v naší obci a bezúhonnost volených zástupců
a zájmového sdružení SDH. Vážím si Vaší osobní statečnosti, kterou jste projevil
zveřejněním svého otevřeného dopisu ve „Spojilské drbně“. Ne každý dokáže otevřeně a
veřejně vyslovit svůj názor jako Vy.
     Obsah Vašeho otevřeného dopisu nebyl však pouhým vyslovením Vašeho názoru na
dění v obci, ale vyslovil jste i určitá podezření na nevhodnou činnost SDH obce Spojil
a zejména mé osoby. Škoda jen, že v  tento okamžik Vaše statečnost a občanská
zodpovědnost končí. Svá tvrzení jste nijak nedoložil, naopak žádáte mne, abych je
vysvětlil, vyvrátil nebo ututlal.
     Pokud ve mne máte skutečně takovou důvěru, že mé vysvětlení by pro Vás bylo
dostačující a věrohodné, pak se pozastavuji nad tím proč jste se svými pochybnostmi nad
mojí prací na mne neobrátil osobně. Jistě je Vám také známo co u nás stále platí, a to je,
že dokazovat musí ten, kdo vznese žalobu či obvinění a ne obviněný.
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     Z obsahu Vašeho dopisu i z formy, kterou jste zvolil pro prezentaci svých názorů je
zřejmé, že Vám nejde ani tak o dobré jméno naší obce a její rozvoj, o zodpovědnou práci
jejích zástupců, ale spíše o to, aby obecní úřad a zastupitelstvo obce muselo řešit zástupné
a malicherné problémy, které by je odváděly od koncepční práce.
     Pokud by tomu tak nebylo, jistě by jste využil  nejdříve svých základních zákonných
možností a své pochybnosti o práci SDH a starosty obce by jste projednal s odpovědnými
představiteli, v zastupitelstvu obce, případně v kontrolním výboru obce. Pokud by jejichřešení nebylo pro Vás uspokojivé, pak jste mohl využít té možnosti, kterou jste zvolil jako
první – formu otevřeného dopisu.
     Samozřejmě je to Vaše nezadatelné právo a Vaše volba. Dovolte mi však malé
zamyšlení. Ve svém otevřeném dopise mi mimo jiné vytýkáte, že jsem rozeštval občany
proti sobě. Mám z toho takový pocit, že se u Vás zastavil čas a žijete pouhou minulostí.
Nevnímáte současnost a její realitu a bojíte se otevřeně podívat do budoucnosti. Pokud
jste alespoň sám k sobě upřímný, tak by jste si měl uvědomit, že svým způsobem jednání
spíše rozeštváváte občany Vy a ne já.
    Pokud se mám vyjádřit ke konkrétnímu obsahu dopisu, domnívám se , že co se týče
pasáže hovořící o práci SDH či jednotky SDH (to jste nám bohužel neozřejmil), považuji
za rozumné, aby se k této záležitosti vyjádřili ti, kterých se citace týká.
     Pokud se obáváte o odpovědnost za uražený zámek a přemístěný lis, tak jistě z dobře
informovaných zdrojů víte, a hovoříte o tom i v další části dopisu, že v této souvislosti na
mne bylo podáno trestní oznámení a tudíž je zřejmé, že zodpovědnost ponesu já osobně a
nijak se tomu nebráním. V současné době je celá záležitost předmětem šetření orgánůčinných v trestním řízení. Z tohoto důvodu nejsem oprávněn až do doby vyřešení se k věci
vyjadřovat, případně jiným způsobem narušovat vyšetřování. Pokud dobře sledujete dění
v obci, tak jistě víte, že jsem o celé záležitosti informoval zastupitelstvo obce dne
12. 5. 2004 . Tato informace byla uvedena i v zápise z jednání tohoto zastupitelstva.
     Ve druhém odstavci svého otevřeného dopisu uvádíte,že jsem rozprodal jediný majetek
obce. Touto vaší citací se cítím poškozen a neoprávněně napadán. Toto konstatování je
lživé, účelově zavádějící a veřejně poškozující nejenom moji osobu, ale obec Spojil jako
takovou. Důsledky, které toto tvrzení může přinést jsou nedozírné, protože výtisky
našeho zpravodaje jsou doručovány i institucím, rozhodným o přidělení dotací.
