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Jaká bude nová tvář centra obce?  
 

     Vážení spoluobčané,  

 

         v  současné době se dokončuje první část výstavby v centru obce. Zanedlouho 

budou předány řadové bytové domy „B“ svým novým majitelům. Po velkých 

peripetiích byly přeloženy inženýrské sítě a vybudována nová komunikace. Bohužel 

tato část výstavby způsobila mnoho starostí obecnímu úřadu, a to zejména proto, že se 

velice nepříjemně dotýkala života Vás,  našich občanů. Nikdo z nás nepředpokládal, že 

v dnešní době může dojít na jednom místě k tak  častému selhávání lidského faktoru.     

A tak se součástí našeho každodenního života staly odstávky vodovodního řádu, 

poruchy na veřejném osvětlení, telekomunikační síti, energetické síti či uzavření 

dopravy. Řada z Vás dávala svoji nespokojenost patřičně hlasitě najevo a musíme říct, 

že oprávněně. Věřte nebo nevěřte, ale přes veškerou snahu se nám nepodařilo zabránit 

tak velkému  negativnímu dopadu této stavby na naše občany. I když jsme si vědomi, že 

jsme se neustále omlouvali prostřednictvím obecního rozhlasu a už jsme Vás tím 

trochu unavili a rezignovali- jste, přesto bychom byli rádi, abyste jste ještě jednou 

přijali naši  upřímnou omluvu za všechna ta pomyslná“příkoří“, která se Vám po 

několik měsíců děla. V tuto chvíli je to  jediné co můžeme udělat.  

Toto téma bude jistě velmi diskutované i na besedě s občany, kterou připravujeme na 

měsíc prosinec. V tento čas bychom se však měli snažit zapomenout na to špatné a 

hledět na vše pěkné, co nás v budoucnu čeká, i když to skrývá ještě nemálo práce 

spojené s dobudováním úprav nově vzniklého veřejného prostranství v centru obce.  

     Byli bychom rádi, aby za pomoci odborníků vznikla v této části parková úprava, 

která by se stala zónou odpočinku pro kolemjdoucí. Protože se jedná o centrum naší 

obce,, přivítali bychom Vaše náměty, jak by měla podle Vás tato úprava obce vypadat 

a co by jí v centru mělo dominovat jako odkaz pro další generace. 

     V případě, že budete mít zájem přispět svým názorem, učiňte tak, prosíme, osobně 

či písemně na obecním úřadě, nebo případně u starosty a místostarostky obce 

nejpozději do 31. října 2007. Po zpracování prvních projektů pak bude 

prostřednictvím úřední desky vyzvána k diskuzi i široká veřejnost. 

                                                                                     Obecní úřad Spojil 

  

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 
 N A R O D I L I    S E : 

 
17. 3. 2007  Štěpán BAKEŠ, č.p.  113 

3. 7. 2007 Lucie KRUDENCOVÁ,  č.p. 12 
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     Letošní ročník rybářských závodů, pořádaný 19. 
května, zaznamenal dosud největší zájem účastníků. 
Pro tento velký zájem jsme museli na začátku ke 
tradičním 40-ti stanovištím přidat ještě 2 místa, ale 
přesto bylo ještě několik zájemců na které už se 
nedostalo.  
     Stejně jako loni byli letos oceněni úplně všichni 
účastníci a jednou z netypických cen věnovanou 
sponzory bylo například plotové pletivo, které jeho 
výherce prodal pohotovému místnímu občanu 
k oboustranné spokojenosti.  
     Počasí se nám velmi vydařilo, jelikož bylo polojasno 
a pěkně teplo. Pravidla závodu byly stejná jako v 
předchozím ročníku, opět se chytaly pouze ryby 
s mírou 15 cm a více. Tradičně jsme rozdělili soutěžní 
kategorie na děti do 15 let (4 soutěžící) a dospělé (38  
 

soutěžících). Během závodů hrála všem z reproduktoru 
příjemná hudba a navozovala tak příjemnou a klidnou 
atmosféru

. 

 

 

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

Přejeme hodně zdraví ! � 

Do příštího vydání zpravodaje budou slavit : 

� � � � � 

3.7. paní Alena HANUSOVÁ, č.p. 54 
6.7. paní Helena VITEJČKOVÁ, č.p. 45   

Od posledního vydání zpravodaje oslavily : 

� � � � � 

28.10. paní Marie MUSILOVÁ, č.p. 41 
2.11. pan Bohuslav KMENT, č.p. 31 



 

 
Celé závody byly jako vždy rozděleny do dvou poločasů s přesně stanoveným časovým harmonogramem: 

8,00 - 8,45 - prezence závodníků 
  9,00 - 10,00 - 1. poločas 

10,00 - 10,45 - přestávka na výměnu stanovišť a občerstvení 
10,45 - 12,00 - 2. poločas  

12,30 - vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen vítězům 
 

V poločasové pauze se mohli všichni účastníci občerstvit u stánku a také v této době probíhala tombola, ve která 
letos nebyly výjimečně živé ryby (kvůli jejich nedostatku v bohdanečských sádkách), ale chlazené, naložené           
a konzervované rybí speciality, jako např. losos, zavináče atd. 

