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KON�Í DALŠÍ ETAPA ŽIVOTA NAŠÍ OBCE 
 

                    Vážení spoluobVážení spoluobVážení spoluobVážení spoluob����ané, ané, ané, ané,     
                                            tak jako plyne voda vtak jako plyne voda vtak jako plyne voda vtak jako plyne voda v    ����ece, tak uplynulo i volební období našeho ece, tak uplynulo i volební období našeho ece, tak uplynulo i volební období našeho ece, tak uplynulo i volební období našeho 
zastupitelstva obce. Po zastupitelstva obce. Po zastupitelstva obce. Po zastupitelstva obce. Po ����tytytyty����i roky jsme se snaži roky jsme se snaži roky jsme se snaži roky jsme se snažili být jejími dobrými správci, zajistit ili být jejími dobrými správci, zajistit ili být jejími dobrými správci, zajistit ili být jejími dobrými správci, zajistit 
její rozvoj a prosperitu, aby se nám zde všem spolejejí rozvoj a prosperitu, aby se nám zde všem spolejejí rozvoj a prosperitu, aby se nám zde všem spolejejí rozvoj a prosperitu, aby se nám zde všem spole����nnnn���� co nejlépe žilo. co nejlépe žilo. co nejlépe žilo. co nejlépe žilo.    
Jsme si dobJsme si dobJsme si dobJsme si dob����e ve ve ve v����domi, že se nám nepodadomi, že se nám nepodadomi, že se nám nepodadomi, že se nám nepoda����ilo zcela naplnit  naše  pilo zcela naplnit  naše  pilo zcela naplnit  naše  pilo zcela naplnit  naše  p����edstavy a ani edstavy a ani edstavy a ani edstavy a ani 
pppp����edstavy edstavy edstavy edstavy ����ady zady zady zady z    vás, našich spoluobvás, našich spoluobvás, našich spoluobvás, našich spoluob����anananan����. Takový už je život a . Takový už je život a . Takový už je život a . Takový už je život a jak se praví vjak se praví vjak se praví vjak se praví v    jednom jednom jednom jednom 
zzzz    ����eských peských peských peských p����ísloví, není na svísloví, není na svísloví, není na svísloví, není na sv����tttt����    ����lovlovlovlov����k ten, aby se zavdk ten, aby se zavdk ten, aby se zavdk ten, aby se zavd��������il lidem všem. Za uplynulé il lidem všem. Za uplynulé il lidem všem. Za uplynulé il lidem všem. Za uplynulé 
volební období se tvávolební období se tvávolební období se tvávolební období se tvá���� naší obce významn naší obce významn naší obce významn naší obce významn���� zm zm zm zm����nila. Byla zrealizována nila. Byla zrealizována nila. Byla zrealizována nila. Byla zrealizována ����ada ada ada ada 
investiinvestiinvestiinvesti����ních akcí, jejichž prních akcí, jejichž prních akcí, jejichž prních akcí, jejichž pr����bbbb����h výraznh výraznh výraznh výrazn���� zasáhl do života vás ob zasáhl do života vás ob zasáhl do života vás ob zasáhl do života vás ob����anananan����. Mno. Mno. Mno. Mnohdy jste hdy jste hdy jste hdy jste 
nám spílali za omezení vašeho komfortu vnám spílali za omezení vašeho komfortu vnám spílali za omezení vašeho komfortu vnám spílali za omezení vašeho komfortu v    prprprpr����bbbb����hu výstavby jednotlivých objekthu výstavby jednotlivých objekthu výstavby jednotlivých objekthu výstavby jednotlivých objekt����. . . . 
Nebylo to období jednoduché jak pro nás, tak pro vás, ale nakonec jsme to spoleNebylo to období jednoduché jak pro nás, tak pro vás, ale nakonec jsme to spoleNebylo to období jednoduché jak pro nás, tak pro vás, ale nakonec jsme to spoleNebylo to období jednoduché jak pro nás, tak pro vás, ale nakonec jsme to spole����nými nými nými nými 
