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

Přejeme hodně zdraví ! � 

 Vážení čtenáři, 
     druhé letošní číslo zpravodaje Vám opět přináší informace jak o dění minulém, tak  
o dění budoucím. Stejně jako průřez kulturně společenským životem naší obce si tak 
jistě se zájmem přečtete i o investičních záměrech obce, které byly projednávány na 
programu březnového řádného zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že je ze 
zákona potřeba legalizovat studny a současně s tím i odběr podzemních vod                   
a s ohledem na to, že se touto problematikou bude muset zaobírat téměř každá spojilská 
domácnost, dovolili jsme si pro Vás ve zpravodaji připravit přehled toho 
nejdůležitějšího, co pro legalizaci studny budete muset učinit. Naleznete zde jak 
základní informace, tak i seznam potřebných formulářů. Rozhodně také doporučujeme 
nepřehlédnout informace o sportovních a společenských akcích, které jsou pro Vás 
připravovány, stejně jako informace obecního úřadu o věcech komunálních.  
     Neskrýváme, že bychom byli velmi rádi, kdybyste se na redakci „Spojilské Drbny“ 
obraceli se svými podněty a nápady, které by mohly zpestřit nejenom obsahovou 
skladbu, ale obohatit také ostatní. Za těch téměř osm let života zpravodaje však již 
víme, že je to spíše zbožné přání. Svět internetu a přístupu k širokým informacím je 
velmi lákavým prostorem, ale osobně se domnívám, že nás také jednoho od druhého  
izoluje. „Papírová“ podoba informací, jakou Vám předkládá naše redakce, je 
v informačním toku jenom zrnkem, ale je osobní; pro obec, sousedy, kamarády, přátele. 
A tak dávám do úvahy, zda se naším prostřednictvím nechcete podělit s ostatními                
o informace z internetu. Třeba jenom  tím, že upozorníte na zajímavé internetové 
stránky, na které jste narazili a které mohou pobavit, poučit, nebo i jinak prospět 
ostatním. Zamyslete se nad tím, prosím. 
        Karel Mencl, šéfredaktor 
 

Do příštího vydání zpravodaje bude slavit : 

� � � � � 

28.5.  pan Pavel SEDLÁK, čp.9 
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     Příjemné sobotní odpoledne 3. března 2007 se 
v klubovně sportovního areálu zahalilo do 
pestrobarevného hávu. Konal se zde tradiční 

dětský karneval. Šestnáct masek v podání 
dětských aktérů zábavného odpoledne bylo 
většinou z „dílen“ maminek, ale přesto 
konkurovaly i těm „profesionálním. A tak jsme zde 
mohli potkat včelku Máju, Batmena, indiánky, 
lvíčka, vojáka, miminko, ale také UFO oblečené 
v odpadkových sáčcích s doplňky z alobalu. 
Kdyby se snad chtělo někomu spát, mohl požádat 
o mělkounkou náruč zde přítomné peřiny(pro 
nezasvěcené také jedna z masek). Na tanečním 
parketu se občas objevil i Schreck a nad všemi 
bedlivě dohlížející myslivec. Nechyběla ani 
princezna a medvídek Pú. Mezi všemi se statečně 
celé odpoledne batolila roztomilá želvička 
v podání Péti Kmenta.  
      Naše masky nebyly však jen ve víru  tance, 
ale mnohé se pěkně zapotily při řadě soutěží, 

které pro ně organizátoři připravili. Odborná 
porota, složená převážně ze všech starostů, které 
v obci máme , měla nelehký úkol vyhodnotit 
nejlepší masku, a tak to udělala velice 
šalamounsky. Nejlepší byly zkrátka všechny.         
A ono to tak opravdu bylo. Proto na závěr bylo pro  
všechny malé překvapení. Sbor dobrovolných 
hasičů obce Spojil věnoval všem maskám, k jejich 
velké radosti,  zmrzlinový pohár. Tak můžeme říct, 
že sobotní odpoledne se vydařilo a děti byly 
spokojeny. A to je to nejdůležitější.  
     Na jednu věc však nesmíme na závěr 
zapomenout. Svou premiéru si zde odbývala          
i nová moderátorka. Předsedkyně výboru pro 
občanské záležitosti Mirka Čápová předala 
pomyslné žezlo své dceři Veronice a ta se svého 
úkolu zhostila na jedničku. Takže se můžeme těšit 
na další akce s nově nastupující generací 
organizátorů. 