Já osobně říkám, že pozemky na Morčáku v dané době nebyly jediným majetkem obce !!!
Dále uvádím, že vše bylo řádně projednáno na zastupitelstvu obce Spojil po předchozím
zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu ve Spojile, tak jak ukládá zákon o obcích !!!
Dále si dovoluji připomenout, že obec získala pozemek 157/1 v k.ú. Spojil od státu
převodem a to za určitých podmínek. Tou nejdůležitější bylo využít pozemky pro bytovou
výstavbu, což jsme splnili.
     „Pomník“, takto nazýváte objekt občanské vybavenosti, který se plánuje již od roku
1993, kdy byla zadána ke zpracování Územní studie, předchůdce stávajícího územního
plánu. Již tento dokument o tomto záměru pojednává a je průběžně zapracováván i do ÚP
SÚ Spojil, který byl řádně projednán a schválen v roce 1998 zastupitelstvem obce.
I program obnovy obce Spojil schválený na podzim téhož roku zastupitelstvem obce je
důkazem toho, že se nejedná o výmysl starosty obce, ale o veřejný a společný záměr
samosprávného celku obce Spojil. Provoz obecního domu bude pochopitelně hrazen z více
zdrojového financování tak, jak a kým budou jeho prostory využívány. Přesto jsem
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přesvědčen, že podoba a vlastní realizace stavby bude ještě diskutována a zákonným
způsobem obcí Spojil zadána.
     Nevím, ze kterého zdroje získáváte informace, ale je pravdou, že v zimním období jsem
uhradil nájemné na obecní hospůdku a to proto, aby provozovatel v době velmi nízkých
tržeb nepřerušil provoz. Domnívám se, že víte o čem mluvím, neboť Vy jste první tři měsíce
v roce hospůdku uzavřel a naši občané si neměli jít kam pohovořit, nebo se jen tak sejít.
Jednalo o mé vlastní finanční prostředky, které byly řádně zdaněny a se kterými si mohu
nakládat, alespoň doufám, podle svého vlastního uvážení.
     V úvodu předposledního odstavce jsem opět hrubě napadán. Nemám, prosím, pocit, že
jsem rozeštval občany proti sobě.
     Povrchová kanalizace Na Okrajích je zrealizována podle projektové dokumentace,
zpracované společností VIS a.s. Hradec Králové. Podotýkám, že tato společnost je
odborně způsobilá pro vodohospodářské služby. Na tuto stavbu bylo vydáno i řádné
kolaudační rozhodnutí.
     V současné době se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace
Na Okrajích. I tato věc není anonymní, vždyť informace proběhla na zastupitelstvu obce
a se způsobem řešení zastupitelstvo souhlasí.
     Poslední odstavec pojednává opět o tom, co bylo řečeno na počátku. Nebudu se
vyjadřovat. Mé vysvětlení zaznělo na jednání zastupitelstva obce, jakožto u nejvyššího
orgánu obce. Já konstatuji, že nikdo v této kauze nejednal s vědomím, že jde páchat
trestnou činnost !!! Dále vše probíhalo na základě mých pokynů a ty byly plně v souladu
s dohodami projednanými s majitelem objektu, což je akciová společnost ZEAS Staré
Hradiště, zastoupená panem Ing. Řehounkem.
     Závěrem mi dovolte vyslovit jedno velké a neskromné přání. Byl bych rád, kdyby už
konečně nastal čas, kdy budeme  v naší obci žít jako opravdoví sousedé, kdy minulost pro
nás bude pouhým zdrojem poučení a ne záminkou k různým napadáním a osočováním. Rád
bych, abychom vzájemně spolupracovali pro rozvoj obce a své různé názory a pohledy na
dění v obci, si tříbili v otevřené a korektní vzájemné  diskuzi. Pokud máme výhrady k práci
toho či onoho, což je naprosto legitimní, pak je také třeba je konkrétně dokladovat. Pak je
můžeme brát naprosto vážně a seriózně je řešit. Proto bych byl velice rád, kdyby se nám
společnými silami podařilo takovouto atmosféru spolupráce v naší obci nastolit.