Pokud se podíváme na letošní rybářskou statistiku, tak v tomto závodě bylo nachytáno celkem 261 ryb       
o celkové délce 47 metrů. Největší kuriozitou bylo chycení dvou krásně barevných želviček, což vzbudilo údiv         
a veselost u všech přihlížejících. 

 
                               VÝSLEDKOVÁ LISTINA  

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

 
         Starosta SDH obce Spojil 
               Ing. Jan Meloun 
 
��������������������������������������������������������� 
      
 
 
 

     Letošní kácení máje se uskutečnilo v soboru 26. 
května v prostorách sportovního areálu. Májka se zde 
skutečně nekácela, ale obec společně s SDH 
uspořádala Májovou veselici. Májka stojící v centru 
obce byla totiž, vzhledem k okolnostem výstavby 
řadových domků, pokácena bez přítomnosti veřejnosti 
a to až o několik dní později. 
     Hudba, kterou k tanci obstarala skupina Rytmus, 
dobré jídlo – grilovaná kuřátka, dobré pití – dva druhy 
piva apod., to vše přispělo k dobré náladě a veselé 
zábavě.  
     Zpočátku, vzhledem k počasí, byla návštěvnost 
menší, ale s přibývajícím časem se postupně prostor 
uvnitř klubovny i venku zaplnil. Pěkné písničky zněly 
až do pozdních nočních hodin a všichni, kdo se přišli 
pobavit, se opravdu příjemně poveselili. 

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

Kategorie do 15 let : 
 
1. Lukáš Papšík - 171 cm 
2. Ondřej Myšek - 102 cm 
3. Jan Chvála - 91 cm 
4. Jakub Víšek – 88 cm 
 

 Kategorie nad 15 let : 
 
1. Adolf Doležal - 312 cm 
2. Petr Kopecký - 290 cm 
3. Přemysl Kondras - 273 cm  
4. Petr Chvála - 251 cm 
5. Vladimír Křepela - 190 cm 
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     Letošní Dětský den se uskutečnil opět na hřišti, 
v prostorách sportovního areálu, tentokráte v sobotu           
9. června. Sluníčko nám přálo až nadmíru. Bylo teplo, či 
spíše vedro, něco kolem 300C. Celkem se sešlo 23 dětí         
od 3 do 10 let, některé byly i o trochu starší.  
     Tradiční soutěže pro malé i větší – lov rybiček, 
házení na panáka, skládání puzzle, hod míčkem na 
plechovky a další   pokračovaly více než dvě hodiny. 
Snad největšímu zájmu se těšila střelba ze vzduchovky 
na terč, kterou zajistili členové SDH.  Každá soutěž ať 
jednoduchá či těžší  byla po zásluze odměněna drobnou 
sladkostí.  A na závěr jako překvapení si každý soutěžící 
pochutnal na zmrzlinovém poháru, což  v tomto vedru 
všechny děti  přijaly s velkou radostí. 
 
��������������������������������������������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
     My spojilští dobrovolní hasiči jsme se rozhodli, že by 
bylo zajímavé pokřtít letos v létě spojilský sportovní 
areál nějakou pěknou kulturně společenskou akcí a tak 
jsme v sobotu 9. června uspořádali koncert hradecké 
skupiny Lokálka se společným vystoupením nám všem 
známého a ve Spojilu velmi oblíbeného imitátora 
Václava Faltuse. 
     Tento koncert jsme uspořádali pro širokou veřejnost 
a především pro spojilské občany a jejich známé. 
Lístky bylo možné zakoupit za 80,- Kč v předprodeji       
u správce sportovního areálu, na obecním úřadě           
a v koloniálu paní Vlkové. Touto cestou všem 
zmiňovaným děkujeme za pomoc při zajištění 
předprodeje. V den koncertu pak bylo možno zakoupit 
lístky v místě konání za 120,- Kč přímo od pořadatelů. 
     V tuto krásnou červnovou sobotu odpoledne jsme 
nedlouho po skončení dětského dne začali připravovat 
sportovní areál pro koncert. Diváci mohli sedět na 
připravených lavičkách či židlích a nebo i přímo na 
pěkné zelené trávě. Jako předvoj skupiny Lokálka 
dorazil nejdříve jejich zvukař, který připravil potřebnou 
aparaturu. Nedlouho po něm jsme přivezli i Vaška 
Faltuse a pak přijeli též členové kapely – všichni ve 
výborné náladě. Již od půl šesté kapela ladila nástroje 
a dala i několik zkušebních písniček, čímž zahřívala 
scházející se publikum. 
     V 18,00 hod propukl koncert naplno a Lokálka si 
svými vtipnými texty ve stylu „tragedy country“ 
parodujícími známé písně získala publikum                   
a mnohokrát zazněla salva smíchu a potlesk. Hlavní 
zpěvák Franta Zapadlo k tomu ještě občas přidal pro 
zpestření nějakou pohybovou kreaci. Písničky prokládal 
pan Faltus imitátorským vystoupením a jeho 
napodobování všemožných známých hlasů herců, 
zpěváků a politiků bylo jako vždy velmi vtipné               
a vzbuzovalo značné veselí v řadách publika. 
Povyprávěl také o svých zážitcích s různými známými 
osobnostmi a přidal několik „veselých historek 
z natáčení“. 