 
     Jako každý rok, tak ani letos si dospělí u příležitosti konání dětského karnevalu nenechali ujít 
příležitost, ovšem večer, aby se dobře pobavili a pod maskou nějaké postavy i do sytosti vyřádili. Stejně 
jako odpoledne děti, tak i večer ty „velké“ masky zaplnily klubovnu. Ve svižném tanci za hudby DJ Vejfuk 
se na parketu objevil dědek s babkou, hokejoví fanoušci, sbor zdravotníků, Mexičan a několik 
rafinovaných občanů v civilu. Veselá zábava a dobrá nálada se protáhla až hodně přes půlnoc. 
 
��������������������������������������������������������� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KUŘE ŽIGULI 
1 kuře, 200g nivy, 2 lžičky drceného rozmarýnu (nebo čerstvý), lžíce křenu nebo 

krenexu, asi 4 lžíce bílého vína, 1/8 (120g) másla, hlávkový salát na ozdobu. 
Kuře rozpůlíme a obalíme ve strouhané nivě. Pokud sýr opadává, tak kuře položíme do pekáče 

a nivu na něj nasypeme. Pak přidáme rozmarýn a poklademe plátky másla. Lehce podlijeme            
a v rozehřáté troubě upečeme. Když je kuře hotové vmícháme do šťávy křen a bílé víno a necháme 
ještě přejít varem. Kuře nesolíme protože dost slanosti získá od nivy. Jednotlivé porce položíme na 
salátové listy a podáváme s hranolky nebo vařenými bramborami. 



 4 

     Každoročně se těšíme na Velikonoce a s tím i na to , jak si vyzdobíme své obydlí. I letos komise pro 
občanské záležitosti uspořádala kurz velikonoční floristiky, který se konal v sobotu 24.3.2007 v místnosti 
sportovního areálu. A tak  jsme se i letos naučili několik nových technik , jak zdobit vajíčka. Například 
lepením kousků slámy  do různých ornamentů na předem obarvená vajíčka. Pro velmi šikovné ruce bylo 
určeno zdobení vajíček drátkováním. Další možnost vyrobení ozdob na věnečky  
a košíky byla výroba zvířátek ze speciální 
hlíny a peříček. 
 A tak po několika hodinách se místnost  
zaplnila překrásnými věnečky, košíčky, 

květináčky a miskami, ale především  
všichni účastníci získali mnoho praktických 

zkušeností „jak na to“ při výrobě 
velikonočních ozdob               a 

zdobení vajíček. 
 
 
 

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

     Jako každoročně tak i letos náš SDH 
uspořádal ve Spojile tento sběr, jehož cílem 
je pomoci všem našim občanům lehce se 
zbavit starého a překážejícího železa. Celá 
akce byla ohlášena již několik dní dopředu - ať 
už formou plakátů či hlášením obecního 
rozhlasu, aby se na to všichni občané stihli 
připravit. 
     V sobotu 28. dubna jsme se sešli v 9,00 
hod a po příjezdu nákladního auta sběrných 
surovin Janoušek z Hůrek jsme se přesunuli 
na konec vesnice k rybníku. Postupně jsme 
zastavovali před domy, před nimiž spojilští 
občané navršili železný šrot všech možných 
tvarů, velikostí a forem a všechno jsme to 
naložili na náklaďák.  
     Celkem se nakonec podařilo odvézt 1340 
kg železného šrotu. Získané finanční 
prostředky jsou určeny pro podporu sportovních aktivit v novém areálu a to především spojilských dětí a 
mládeže. 
 
Všem našim občanům za věnování starého železa upřímně děkujeme a doufáme, že nám i nadále 
zachovají svou přízeň.  
 
         Starosta SDH obce Spojil 
               Ing. Jan Meloun 
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     Letos se zábava k „Pálení čarodějnic“ konala 
poprvé v prostorách sportovního areálu. Vydařilo 
se nám docela pěkné počasí a tak se sešlo velké 
množství lidí – především spojilských občanů   
jejich hostů, pro něž byla tato akce především 
určena. Pořadateli akce byli tradičně obec Spojil a 
SDH obce Spojil.  
      Vše začalo tradičně v 18.00 hodin, kdy si 
příchozí děti mohly opéci vuřty na ohýnku.  