silami zvládli. Mnohé se podasilami zvládli. Mnohé se podasilami zvládli. Mnohé se podasilami zvládli. Mnohé se poda����ilo i vilo i vilo i vilo i v    zlepšení zlepšení zlepšení zlepšení ����ízení obce a rozvoji spoleízení obce a rozvoji spoleízení obce a rozvoji spoleízení obce a rozvoji spole����enskéhoenskéhoenskéhoenského    
života. To by nebylo možné bez podpory a pomoci mnohých z vás. Nezživota. To by nebylo možné bez podpory a pomoci mnohých z vás. Nezživota. To by nebylo možné bez podpory a pomoci mnohých z vás. Nezživota. To by nebylo možné bez podpory a pomoci mnohých z vás. Nez����stali jste stali jste stali jste stali jste 
lhostejní ani klhostejní ani klhostejní ani klhostejní ani k    neštneštneštnešt����stí druhých a dokázali jste obstí druhých a dokázali jste obstí druhých a dokázali jste obstí druhých a dokázali jste ob����tovat ntovat ntovat ntovat n����co ze svéhoco ze svéhoco ze svéhoco ze svého    “já“ p“já“ p“já“ p“já“ p����i pomoci i pomoci i pomoci i pomoci 
spoluobspoluobspoluobspoluob����anananan����m vm vm vm v    oblastech postižených povodnoblastech postižených povodnoblastech postižených povodnoblastech postižených povodn����mi. Takové postoje si zaslouží mi. Takové postoje si zaslouží mi. Takové postoje si zaslouží mi. Takové postoje si zaslouží 
upupupup����ímné podímné podímné podímné pod����kokokokování a úctu.vání a úctu.vání a úctu.vání a úctu.    
                    Vše co jsme vVše co jsme vVše co jsme vVše co jsme v    uplynulých uplynulých uplynulých uplynulých ����tytytyty����ech letech dech letech dech letech dech letech d����lali, dlali, dlali, dlali, d����lali jsme slali jsme slali jsme slali jsme s    nejlepším svnejlepším svnejlepším svnejlepším sv����domím domím domím domím                 
aaaa    vvvv����domím. To, jestli jsme svoji prácidomím. To, jestli jsme svoji prácidomím. To, jestli jsme svoji prácidomím. To, jestli jsme svoji práci    odvedli dobodvedli dobodvedli dobodvedli dob����eeee    ����i špatni špatni špatni špatn����,,,,    musíte zhodnotit vy, musíte zhodnotit vy, musíte zhodnotit vy, musíte zhodnotit vy, 
naši volinaši volinaši volinaši voli����i. Svoji odpovi. Svoji odpovi. Svoji odpovi. Svoji odpov�������� nám dáte za pár dn nám dáte za pár dn nám dáte za pár dn nám dáte za pár dn���� p p p p����i volbách nového zai volbách nového zai volbách nového zai volbách nového zastupitelstva stupitelstva stupitelstva stupitelstva 
obce. Po osmi letech si budete moct opobce. Po osmi letech si budete moct opobce. Po osmi letech si budete moct opobce. Po osmi letech si budete moct op����t vybrat ze dvou kandidátek. Pt vybrat ze dvou kandidátek. Pt vybrat ze dvou kandidátek. Pt vybrat ze dvou kandidátek. P����ejeme vám, ejeme vám, ejeme vám, ejeme vám, 
abyste si do abyste si do abyste si do abyste si do ����ela obce vybrali lidi, kteela obce vybrali lidi, kteela obce vybrali lidi, kteela obce vybrali lidi, kte����í budou ochotni a schopni táhnout tu í budou ochotni a schopni táhnout tu í budou ochotni a schopni táhnout tu í budou ochotni a schopni táhnout tu 
pomyslnou káru dál, ktepomyslnou káru dál, ktepomyslnou káru dál, ktepomyslnou káru dál, kte����í ji neupustíí ji neupustíí ji neupustíí ji neupustí,,,,    ����i dokonce nesvrhnou do hluboké propasti.  i dokonce nesvrhnou do hluboké propasti.  i dokonce nesvrhnou do hluboké propasti.  i dokonce nesvrhnou do hluboké propasti.  
VoVoVoVolba je na vás !!!lba je na vás !!!lba je na vás !!!lba je na vás !!!    