Kapela i Vašek Faltus se výborně doplňovali a v závěru 
dokonce za jejich doprovodu i zazpíval. Po celou dobu  
koncertu se mohli diváci občerstvovat grilovanými 
kýtami a pivem. 
 
     V  tomto veselém duchu legračních písní                     
a mluveného slova plynul krásně celý večer a jak 
účinkující tak diváci si pochvalovali krásné přírodní 
prostředí našeho sportovního areálu. Po několika 
přídavcích nakonec skončil koncert kolem čtvrt na 
devět. Interpreti se po vystoupení ještě trochu 
občerstvili, popovídali si s publikem a rozdali zájemcům 
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autogramy. Kolem deváté hodiny se s námi srdečně 
rozloučili a odjeli.  
     Celkem se na tuto akci sešlo 150 diváků a  všichni 
si celý večer užívali spoustu dobré zábavy a legrace     
a samozřejmě pěkné hudby. Pro náš sbor jako 
pořadatele byl tento koncert cennou organizátorskou 

zkušeností do budoucna a především nám dokázal že 
je velmi žádoucí pořádat podobné kulturní                      
a společenské akce pro naše občany nadále v tomto 
duchu.    Starosta SDH Spojil 
      Ing. Jan Meloun 
 

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

     Po pár letech jsme opět v naší vesničce slavili pouť. 
Několik  předchozích let nebyl vhodný prostor, kde by 
se zábava uskutečnila. Až letos mohla komise pro 
občanské záležitosti uspořádat  ve sportovním areálu  
zábavu. Sice to nebyla ta klasická oslava s kolotoči a 
houpačkami, ale i tak se každý, kdo měl zájem, dobře 
pobavil.  
      A tak v sobotu 18.8.2007 od čtyř hodin odpoledne 
zaplavily příjemné i řízné tóny dechové kapely 
Pernštejnka venkovní prostory areálu i blízké okolí. 
Milovníci této hudby si takto zpříjemnili odpoledne až 
do sedmé hodiny. Pak od dvacáté hodiny nastoupila 
skupina Medvědi, která svými country rytmy rozhýbala 
nejednoho návštěvníka k tanci i ke zpěvu.  
      Jak odpoledne tak i večer byla celá příjemná 
atmosféra ještě navíc provoněná grilovanými steaky a 
klobáskami, které připravoval správce areálu. 

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

 

„Spojilská míle“  8. září 2007 
 
     Letošní jubilejní 10. ročník Spojilské míle se konal 
opět na  trase v ulici k Morčáku. Závody opět připravil 
jako vždy cyklistický klub NAC Pardubice - ve 
spolupráci s obcí Spojil a Sborem dobrovolných hasičů 
obce Spojil. I když počasí nebylo tak příznivé jako 
v loňském roce přesto přišlo na start celkem                
23 závodníků . Závodilo se ve třech věkových 
kategoriích rozdělených  na dívky a chlapce. Nejvíce 
byla kupodivu obsazena kategorie nejmladších, kde 
startovalo 12 závodníků a závodnic. 
     Po usilovném zápolení, ať se jednalo o ty nejmenší 
nebo  i „nejstarší“ závodníky, byli vítězové odměněni 
krásnými věcnými cenami a sladkostmi.  
      Na závěr si každý účastník pochutnal na kousku 
dortu, který byl připraven speciálně pro tuto příležitost. 
     Všichni soutěžící, jejich realizační týmy i ostatní 
návštěvníci a diváci se i přes nepřízeň počasí pěkně 
pobavili a strávili spolu příjemné odpoledne. Doufáme, 

že tento dnes již tradiční závod bude pokračovat 
v dalších letech a všichni se těšíme zase na příští rok. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIPOMENUTÍ STARÉ PRAVDY : 
 