Všichni si též mohli pochutnat na vynikajících 
grilovaných kýtách připravených na novém 
obecním grilu.       
     V 19.00 hod  zahájila svou hudební produkci ve 
stylu folk a country skupina Medvědi.  
Před osmou hodinou  proběhl již čtvrtý ročník 
spojilské Miss Čarodějnice. Tříčlenná porota 
složená ze zástupců SDH obce Spojil nakonec 
vybrala z 15 zúčastněných vítěze. Pět nejlepších 
získalo krásné figurky čarodějnic, které do soutěže 
věnoval náš SDH. Všichni zúčastnění pak ještě 
získali odměnu v podobě sladkostí. 

     Ve 20,15 hod byla zapálena velká hromada 
dřeva v poli u cesty do Staročernska. Tyto naše 
„Čarodějnice“ se za chvíli pořádně rozhořely a 
velký oheň přitáhl jako vždy mnoho zvědavců, 
kteří se přišli podívat. Stejně jako předloni jsme si i 
letos užili trochu akce, jelikož se od hořící hranice 
kvůli silnému větru opět vzňala i sousední 
hromada kompostu a suchá tráva na mostku a 
mohlo vzniknout nebezpečí, že se oheň rozšíří i 
do rákosí. Museli jsme jej tedy eliminovat a to 
tradičním způsobem pomocí kbelíků a vody z 
Máchadla. Dokud velký čarodějnicový oheň 
neshořel, tak u něj byly drženy požární hlídky.  
     Ve sportovním areálu zatím probíhala taneční 
zábava, která pokračovala dlouho do noci. Po 
odjezdu kapely jsme si i bez hudby s chutí 
zazpívali spoustu českých i moravských písniček. 
Tento rok nám počasí opět vyšlo a všichni si užili 
pěknou zábavu. Těšíme se tedy opět nashledanou 
za rok. 
   Starosta SDH obce Spojil 
                Ing. Jan Meloun 

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

 
z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  22. března 2007 
 
     V prvním bodě jednání bylo zastupitelstvo obce Spojil seznámeno se závěrečným účtem obce a dále 
se zprávou o  výsledku hospodaření (auditu) za rok 2006. Občané se s touto zprávou mohli seznámit na 
úřední desce od 15. února do 22. března 2007. Zastupitelstvo obce Spojil usnesením schválilo 
předložený závěrečný účet za rok 2006 spolu se zprávou o výsledku hospodaření bez výhrad. Nebylo 
nuceno přijímat žádná opatření k nápravě chyb a nedostatků vzhledem ke skutečnosti, že nebyly 
kontrolou hospodaření žádné zjištěny.  Jednací materiály včetně zprávy o inventarizaci majetku obce 
Spojil za rok  2006 jsou přiloženy k zápisu a s ním archivovány jako jeho nedílná součást. 
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     V dalším bodě jednání seznámil starosta členy 
zastupitelstva se současným stavem na úseku  
výkonu služby obecní policie. Od 1. března 2007 
jsou v pracovním poměru u Městské policie města 
Dašic dva strážníci a současná dosažitelnost 
strážníků městské policie je denně včetně 
některých sobot a nedělí od 8 do 19 hodin. 
Vzhledem k tomu, že jsou uzavřeny veřejnoprávní 
smlouvy ve vztahu k výkonu služby obecní policie 
se všemi obcemi Svazku obcí Loučná, nabízí se 
zde předpoklad, že od 1. července 2007 bude 
nutné městskou policii rozšířit na více strážníků. 
Výsledkem tohoto by měla být zajištěna 

dosažitelnost Městské policie po dobu 24 hodin 
denně. Pokud budou splněny tyto požadavky bude 
Městská policie zařazena do složek Integrovaného 
záchranného systému. V této souvislosti bude 
k výkonu obecní policie nutné přijmout nové 
veřejnoprávní smlouvy. Na základě těchto 
skutečností předložil starosta obce zastupitelstvu 
k projednání návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy 
k výkonu služby obecní policie s tím, že do 
příštího jednání budou členům zastupitelstva 
doručeny ještě další varianty veřejnoprávních 
smluv. Po jejích vyhodnocení by pak obec Spojil 
mohla přijmout tu nejvýhodnější.   