Zastupitelstvo obce SpojilZastupitelstvo obce SpojilZastupitelstvo obce SpojilZastupitelstvo obce Spojil    
    

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

dne 19. zá�í 2010  zem�el  
pan Jaroslav STRADIOT,  

�p. 6, ve v�ku  89  let  
a 

dne 20. zá�í 2010  zem�el  
pan Ladislav KMENT, 
�p. 55, ve v�ku  71  let  
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     Jako každý rok  i letos jsme slavili na svatého 
Václava posvícení. Celý týden svítilo sluní�ko, 

bylo to vyda�ené babí léto, které v tomto  období 
v�tšinou o�ekáváme. V pátek 24. zá�í byla 
v klubovn� sportovního areálu posvícenská 
zábava. P�kné po�así p�ilákalo postupn� 
starousedlíky  i nov� p�ist�hovalé ob�any, takže 
se brzy zaplnila nejen klubovna, ale i posezení        
v altánu. Celou klubovnu brzy naplnila p�íjemná 
atmosféra provon�ná v�ní guláše a drš�kové 
polévky. Hudební skupina TETA – country 
western hrála zpo�átku pouze k poslechu              
a pozd�ji p�ilákaly svižné tóny hudby k tanci na 
venkovním parketu. 
V ned�li 26.9. se pak konala v místní kapli�ce mše 
svatá. Byla to velice komorní záležitost, protože 
celý den od rána siln� pršelo a foukal vítr, takže 
mše se zú�astnilo jen dvanáct lidí v�etn� �ty� d�tí. 
Slova kázání pana fará�e však proh�ála chladné 
prostory našeho svatostánku. A všichni p�ítomní  
se op�t pot�šili p�kným prost�edím nov� 
zrekonstruované kapli�ky. 

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

 
Tak jako v lo�ském roce, tak i v tom letošním si 
naše dva manželské páry p�ipomn�li svá zlatá 
výro�í. Souhra náhod cht�la tomu, že se jednalo o 
blízké sousedy. 
     Nejd�íve své padesátileté spole�né soužití 
oslavili Lu�ka a František Stav�líkovi . Jejich velký 

den p�ipadl na 23. �ervence. K jejich významnému 
jubileu jim p�išli pop�át místostarostka obce paní 
Telecká, p�edsedkyn� výboru pro ob�anské 
záležitosti paní �ápová a �len výboru pan 
Bohuslav Kment mladší. P�íjemné posezení 
v pohostinné atmosfé�e bylo doprovázeno �adou 

vzpomínek ze života obou hlavních aktér�. Tak 
jsme se dozv�d�li �adu zajímavých  historek         
a zkušeností ze spole�ného života našich 
oslavenc�.  
    O více jak m�síc pozd�ji, 27. srpna slavil svoji 
zlatou  svatbu  další manželský pár R�žena          
a Bohumil Chválovi. I k nim se vydala po�etná 
delegace gratulant�. Tentokrát v �ele se starostou 

obce panem K�ivkou. I zde se v družném hovoru 
probrala �ada témat. Jak již bývá zvykem, ob�ma 
„zlatým pár�m“, p�edali zástupci obce v�cné          
a kv�tinové dary. 



  
	ekneme-li dvacátý první srpen, v�tšina z nás si 
okamžit� vybaví tento den roku 1968, který otev�el 
jednu ze stinných stránek novodobé historie naší 
zem�.  
     K dvacátému prvnímu srpnu se však nemusí 
vázat jenom nep�íjemné vzpomínky, ale pro 
n�které jedince to m�že být den, který jim 
odstartoval spole�nou cestu životem. A tak 
dvacátý první srpen 2010 se významn� zapsal do 
života jednoho mladého páru i do historie naší 
obce. Stal se jejich dnem svatebním a za místo 
svatebního ob�adu si vybrali naši zrekon-
struovanou náves.  
     V tento den se ve vyzdobených prostorách 
okolo spojilské fontány sešla skupina svateb�an�, 
aby byli p�ítomni uzav�ení svazku manželského 
dvou mladých „odvážlivc�“. Výjime�nost této 
situace byla umocn�na ješt� tím, že oddávajícím 
byl sám primátor m�sta Pardubic ing. Jaroslav 
Deml. Jeho velice netradi�ní a humorný proslov 

k novomanžel�m zaujal a pobavil všechny 
p�ítomné, v�etn� �ady p�ihlížejících spojilských 
ob�an�. První svatba na spojilské návsi se tak 
stala další možností spolupráce dvou soused�, 
velkého m�sta Pardubice a malé obce Spojil. 