1. JEN DVĚ VĚCI NA SVĚTĚ LZE NALÉZT ÚPLNĚ VŠUDE.   
     JSOU TO VODÍK A LIDSKÁ BLBOST. 
                                       
2. STÁRNUTÍ JE ZLOZVYK,  
    NA KTERÝ OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ ČLOVĚK NEMÁ ČAS 
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     Náš sbor dobrovolných hasičů se rozhodl oslavit letošní posvícení ve Spojile formou sportovního                         
a společenského odpoledne a to samozřejmě v našem sportovním areálu. 
     Vše začalo posvícenským obědem, ke kterému byla od 12,00 hod v klubovně sportovního areálu výborná 
pečená kachna s knedlíkem a se zelím. Protože se jednalo o posvícení, tak samozřejmě nemohly chybět 
posvícenské koláče, které napekly spojilské ženy a každý příchozí je mohl ochutnat. 
     Od 14,00 hod si mohli všichni a to především spojilské děti zasportovat. Jelikož bylo krásné slunečné počasí, 
tak pro to byly ideální podmínky ve venkovních prostorách. Připravili jsme pro ně různé aktivity – střelbu ze 
vzduchovky na terč, badminton, petanque, fotbálek atd. 
Největší zájem byl u dětí (ale nejen u nich) především o střílení, takže se střílelo ještě pozdě odpoledne, kdy už se 
skoro začínalo stmívat. 

 

     V 15,30 hod začal fotbalový zápas týmu obce 
Spojil s hostujícím mužstvem firmy Kutil o pohár 
starosty obce Spojil. Mužstva hrála v počtu 4 +1 a po 
1,5 hodině nelítostného boje bylo nakonec skóre 
nerozhodné 3:3, takže se muselo ještě prodlužovat. 
Jelikož nepadla v nastaveném čase žádná 
rozhodující branka, tak došlo na penalty. Při nich 
bohužel spojilský tým podlehl hostujícímu mužstvu. 
     Od 19.00 hod začala večerní zábava spojená 
s grilováním. Venku v altánku roztáčel svoje rytmy 
reprodukované hudby DJ Fanatik a uvnitř v klubovně 
hrála živá hudba – kytary a  harmonika. Všichni se 
výborně bavili a samozřejmě si také rádi zatancovali 
a zazpívali. 
Bylo to krásně strávené posvícenské odpoledne           
a večer a jsem si jist že si to všichni užili a budou na 
to rádi vzpomínat. 

     Závěrem bych rád poděkoval správci sportovního areálu za podporu při této akci a samozřejmě moc děkujeme 
spojilským ženám, které upekly ty vynikající posvícenské koláče. 
          Starosta SDH Spojil 
             Ing. Jan Meloun 
��������������������������������������������������������� 
 
 
 
Redakční poznámka:      
     Od posledního vydání zpravodaje se konaly celkem tři řádná zasedání zastupitelstva 
obce. I když od prvního uplynulo již dosti vody, přesto přinášíme přehled i o jeho 
obsahu, hlavně pro ty z Vás, kdo nestíháte dění v obci sledovat na informačních tabulích.  
     Druhou zásadní informací je fakt, že všechna jednání jsou pečlivě připravována 
předem, řada sporných bodů je tak probrána a „vyčištěna“ dříve, než přijdou na řadu 
vlastního programu zasedání. Proto již nebývají diskuze nijak bouřlivé a zásadní 
rozhodnutí jsou přítomnými zastupiteli přijímána jednomyslně. 
     Rovněž již do budoucna připomínáme, že nebudeme komentovat zahajovací 
ceremoniál, který je vždy stejný a pokud dojde k rozšíření programu o nový bod jednání, 
stejně se objeví v dalším textu. 
 

1. 
z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  25. června 2007 
 
 Změna správce sportovního areálu   
     Vzhledem ke skutečnosti, že stávající smluvní 
partner pro obec Spojil, se kterým byla uzavřena 

mandátní a nájemní smlouva má zájem ukončit tuto 
svoji činnost na základě své svobodné vůle, doporučují 
předkladatelé tohoto bodu, aby novým smluvním 
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partnerem v záležitostech týkajících se provozu 
sportovního areálu byl pan Vratislav Šubrt, 
V Zahrádkách 542, 530 03 Pardubice Studánka. 
Starosta obce k této věci dodal, že inventarizační 

komise provede inventarizaci movitého majetku 
sportovního areálu, o čemž provede zápis a následně 
proběhne protokolární předání a převzetí na nastupující 
subjekt. (přijato) 

  
Přijetí nové veřejnoprávní smlouvy pro zajištění výkonu služby městské policie   
     Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s úplným zněním veřejnoprávní smlouvy, která bude nově 
upravovat právní vztah mezi městem Dašice a obcí Spojil pro zajištění výkonu služby městské policie. Tato 
veřejnoprávní smlouva nabude účinnosti po přijetí zastupitelstvem města Dašice a po zveřejnění ve Věstníku 
Pardubického kraje. (přijato) 