 
     Následující jednání se týkalo investičních akcí obce, v prvé řadě pak sportovního areálu, zvláště 
záměru realizace travnaté plochy fotbalového hřiště pro malou kopanou. Tento záměr byl již 
projednáván na pracovní poradě členů zastupitelstva obce dne 6. března 2007, kdy všichni přítomní 
členové zastupitelstva obce projevili vůli tento záměr podpořit na vlastním řádném jednání zastupitelstva  
obce. Cílem je zajistit zvýšení kvality a tím regulérnosti hřiště pro  malou kopanou, čímž se budou moci 
vytvořit podmínky i pro případné komerční využití. Na tento investiční záměr byla obcí podána žádost         
o přidělení grantu z prostředků Pardubického kraje. V současném období byly zahájeny práce na 
rekonstrukci fotbalového hřiště firmou „Realizace závlahových systémů a zahrad“ Karel Damaschko, 
Kolesa, kdy se předpokládaná cena pohybuje kolem 140 tisíc korun.  Vzhledem k již dříve vyjádřené 
podpoře byl návrh zastupitelstvem přijat. 
 
     Dalším, již dříve diskutovaným investičním 
záměrem, kterým se zastupitelstvo zaobíralo, byla 
výstavba „Garáže pro JSDH obce a techniku obce 
Spojil“.  Na předběžné schůzce bylo dohodnuto, 
že starosta obce zadá firmě SKÁCEL GAS s.r.o.  
přepracování projektové dokumentace a cenové 
nabídky této stavby tak, aby byla prodloužena             
o 3 metry, tedy na rozměry 6x12 metrů.  Na tomto 
řádném jednání zastupitelstva seznámil starosta 
přítomné s novou cenovou nabídkou firmy 
SKÁCEL GAS na výstavbu jmenované garáže. 
Tato cenová nabídka představuje včetně DPH 
částku téměř 757 tisíc korun. Starosta současně 
zastupitele informoval, že v souvislosti s přijetím 
tohoto investičního záměru bylo již zahájeno řízení 
ve věci stavebního povolení. Obec také požádala 

Pardubický kraj o mimořádnou finanční dotaci.            
Po diskusi byl i tento investiční záměr obce 
schválen.    
 
     Schválenou investicí směrem ke sportovnímu 
areálu se stal rovněž návrh na vybudování studny 
pro závlahu travnatých ploch. Předmětem na 
tomto jednání se kromě potvrzení vlastního 
záměru stala cenová nabídka firmy Geologie 
Pardubice, RNDr. Šafránka. Tato představuje 
vybudování vrtané studny o hloubce cca 20 metrů 
a investice předpokládá částku kolem 35 tisíc 
korun, což zahrnuje vlastní provedení vrtu, čerpací 
zkoušky a vyhodnocení vrtu, vypracování 
podkladů pro stavební a vodoprávní řízení včetně 
projektové dokumentace a projednání.   

 
     V dalším bodě jednání předložila zastupitelstvu paní místostarostka návrh na schválení názvu ulice 
vznikající během druhé etapy výstavby RD v lokalitě Morčák. Jak bylo v návrhu uvedeno, měla by se 
tato ulice vzhledem k historickým souvislostem jmenovat „Na Strejčku“. Přítomní zastupitelé po krátké 
diskuzi návrh na pojmenování uvedené ulice schválili. 
       
     Informace o činnosti obecního úřadu za uplynulé období předložili starosta a paní místostarostka. 
Zpráva byla přijata bez výhrad a bez zápisu do usnesení.           



 7 

 
     Po informacích o dění na obecním úřadu se informace stočily na investiční akci výstavby řadových 
RD v centru obce. O stavu informoval zastupitele starosta obce. Konstatoval, že do současné doby byly 
uzavřeny veškeré smluvní vztahy vyplývající ze všech usnesení zastupitelstva obce týkajících se 
výstavby řadových RD typu B1 až B5 v centru obce Spojil. Ze stran manželů Weinhauerových došlo 
k uzavření smlouvy o převodu investorství k bytovému domu B4 a vlastnických práv jak k rozestavěné 
stavbě, tak k pozemku. Dále byly uzavřeny smlouvy kupní k pozemkům jednotlivých RD B1 až B5 vyjma 
jednoho stavebníka.   
     Generální dodavatel a investor výstavby řadových domů v centru obce, PKF s.r.o. Hradec Králové, 
má zájem v co možná nejkratší době zahájit výstavbu řadových domů A1 až A5. K tomuto je nutné říci, 
že nejsou ještě všechny domy obsazeny zájemci a proto za tímto účelem společnost zahájí masivní 
informační kampaň.  
 