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

 
 
 

     Letošní 12. ro�ník Spojilské míle se konal 
tradi�n� op�t na okruhu na Mor�áku. Závody 
po�ádal jako vždy cyklistický klub NAC Pardubice ve 
spolupráci s obcí Spojil a Sborem dobrovolných 
hasi�� obce Spojil. Po�así bylo nakonec celkem 
p�kné a bylo docela teplo. Na startu se ve 14,00 
hod. sešel zna�ný po�et závodník�. Závodilo se 
v p�ti kategoriích – nejmladší d�ti do 6 let  
(spole�ná kategorie), dívky 7-9 let, chlapci 7-9 let, 
dívky 10-12 let a chlapci 10-12 let. M��eno bylo vše 
klasicky jako �asovka. Starší závodníci museli projet 
celou trasu Spojilské míle tj. celkem 1200 m (což 

znamenalo dva okruhy na Mor�áku) a mladší m�li 
kratší úsek (jeden okruh). 
     Po usilovném sportovním zápolení našich 
mladých závodník� byli všichni odm�n�ni diplomem 
a krásnými v�cnými cenami v�tšinou p�ímo 
cyklistického �i sportovního rázu nebo hra�kami. 
První t�i vít�zové z každé kategorie navíc dostali 
krásnou velkou �okoládovou medaili ve zlatém 
obalu. B�hem celého odpoledne si mohli všechny 
d�ti i jejich rodi�e opéci vu�ta nebo klobásku na 
ohništi, o které pe�ovali spojilští dobrovolní hasi�i.   
     Po vyhlášení vít�z� následovalo jako každý rok 

zpívání, po n�mž si každý ú�astník pochutnal na kousku ze dvou dort�, které d�tem v�novali NAC          

12. ro�ník 
sobota 4. zá�í 2010 

 

4 
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a obec Spojil. V letošním roce došlo dokonce i na zpívání s rodi�i a d�tský country tanec. Všichni 
závodníci, jejich realiza�ní týmy i ostatní návšt�vníci a diváci se i díky p�íjemnému po�así p�kn� pobavili 
a strávili spolu krásné odpoledne. Doufáme, že se  bude vše takto da�it i nadále, abychom rozvíjeli 
sportovního ducha d�tí a mládeže, a již te� se t�šíme na další ro�ník.  
 
 
���������������������������������������������������� 
 
ZE ZÁPISU Z �ÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL 

 
ze dne 24. zá�í 2010 

      
 
      Po dopln�ní programu o bod týkající se zm�ny smluvního partnera pro zajišt�ní provozu sportovního areálu 
obce Spojil a schválení navrženého programu �ídil jednání zastupitelstva starosta obce.   
 
     Prvním bodem jednání se staly informace o p�ijatých rozpo�tových opat�eních v kompetenci starosty obce. 
P�edkladateli byla p�edsedkyn� finan�ního výboru a místostarostka obce. Ty p�edložily zastupitelstvu obce Spojil 
uvedené informace týkající se období 23.7. až 24.9.2010. Starosta obce následn� otev�el k p�edloženému bodu 
diskuzi. V následném hlasování byla informace p�ijata bez výhrad. 
 
     V dalším bod� jednání p�edložil starosta 
zastupitelstvu obce informaci o podání žádosti na 
poskytnutí dotace z rozpo�tových prost�edk� 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova 
v roce 2011. P�edm�tem akce je rozší�ení sít� 

ve�ejného osv�tlení p�i stezce ve sm�ru od komunikace 
v ulici Na Okrajích sm�rem k sídlišti Dubina 
(k.ú.Pardubice). P�edpokládané náklady stavební �ásti 
stavby jsou 260.000,-K�. I tato informace byla po 
diskuzi vzata na v�domí bez výhrad. 