                                                                           Jan KŘIVKA, starosta obce Spojil

Poznámka redakce: Těsně před uzávěrkou tohoto čísla jsme získali informaci, že trestní
stíhání starosty Spojila, Jana Křivky, bylo odloženo !����������������������������������������������������

 Odpověď Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil na otevřený dopis pana Palova
(Spojilská drbna 3. číslo - červen 2004)

                                                                             Ve Spojile dne 18.7. 2004
Vážení spoluobčané,
       na základě usnesení kontrolního výboru obce Spojil č.2/2004 ze dne 28.6. 2004 jsme
byli jako představitelé Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil vyzváni, abychom se
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vyjádřili k otevřenému dopisu pana Palova, což bychom ostatně byli učinili i bez přímé
výzvy.
     Jménem všech členů  SDH Spojil sdělujeme, že se cítíme být těmito nepravdivými
výroky na adresu našeho Sboru hrubě poškozeni a žádáme jejich pisatele o písemnou
omluvu – a to stejnou formou jakou byl zveřejněn tento otevřený dopis.
     Pisatel v něm zřejmě z neznalosti směšuje několik věcí týkajících se financování našeho
SDH a přitom nás obviňuje z neodpovědného využívání získaných finančních prostředků –
prý na občerstvení.
     Na vysvětlenou je třeba uvést, že pravidelně obec Spojil financuje pouze provoz
Hasičské jednotky SDH, což je povinnost vyplývající ze zákona a vynaložení všech těchto
prostředků je účelové a plně pod kontrolou orgánů obce.
     Pro letošní rok byla našemu SDH (jako zájmovému sdružení občanů) navíc přiznána
také dotace od obce Spojil, jejíž využití je však účelové a podmínkou jejího čerpání je, že
peníze nesmí být použity k úhradě jakéhokoli občerstvení či nákupu potravin. Tato dotace
navíc podléhá vnitřnímu auditu orgánů obce v závěru kalendářního roku.
     Pokud jde o pisatelovo tvrzení o úhradě občerstvení  „z peněz získaných sběrem železa
od občanů“ – konstatujeme, že je naprosto nepodložené a nepravdivé. Veškeré občerstvení
našich členů je hrazeno především z členských příspěvků. Peníze získané sběrem železa
jsou primárně vynakládány na sportovní, kulturní a společenské akce (především pro
místní děti), které náš SDH pořádá nebo na nichž se podílí.
     Za tato urážlivá a nepravdivá tvrzení žádáme od pana Palova veřejnou písemnou
omluvu !!!

Velitel Hasičské jednotky SDH                  Starosta SDH obce Spojil
   Miroslav Vlk                                         Ing. Jan Meloun����������������������������������������������������

ROZŠÍŘENÍ   DOPRAVNÍ  OBSLUŽNOSTI
     Po dlouhé trpělivé práci, zahrnující průzkumy, zjišťování a jednání, na čemž se podílela řada
funkcionářů obce a někteří občané, jsme se konečně dočkali „první vlaštovky“ v podobě rozšíření
dopravní obslužnosti v naší obci.
     Jak jste již zaznamenali od 1. září zajišťuje dopravní obslužnost v naší obci také linka číslo 19. Jsme
si vědomi, že jízdní řády platné od tohoto data nejsou ideální a najdou řadu kritiků. Musíme si však
uvědomit, že nikdy nemůžeme dosáhnout ideálního stavu. Vždy bude někdo, komu to bude vyhovovat a
jiným zase ne. Nyní však máme rozhodně na čem stavět a do budoucna se snažit o co nejlepší řešení.
Zároveň je třeba si otevřeně říct, že zachování takovéhoto rozsahu autobusových spojů, či případné
jejich rozšíření závisí především na nás, jak je budeme využívat. Stávající provoz autobusových linek je
pouze zkušební do konce června 2005 a obec bude stát  cca  60 000,- korun ročně.
     Pokud sledujete Zpravodaj Pardubického kraje, tak také víte, že v současné době probíhá
připomínkové řízení k jízdním řádům autobusů a svoje náměty a připomínky můžeme v průběhu měsíce
září a října zasílat přímo na Krajský úřad Pardubického kraje panu radnímu  ing. Macelovi. Podrobněji
se k této problematice můžeme vrátit na besedě s občany.
     Jelikož jsme si vědomi, že vyvěšené jízdní řády jsou stále terčem různých vandalů, dovolujeme si
Vám je pro Vaši potřebu ve zjednodušené podobě otisknout.