 
Projednání záměru změny systému likvidace 
separovaného odpadu   
     Předkladatel tohoto bodu doporučil zastupitelstvu 
obce Spojil zvážit stávající způsob likvidace 
separovaného odpadu v obci  – ne směsného TKO ! 
     Za poslední období, kdy deponizace plastového 
odpadu se provádí do vyhrazených kontejnerů jsme 
namátkovou kontrolou, ale i po informacích se strany 
občanů či zaměstnanců Obecního úřadu Spojil zjistili, 
že do těchto nádob nejsou ukládány pouze plasty, ale    
i ostatní odpad, což se zcela se systémem vylučuje. 
Dále jsme zaznamenali několik případů, kdy do 
kontejnerů byl ukládán odpad jinými osobami, než které 
jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou (poplatníci 
, nebo právnické osoby, které uzavřely s obcí smlouvu). 
     Na základě předem řečeného a ze zkušeností jiných 
obcí Pardubického okresu doporučuji, aby zastupi-

telstvo obce přijalo pro příští rok připravit systém 
likvidace plastů, papírů a případně vymezených 
nebezpečných odpadů do speciálních pytlů, které by 
byly turnusově vyváženy přímo od jednotlivých 
nemovitostí. V tuto chvíli nelze hovořit o věcech 
konkrétních, nýbrž zájmem předkladatele je, zdali 
zastupitelstvo obce tuto věc podpoří a doporučí pro 
další přípravu. V případě, že tato podpora ze strany 
zastupitelstva obce bude projevena, zahájíme za účasti 
výboru pro bezpečnost a životní prostředí, společnosti 
EKO-KOM, Transform a.s. a případně dalšími odborně 
způsobilými subjekty jednání, v jehož závěru bychom 
měli získat nový systém, který by byl projednáván               
a schvalován při jednom z dalších jednání zastu-
pitelstva obce v roce 2007. (přijato) 

 
Informace k investiční akci „Výstavba garáže pro JSHD a techniku obce Spojil“   
       Obec Spojil dne 6. 6. 2007 získala veškerá povolení, která byla nutná pro zahájení stavby garáže JSDH               
a techniku obce Spojil. Vlastní stavební práce byly zahájeny  na základě smluvního vztahu se společností Skácel –
Gas s.r.o. v následujícím týdnu a to od 11. 6. 2007.  Lze předpokládat, že pokud nenastanou objektivní potíže 
(např. meteorologické) bude stavba dokončena do 31. 7. 2007. V souvislosti s tímto bude obecní úřad jednat se 
stávajícími pronajímateli garáže pro techniku JSDH o prodloužení tohoto nájmu, a to na dobu nezbytně nutnou. 
(vzato na vědomí) 
 
Pololetní zpráva o provozních nákladech 
sportovního areálu   
     Místostarosta obce Spojil, účetní obecního úřadu             
a předsedkyně finančního výboru seznámili zastupi-
telstvo obce Spojil s provozními náklady SA za            
1. pololetí. K předložené zprávě je nutné přihlédnou na 
fakt, že hovoříme o nákladech za 1. pololetí, při čemž 
do tohoto sledovaného období se promítly i náklady na 
provoz za rok 2006. (vzato na vědomí)  
  

Informace o průběhu investiční akce „Centrum 
obce Spojil   
     V období od minulého jednání zastupitelstva 
k dnešnímu dni byly zahájeny přeložky inženýrských 
sítí, které byly vyvolány výstavbou centra obce. Dále 
byla zahájena výstavba nových inženýrských sítí. Dne 
27.6.2007 proběhne předání staveniště za účasti 
investora (Pardubického kraje) dodavateli, který vyhrál 
výběrové řízení pro stavební objekt komunikace, 
zpevněné plochy a chodníky. (vzato na vědomí)  

  
     V dalším průběhu jednání vzalo zastupitelstvo obce na vědomí zprávy o činnosti výborů obce Spojil včetně 
přestupkové komise, tak jak je předložili předsedové jednotlivých výborů a starosta. 
     Rovněž byla na vědomí vzata zpráva o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. 
 
Připojení se obce Spojil ke smlouvě obcí a měst České republiky proti daňové diskriminaci 
     Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh, kterým se obec Spojil připojuje k iniciativě, jejímž cílem je 
odstranění současné daňové diskriminace, při které dochází k nevyváženému přerozdělovaní daní. (přijato) 
  
Projednání záměru nového územního plánu SÚ 
Spojil.  
     Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh, 
který se týká zpracování nového územního plánu obce 
Spojil. Přijetí tohoto záměru je nevyhnutelné, protože 
platnost stávajícího územního plánu je omezena           
a končí závěrem roku 2008. V případě, že by obec na 
tento stav nereagovala, vystavila by se riziku 
nemožnosti čerpání jakýchkoliv dotací a mohla by 
podlehnout nekoordinované výstavbě, která se již 

v současné době díky novému špatnému stavebnímu 
zákonu začíná  v naší obci projevovat.  (přijato) 
      Vzhledem k tomu, že byl návrh přijat a vzhledem 
k nutnosti rychlého řešení situace vypisuje obec 
poptávkové řízení na zpracovatele územního plánu. 
Současně s tím byla ustavena komisi pro vyhodnocení 
nabídek, v personálním složení: předseda - Ing. Boris 
Fukátko, členové komise - Aleš Hladík a Božena 
Melounová