     Starosta dále informoval zastupitele o výstavbě 
inženýrských sítí a komunikací v ulici Na Okrajích 
v období letošního a příštího roku. Zaznělo zde, 
že počátkem 2. čtvrtletí 2007 bude zahájena 
výstavba inženýrských sítí, přeložek inženýrských 
sítí a komunikace v centru obce Spojil. Investory 
těchto stavebních objektů jsou PKF s.r.o. Hradec 
Králové, obec Spojil a Pardubický kraj. Se 
zahájením této výstavby vznikne dočasné 
omezení dopravy v úseku této komunikace. 
Starosta obce žádá touto cestou členy 
zastupitelstva a občany obce o pochopení                           
a o toleranci. V souvislosti s touto investiční akcí 
požádala Obec Spojil o dotaci z prostředků 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to                  
z  „Podprogramu podpory výstavby technické 
infrastruktury“. Pokud obec bude v této žádosti 
úspěšnou, získá na tuto investiční akci celkem 
800.000,-Kč, při čemž do tří let od přijetí dotace je 
povinna doložit příslušnému ministerstvu 
kolaudační rozhodnutí, na které byla předmětná 
dotace poskytnuta. Od doby kolaudace těchto sítí 
bude obec povinna do sedmi let doložit  
Ministerstvu pro místní rozvoj kolaudační 
rozhodnutí také u rodinných domků, pro které byly 
tyto inženýrské sítě budovány. V našem případě 
se jedná o 10 kolaudačních rozhodnutí pro 10 RD 
řadové výstavby v centru obce.  

 
     Starosta oznámil, že na základě jednání s radním Pardubického kraje Ing. Ivo Tomanem                    
a s oddělením realizace investic Pardubického kraje, proběhne ve 3 až 4. čtvrtletí roku 2008 celková 
rekonstrukce komunikace v ulici Na Okrajích včetně výstavby obrub, silničních pásek a věcí s tím 
souvisejících.  
  
     V informaci o aktuálním stavu převodu 
pozemku a komunikace v ulici Zahradní na obec 
Spojil starosta uvedl, že Obec Spojil 
prostřednictvím Obecního úřadu ve Spojile 
vyzvala společnost IVEXI s.r.o. Pardubice 
k jednání o převodu pozemku, komunikace, 
veřejného osvětlení a rozhlasu v ulici Zahradní do 
majetku obce Spojil, a to na základě smlouvy               
o smlouvě budoucí darovací. V této smlouvě se 
konstatuje, že po kolaudaci všech sítí                          
a komunikace bude převedena zmíněná stavba na 
obec Spojil. V současnosti lze pouze konstatovat, 
že dle zjištěných informací kolaudace k dnešnímu 

dni ještě neproběhla. Starosta současně 
informoval o tom, že ze strany společnosti IVEXI 
s.r.o. došlo k právnímu úkonu, který je zcela 
v rozporu s dohodami, které byly k dnešnímu dni 
uzavřeny. Společnost IVEXI totiž převedla 
pozemky předmětné ke stavbám inženýrských sítí 
a komunikace na fyzickou osobu. Vzhledem                
k obsahu minulých dohod se tato situace kromě 
nekorektnosti jeví i jako protiprávní. Celá 
záležitost tak byla postoupena smluvnímu 
advokátovi obce Spojil, paní JUDr. Světlaně 
Pecháčkové, která stanoví další postup v této 
kauze. 

 
     V rubrice různé, která byla posledním bodem řádného jednání, informoval starosta členy 
zastupitelstva o tom, že probíhá reklamační řízení ve věci inženýrských sítí a komunikací v lokalitě 
Morčák I.etapa.  Proběhlo již několik jednání, při čemž závěr je následující. Praskliny na komunikacích 
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v ulici Okružní a Na Morčáku budou profrézovány a znovu zaasfaltovány. Dodavatel stavby dodá 
odborný posudek, ve kterém budou vyhodnoceny příčiny vzniku trhlin. Budou opraveny silniční pásky 
v místech, kde se zadržuje dešťová voda. Dodavatel stavby doloží investorovi skutečné provedení 
inženýrských sítí, a to dle uzavřených smluvních závazků, vše do 15. 4. 2007.   
 