JÍZDNÍ ŘÁD LINKY Č. 9 – SMĚR SPOJIL - PARDUBICE  ( pouze všední dny)

 6 hod. 13min.                                      15 hod. 05 min.
 7 hod. 25 min.                                     15 hod. 53 min.
13 hod. 05 min.                                    16 hod. 17 min.
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14 hod. 07 min.                                    17 hod. 29 min.
23 hod. 21 min. Dukla vozovna

JÍZDNÍ ŘÁD LINKY Č. 19 –SMĚR SPOJIL - PARDUBICE

Všední dny                                      Soboty, neděle, svátky
-----------------------------------------------------------------------------------------
 9 hod. 00 min.                                 7 hod. 44 min.
10 hod. 56 min.                              16 hod. 42 min.
19 hod. 30 min.                              22 hod. 41 min.

JÍZDNÍ ŘÁD LINKY Č. 19-SMĚR SPOJIL - SEZEMICE

Všední dny                                      Soboty,neděle,svátky
-----------------------------------------------------------------------------------------
 8 hod. 42 min.                                  7 hod. 26 min.
 9 hod. 58 min.                                16 hod. 02 min.
19 hod. 08 min.                               22 hod. 11 min.

NEZAPOMEŇTE, že linka číslo 19 má zčásti jinou trasu než linka číslo 9.
Devatenáctka jede po trase Spojil, Hůrka, Dubina – centrum, Na Drážce, K nemocnici, Karla IV.,
Náměstí republiky (Zelená brána) a odtud má stejnou trasu jako linka číslo devět až do Rosic. Totéž
platí i v opačném směru.����������������������������������������������������

1. Prosíme,  zkontrolujte  si  stav  Vám  p řidělených  nádob  na  TKO (popelnic),  aby  bylo
    možné ješt ě před po čátkem topné sezóny zajistit vým ěnu poškozených za nové.

2. Prosíme,   snažte  se   zmenšit   objem   plasto vých   láhví   jejich   sešlapáváním   ješt ě
    před  jejich  odevzdáním do p říslušného kontejneru.  Jako da ňoví  poplatníci tím šet říte
    i své peníze !

3. Prosíme, berte vážn ě, že nebudeme trp ět  černé  a nepovolené  skládky !!!  I  p řes  naše
    minulé   upozorn ění   je   jeden   ob čan  Spojila   nebral   vážn ě   a   jeho   jednání   bude
    v následujících dnech řešeno v p řestupkovém řízení.

SBĚR  NEBEZPEČNÝCH  ODPADŮ
Proběhne v pond ělí dne 20. zá ří 2004

v dob ě od 17 do 18 hodin
v prostoru otá čky linek MHD – u obecních kontejner ů���������

Sběr prob ěhne za stejných podmínek, jako v roce 2003 !
1 kg odpadu á 5,- K č
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(není-li tabulkou stanovena nižší cena, nebo bezpla tně)

P O Z V Á N K A    N A    B E S E D U
     Vážení spoluobčané,
           dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na besedu s občany, která se
uskuteční

VE  STŘEDU DNE 22. ZÁŘÍ 2004  OD 18 HODIN
V OBECNÍ HOSPŮDCE  „NA  STREJ ČKU“.

     Hlavním tématem bude návrh výstavby víceúčelového objektu obce Spojil
a návrh výstavby sportovního areálu. Stranou nezůstanou ani každodenní
problémy života naší obce.
     Těšíme se nejen  na Vaši účast, ale také na Vaše podnětné návrhy
a připomínky.

SDH obce Spojil pořádá ve dnech 27. – 28. listopadu 2004 zájezd na Moravu,
který bude spojen s návštěvou vinného sklípku. Zájemci mohou získat bližší
informace u starosty SDH ing. Jana Melouna, který Vás tímto oznámením na
akci zve  jménem celého SDH Spojil .

Vydavatel: Obec Spojil, www.volny.cz/obec.spojil, adresa redakce: Spojil, Na Okrajích 60, 530 02 Pardubice,
tel./fax : 466 260 112, e-mail: obec.spojil@volny.cz, šéfredaktor: MUDr. Karel Mencl, zástupci redaktora:
M. Čápová, B. Melounová  a  M.  Telecká.

1. Prodám  za  symbolickou  cenu  (nebo přenechám)  kruhový  betónový  kryt  na  studnu, půlený,  se
    vstupními otvory. Průměr krytu je 122  cm., síla vyztuženého betónu je 6 cm.
2. Prodám levně koženkové zatahovací dveře  („harmonika“) kaštanové barvy, určené do dveřního
    prostoru: šíře  do 124 (max. 125) cm, výška 200 cm.

Kontakt: 466 261 274 (večer) nebo na mobil: 607 271 924
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