 

.Různé  
     Starosta obce společně s předsedkyní výboru pro občanské záležitosti předložil zastupitelstvu obce Spojil návrh 
na rozšíření přístupu dalších osob do prostor sportovního areálu a tím i jeho využívání. Předkladatelé navrhli, aby 
si přístupový čip do sportovního areálu mohli zakoupit i osoby, které nemají trvalý pobyt v obci Spojil a které nejsou 
ani členy zájmových sdružení se sídlem v obci Spojil, a to za následujících podmínek: 

     Přístupový čip si mohou zakoupit za cenu 100,- Kč. K tomu jsou povinni zaplatit roční členský klubový 
příspěvek, který činí 300,-Kč na jeden rok ode dne aktivace čipu, s tím, že zaplacením klubového členského 
příspěvku nevzniká automatický nárok na prodloužení členství v dalších letech. Osoby, které si zakoupí přístupový 
čip, jsou povinny dodržovat návštěvní řád sportovního areálu obce Spojil. Účinnost tohoto bodu usnesení nabývá  
platnosti od 16. 7. 2007. (přijato) 
   
��������������������������������������������������������� 

2. 
 z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  24. září 2007 
 
Informace o podání žádosti o dotaci z POV pro rok 2008 na investiční akci „Úprava veřejného prostranství 
v centru obce Spojil“    
     Starosta obce informoval zastupitelstvo obce Spojil o podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova, a to v rámci dotačního titulu 2 = „Úprava veřejného 
prostranství centra obce Spojil“. Celkové předpokládané náklady této investiční akce jsou jeden milión korun, obcí 
požadovaná dotace je 500 ticíc. (vzato na vědomí) 
 
Schválení I. změn rozpočtu obce Spojil pro rok 2007   
     Starosta obce konstatoval, že usnesení finančního výboru, včetně návrhu I. změn rozpočtu obce Spojil pro rok 
2007 ze dne 5. září 2007, bylo řádně zveřejněno na úřední desce. Předsedkyně finančního výboru následně 
seznámila zastupitelstvo obce s citovaným usnesením  k jeho projednání a ke schválení. (přijato) 

  
Informace o investiční akci „Centrum obce Spojil“    
     Ve dvou po sobě jdoucích informacích seznámil 
starosta obce přítomné zastupitele jednak s tím, že je 
v současném období dokončována výstavba řadových 
bytových domů „B“, kde zbývá dokončit některé 
topenářské a obkladačské práce. Z vnější části zbývá 
provést fasádnické práce a terénní úpravy včetně 
vydláždění vstupů k domům. Toto je součástí dodávky 
výstavby nové komunikace v centru obce a vše je 
podmínkou pro úspěšné zkolaudování stavby, která by 
měla proběhnout v průběhu měsíce října, po  
kolaudaci inženýrských sítí. U řadových bytových 
domů „A“ výstavba začíná. V současnosti je všech pět 
domů zadáno a na tři z nich jsou podepsány smlouvy.  
     V druhém příspěvku starosta informoval o situaci,  
že je v současné době sice dokončena výstavba 
vlastní komunikace v centru, ale jak ukázaly první 
deště, na nové komunikaci je řada nerovností, takže 

zde dochází k zadržování vody a tím vzniku velkého 
množství kaluží. Tato skutečnost bude předmětem 
reklamace při částečném kolaudačním řízení, které 
proběhne dne 2. října 2007. Do té doby zbývá 
vydláždit chodníky a vstupy k domům a provést hrubé 
terénní úpravy.  

     Komplexní úpravy centra obce proběhnou 
v příštím roce. Za tímto účelem byla  oslovena 
společnost zahradnictví LADA Medlešice, zastoupená 
panem Voženílkem, generální projektant výstavby 
centra obce ing.arch. Maléř a firma GRANO, 
zastoupená panem Nešetřilem, aby zpracovali návrh 
na celkové řešení tohoto prostranství. Případné návrhy, 
či  konstruktivní  připomínky je nutné sdělit na adresu 
obecního úřadu, a to nejdéle do 5. 10. 2007, protože        
9. 10. 2007 svolává starosta obce první jednání týkající 
se výše uvedené problematiky. Zastupitelstvo obce 
vzalo informace na vědomí. 