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

 
 

Informace o studnách pro fyzické osoby  
 
1) Studna vybudovaná před rokem 1955 ( stačí když jste o tom věrohodně přesvědčeni ) 

 

1.a)  Stávající stav 
Tato studna je legální stavbou ( nejedná se o tzv. „černou stavbu“ ) a užívání podzemní vody z této 
studny se považuje za povolené ( povolení k odběru vody je dáno zákonem ). 

1.b)  Co dělat ? 
V tomto případě nemusí občan nic hlásit a o nic žádat !!! 
 
 
2) Studna vybudovaná od roku 1955 do 31.12.2001 

2.a)   Stávající stav 
Studna nebyla povolena vodohospodářským orgánem a není k ní povolení k odběru podzemní vody. 

2.b)   Co dělat ?  
Je třeba zpracovat pasport stavby ( můžete si zpracovat sami ) a požádat na MmP/OŽP o povolení 
k odběru podzemní vody ze studny – vyplnit formulář. 
Pasport musí obsahovat :  
- Zakreslení studny do katastrální mapy s vyznačením vzdálenosti od hranic pozemků, popř. budov. 
- Výpis z katastru nemovitostí na předmětný pozemek, který nebude starší než 3 měsíce 
- Technický popis studny - viz. formulář pasport studny ( typ studny ( kopaná, vrtaná, narážecí, apod. 

), orientační rok výstavby, průměr studny, hloubka studny, vystrojení studny) nebo řez studnou 
s popisem 

V žádosti o povolení k odběru podzemních vod je též třeba vyplnit dobu, na kterou je povolení žádáno 
(nelze na dobu neurčitou)  a množství odebíraných podzemních vod (max. potřeby za měsíc a rok v m3).   
 

 

� � � � � �  

2.c)   Stávající stav 
Studna byla povolena vodohospodářským orgánem ( dříve MNV, ONV, OkÚ, MmP ) a studna má platné 
povolení k odběru podzemní vody, které nabylo právní moci do 31.12.2001. 

2.d)   Co dělat?  
Je třeba před 1.7.2007 podat žádost o prodloužení povolení k odběru podzemních vod ze studny ( není 
předepsaná žádost ) a k žádosti se přiloží původní povolení pro odběr podzemních vod ze studny.  
     Toto platí pro povolení ve kterých je uvedeno, že se jedná o užitkovou vodu, vodu k zalévání 
zahrady, apod., ostatní povolení zůstávají i nadále v platnosti (zejména pro pitné účely).   
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3. Studna vybudovaná po 1.1. 2002 

3.a)   Stávající stav 
Studna nebyla povolena vodoprávním úřadem ( černá stavba) a není k ní povolení k odběru podzemní 
vody. 

3.b)   Co dělat?  
Je třeba požádat o dodatečné stavební povolení stavby a požádat o povolení k odběru podzemní vody 
ze studny na MmP/OŽP  ( příloha č.2 a 7 k vyhl.č. 432/2001Sb., žádost vpravo dole a ta nad ní ).  
 
K žádosti o stavební povolení se přiloží :  
- 2x projektová dokumentace (PD) studny ( zpracovaná (ověřená) autorizovaným inženýrem pro 

vodohospodářské stavby a vodní díla ). 
- Souhlas podle ust. § 15 žák.č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ( vydává  příslušný stavební úřad ( 

Dašice, Sezemice, Magistrát města Pardubic a Choltice). 
- Výpis z katastru nemovitostí, ne starší 3 měsíců 
- Snímek z katastru nemovitostí   
K žádosti o povolení k odběru podzemních vod je třeba doložit zejména :   
- 2x Posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa), s určením vydatnosti vodního 

zdroje ( max. l/s, max. m3/den,…) a možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů. 
 
 
     
 
 
 

POZOR !  OBEC SPOJIL NABÍZÍ MOŽNOST VYZVEDNUTÍ SI 
PŘÍSLUŠNÝCH FORMULÁŘŮ V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU. 

Tato služba je za úhradu = jako kopírování = 1 stránka A4 za 3,- Kč. 
 