 
     V dalším jednacím bodě podal informace o současném stavu příprav nového systému likvidace separovaného 
odpadu předseda výboru pro bezpečnost a životní prostředí. Podklady k tomuto sdělení obdrželi členové 
zastupitelstva písemně předem a proto se zde jednalo více-méně pouze o určitá doplnění. Předseda výboru pro 
bezpečnost a životní prostředí tak předložil zastupitelstvu obce návrh na nový systém likvidace separovaného 
odpadu, v němž se vychází ze zkušeností obce Opatovice nad Labem. Sklo by bylo nadále sbíráno do kontejnerů 
umístěných v obci, plast a tetrapaky by se sbíraly v jednotlivých domácnostech do igelitových pytlů, které by 
občané obdrželi na obecním úřadě. Za tímto účelem by byl vytvořen pravidelný cyklus svozů tohoto odpadu od  
jednotlivých domů. Předmětem separace a likvidace by se za podobných podmínek mohl stát i sběr papíru.   
Pozn. redakce: Jako návrh bylo přijato s tím, že se na celé problematice bude dále pracovat.    
 
„Výstavba garáže pro JSDH a techniku obce Spojil“    
     Starosta obce informoval zastupitelstvo obce                    
o současném stavu výstavby garáže pro JSDH                    
a techniku obce Spojil. Konstatoval, že garáže jsou již 
postavené a v současné době dochází k postupnému 

stěhování majetku SDH a obce, který zde bude 
uskladněn. Po vyzvání investora zhotovitelem stavby 
proběhne její protokolární předání včetně dokumentace 
žádosti o kolaudaci a to za přítomnosti stavební                
a územně plánovací komise. (vzato na vědomí) 
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Schválení  dodavatele nového  územního plánu obce Spojil   
     Předseda stavební a územně plánovací komise seznámil členy zastupitelstva  obce s výsledky jednání komise 
pro vyhodnocení nabídek na dodavatele nového územního plánu obce Spojil. V rámci poptávkového řízení se 
přihlásily tři firmy – Ing. arch. Robert Chládek, Jižní 870, 500 09 Hradec Králové, Regio, projektový ateliér s.r.o., 
Hořická 50, 500 02 Hradec Králové a Ateliér Aurum, s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice. Všechny předložené 
nabídky splňovaly požadované zadání. Zásadní rozdíl byl v nabídkových cenách a jejich garanci. 
a) Ing. arch. Robert Chládek …………... nabídka za 428 400,- Kč 
b) Regio, projektový ateliér s.r.o. ……… nabídka za 380 800,- Kč 
c) Ateliér Aurum, s.r.o. …………………. Nabídka za 547 400,- Kč 
 
     Po pečlivém zvážení všech předložených nabídek doporučila komise pro vyhodnocení nabídek, aby 
dodavatelem nového územního plánu obce Spojil byla firma Regio, projektový ateliér s.r.o.  a to jak vzhledem 
k nabízené ceně projektu, tak i z pohledu toho, že tato firma je i autorem stávajícího územního plánu obce Spojil       
a problematiku naší obce dobře zná.  (přijato) 
  

     Tradičních informací o činnosti obecního úřadu 
za uplynulé období se ujala paní místostarostka.  
Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí. 

    Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva 
obce s informací o činnosti obecního úřadu za 
uplynulé období. Starosta obce otevřel k tomuto bodu 
diskusi..  

    ��� 
     V bloku věnovanému různým informacím byl 
projednáván název nově vzniklého centra obce. Paní         
místostarostka  předložila k diskuzi návrh, zda nově 
vzniklé centrum obce bude nadále součástí ulice Na 
Okrajích, či by nestálo za zváženou schválit pro něj 

nový název, neboť svojí novou podobou ztrácí přímou 
návaznost na jmenovanou ulici. Důležité je, pokud 
zastupitelstvo obce bude souhlasit s novým 
pojmenováním, aby se pak nový název schválil do 
kolaudace řadových bytových domů „B“. Protože 
záležitost spěchá, bylo nutné vše projednat a schválit 
hned na tomto zasedání zastupitelstva.  
     V této  souvislosti  navrhla  místostarostka  obce, 
aby se nově vzniklé centrum jmenovalo ve vztahu 
k současné dominantě, kterou je „lípa svobody“, a to 
např. U Lípy, případně Lipová či  Pod Lípou.  
     Po košaté diskuzi bylo přijato, aby Centrum obce 
Spojil neslo název „U Lípy“.   

  
     V posledním příspěvku seznámila paní místostarostka přítomné se žádostí Diakonie Broumov o zapojení obce 
do uspořádání humanitární sbírky. Tato Diakonií řízená sbírka proběhne do 30. 11. 2007. Zastupitelstvo obce 
vzalo informace na vědomí a souhlasí se zapojením obce do sbírky..  
 

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

 
3. 

 z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil  
ze dne  10. října 2007 

 
 
     Hlavním a v podstatě jediným bodem programu 
jednání zastupitelstva bylo projednání a schválení 
místní kapličky za historickou památku místního 
významu v majetku obce Spojil, což se po krátké 
diskuzi také stalo. Kaplička stojí na parcele č. 52, která 

je vedena v listu vlastnictví obce a její prohlášení za 
historickou památku místního významu je velmi 
důležité zvláště pro otevření možností čerpat finanční 
prostředky na její údržbu a opravy z různých dotačních 
titulů. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chcete se stát řidičem MHD???  
 