��������������������������������������������������������� 
 
 
 
 

Vodoprávní úřad 
Magistrátu města Pardubic 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil a obec Spojil 
si Vás dovolují pozvat na 

 

VII.  ROČNÍK  RYBÁŘSKÝCH  ZÁVODŮ 
 

který se bude konat v sobotu dne 19.5.2007 
na rybníku ve Spojile 

 
Prezence  - 8,00 – 8,45 , zahájení závodu - 9,00 

 
Vstupné  150 Kč   (v ceně je zahrnuto i občerstvení) 

 
Hodnotné ceny i bohatá tombola, prodej kaprů 

Občerstvení zajištěno 
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     Vážení spoluobčané,  
 
     obecní úřad oznamuje, že je od středy 9. května 2007 prováděna přeložka inženýrských sítí v centru 
obce. Obracíme se touto cestou na občany, aby věnovali zvýšenou pozornost průjezdu tímto úsekem            
a respektovali dopravní značení a skutečnost, že projíždí stavbou. Zároveň se Vám omlouváme za 
případné komplikace v dopravě, dočasné znečištění komunikace, hluk , prašnost a podobně. 
 

� � � � � � 
 

Obecní úřad oznamuje, že v pondělí 21. května 2007 se od 8 hodin ráno uskuteční sběr 
velkoobjemového odpadu. 

Občany se zájmem o tuto službu žádáme, aby uvedený sběr připravili v daný termín na vjezdy před  
svými domy k přilehlé silnici. Do tohoto typu odpadu patří například nepotřebné kusy nábytku, 
podlahových krytin, matrace a podobně.  
     Upozorňujeme občany, že do velkoobejmového odpadu v žádném případě nepatří pneumatiky, 
elektronika, chladničky a další odpad, řazený do odpadu nebezpečného..  
 

Sběr nebezpečného odpadu 
se uskuteční stejný den, tedy v pondělí 21. května 2007 v době od 18 do 19 hodin u kontejnerů 
v centru obce. Stejně jako v minulosti podléhá tento sběr poplatku dle platného ceníku. Od poplatku je 
osvobozena pouze elektronika a baterie.   

 

   5, - 
   5,- 
   1,- 
   1,- 
 
 
 
 
   5,- 
 
 
 

 
   0,- 
   0,- 
 

 
 

   5,- 
 
 

 
  5,- ks 
 

 
   5,- 
 
 
   0,- 
   5,- 
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OBECNÍ  ÚŘAD  NABÍZÍ  ! 
 

OBECNÍ ÚŘAD MAPUJE ZÁJEMCE O ODVOZ POSEKANÉ TRÁVY ZE 
ZAHRAD RODINNÝCH DOMKŮ VE SPOJILE. 

 

ZÁJEMCI HLASTE SE OSOBNĚ NA OBECNÍM ÚŘADU VE SPOJILE V DOBĚ 
ÚŘEDNÍCH HODIN, NEBO PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. 

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TUTO SLUŽBU BUDOU STANOVENA JEJÍ PRAVIDLA 
NA PŘÍŠTÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 

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

 
  

26.5.2007   MÁJOVÁ VESELICE - hraje skupina Rytmus   
 

       9.6.2007   DĚTSKÝ DEN   
 
     18.8.2007    POUŤOVÁ ZÁBAVA - hraje Perštejnka  
             a skupina Medvědi 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 

ZVEME  VÁS  NA  KONCERT  HUDEBNÍ  SKUPINY 
 

 
 

 

v sobotu dne 9. června 2007 od 18 hodin 
 

VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH SPORTOVNÍHO AREÁLU SPOJIL 
 

vstupenky v předprodeji od pondělí 21.5.2007 
v kanceláři OÚ Spojil, v klubovně obce a v koloniálu paní Vlkové 

 

         cena vstupenky v  předprodeji ....... 80,- Kč 
         cena vstupenky v den koncertu .... 120,- Kč 
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��������������������������������������������������������� 
  

Rekondiční a regenerační masáže                   
v prostorách sportovního areálu 

 

Objednávky u paní Evy Šimkové na tel: 775 217 240 
 

Kdy :  Úterý  a  pátek  od 18.00  do  21.00 hod 
 

Za kolik: Cena: 150,- Kč / záda;   50,- Kč / šíje 
 

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

 
 
 
 

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

 

PRODÁM LEVNĚ TŘI LÁHVE NA PROPAN-BUTAN (á 10 kg);  tel.: 607 271 924 
 

Vydavatel: Obec Spojil, www.spojil.com, adresa redakce: Spojil, Na Okrajích 100, 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. 
 