     Dopravní podnik města Pardubic přijme do hlavního i vedlejšího pracovního 

poměru řidiče skupiny D pro městskou hromadnou dopravu. Možnost dodělání 

řidičského průkazu prostřednictvím Dopravního podniku města Pardubic.  
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H U M  A N I T Á R N Í     S B Í R K A  
      

     Vážení spoluobčané,  

           obecní úřad se přihlásil k výzvě Diakonie Broumov a společně s touto institucí 

připravuje humanitární sbírku, která proběhne poslední týden v listopadu přímo v naší 

obci. Sbírat se bude letní a zimní oblečení/dámské, pánské, dětské/, lůžkoviny, 

prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky. Dále domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 

skleničky – vše jen funkční. Do sbírky můžete odevzdat také peří, péřové a vatované 

přikrývky, polštáře a deky.  

     Z ekologických důvodů nelze brát obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých 
vláken, kabáty, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky – 
ty se transportem znehodnotí.  
     Věci je nutné odevzdat zabalené do igelitových pytlů, či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.  
     Podrobnější informace získáte v průběhu měsíce listopadu prostřednictvím 
obecního rozhlasu, na úřední desce a ve vývěsní skříňce.  
 

HLEDÁTE  PRÁCI ?  
Obecní úřad vypisuje nabídku na obsazení místa 

 

SPRÁVCE OBECNÍHO MAJETKU 
 

Požadavky: - vzdělání střední odborné, případně úplné střední odborné 
- řidičský průkaz skupiny B,C, T  
- bezúhonnost, pracovní flexibilita  

     Jedná se o správu a údržbu obecního majetku, údržba veřejné zeleně, místních 

komunikací, venkovních prostor  sportovního areálu, drobné zámečnické práce apod.  

Bližší informace získáte na obecním úřadě u starosty a místostarostky obce. Váš zájem 

musí být podán písemně na obecní úřad nejpozději do 31. října 2007.   
 

 
 

NABÍZÍME  ZAHRADNÍ  NÁVRHY   
A  ZAKLÁDÁNÍ  +  ÚDRŽBU  ZELENĚ 

 

Naší specializací jsou růžové výsadby ! 
 

RÁDI VÁM PORADÍME A ZKONZULTUJEME NÁVRH VAŠÍ ZAHRADY,  

VČETNĚ ZÁKLADNÍHO NÁVRHU ZDARMA ! 
Srch 199, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 

tel.: 776 167 905, 603 434 559, fax: 495 220 364, e-mail: info@novazahrada.cz, www.novazahrada.cz 
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je poskytovatel komplexního servisu  
v oblasti finančního poradenství 

 

Co děláme pro klienty 
� financování bydlení (hypotéky, úvěry..) 
� program evropské soukromé renty 
� optimalizace (vašich současných smluv a programů)  
� zajištění a ochrana příjmů a majetku (pro děti na studia, bydlení..) 

 

Proč my 
� Bezplatné objektivní informace z jednoho místa (ušetříme Vám čas obcházením jednotlivých 

bank a náročným srovnáváním nabídek) 
� Individuální řešení (např. úvěr bez prokazování příjmů, čerpání úvěrů až do 150% hodnoty 

nemovitosti, investiční hypotéky)  
� Skutečná nezávislost, podpořená analytickým zázemím  

 

Partneři 
� Hypotéky 

Česká Spořitelna, ČSOB, GE, HVB, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, 
Volksbank, Wüstenrot, Živnostenská banka, Bawag bank..  

� Stavební spořitelny - všechny 
� Pojišťovny 

Generali, Kooperativa, Pojišťovna ČS, Allianz, Česká Pojišťovna., CSLP, Wüstenrot P., 
ČSOB P., Uniqa, Amcico 

� Penzijní fondy - všechny významné 
� Investice  

Fondy Pioneer, Conseq, IKS KB, HSBC, ING IM, Raiffeisenbank, IMMOFINANZ 
Kdo jsme 

� Dodavatel informací pro finanční stránky deníku MF DNES  a další média 
� Organizátor prestižních ocenění Banka roku, Zaměstnavatel roku a dalších udílení cen 
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OBECNÍ ÚŘAD DOPORUČUJE OBČANŮM VĚNOVAT UVEDENÝM INFORMACÍM 
ZVÝŠENOU POZORNOST. 

 
ZA ÚČELEM BLIŽŠÍ PREZENTACE UVÁDĚNÝCH FINANČNÍCH PRODUKTŮ  

A MOŽNOSTI DISKUZE S ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ 
SE OBECNÍ ÚŘAD CHYSTÁ SPOLEČNĚ SE ZÁSTUPCI FIRMY FINCENTRUM 

USPOŘÁDAT BESEDU S OBČANY.  
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN ! 