 
     T�etím jednacím bodem bylo podání souhrnné zprávy za volební období r. 2006 až 2010, které zastupitelstvu 
p�edložila místostarostka obce. Obšírná zpráva tvo�í nedílnou sou�ást zápisu. Starosta obce následn� otev�el 
k p�edložené zpráv� diskuzi. V hlasování se všichni p�ítomní vyjád�ili pro její p�ijetí a sou�asn� ji zastupitelstvo 
obce považuje za zhodnocení výsledku své práce za celé volební období.          
        
     Následn� starosta obce seznámil zastupitelstvo 
s obsahem žádosti manžel� Dobrovolných. Sou�asn� 
informoval zastupitelstvo obce, že k projednávání 
tohoto bodu p�izval žadatele k jednání a tímto jim 
p�edal slovo, aby m�li možnost svoji žádost doplnit 
ústn�. Poté starosta obce otev�el diskuzi. Manželé 
Dobrovolní doplnili svoji žádost o d�vody, které je vedly 

k podání žádosti, která tvo�í nedílnou sou�ást tohoto 
zápisu.  Z diskuze vyplynulo, že ze strany 
zastupitelstva obce Spojil a ze strany žadatel� vznikne 
kompromis, kterým bude zrušení zvon�ní ve všední 
den v 7.15 a v ned�li v 15.00 hod. Všichni p�ítomní 
zastupitelé se k tomuto bodu vyjád�ili v hlasování 
kladn� a návrh byl p�ijat. 

  
     V dalším bod� jednání informoval starosta p�ítomné zastupitele o p�edložené žádosti, týkající se zm�ny 
smluvního partnera pro provoz sportovního areálu obce Spojil. Tato žádost tvo�í nedílnou sou�ást zápisu. Po 
úplném seznámení se s obsahem žádosti otev�el starosta obce k p�edloženému bodu diskuzi a následn� dal 
hlasovat o p�edloženém návrhu. Návrh byl p�ijat. 
      
     V bod� „R�zné“, který byl poslední �ástí jednání 
zastupitelstva, pod�koval starosta obce všem �len�m 
zastupitelstva za velmi ob�tavou práci, kterou odvedli 
ve prosp�ch obce Spojil v celém volebním období. 
Rovn�ž vyslovil pod�kování všem, kte�í se jakýmkoliv 
zp�sobem podíleli a podílejí na provozu obce                
a potažmo Obecního ú�adu ve Spojile. Prost�ednictvím 

jednání zastupitelstva obce vyjád�il úctu všem 
zainteresovaným firmám, které s obcí spolupracovaly. 
Záv�rem konstatoval, že mu bylo ctí spolupracovat 
s lidmi, kte�í si umí najít v život� sv�j cíl, kte�í jsou 
napln�ni optimismem, i odhodláním a tyto své 
p�ednosti byli ochotni v�novat i obci Spojil.      
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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I 

P�ejeme Vám mnoho zdraví !  

� � � � � 

Od minulého vydání zpravodaje slavila : 
9.10. paní Miroslava SÜTTÖOVÁ, �p. 53 

Do p�íštího vydání zpravodaje budou slavit : 

26.10. pan Ji�í  NOVÁK, �p. 62 
4.11. paní Alena  TVRZOVÁ, �p. 58 

14.11. pan Jan  ADAMEC, �p. 53 

 

P�IPRAVOVANÉ  SPOLE�ENSKÉ  AKCE 
 

27.11.2010.............................................................................…...Váno�ní floristika 
4.12.2010 ..................................................................................Mikulášská nadílka 

                     a také .................................................... Váno�ní turnaj ve stolním tenisu   
 

Detaily uvedených akcí, zm�ny a akce nové budou zve�ej�ovány na 
výv�skách, ve Spojilské Drbn�, rozhlasem, nebo pozvánkou do schránky. 

 

  
 
Zájemci (pouze z �ad ob�an� obce Spojil)      
o ú�ast ve Váno�ním turnaji ve stolním 
tenisu  se mohou p�ihlásit do 2.12.2010  - 
bu� osobn� na obecním ú�ad� obce Spojil, 
e-mailem na adrese obec.spojil@volny.cz, 
nebo telefonicky na tel.  461 100 077. 
P�ípadn� je též možno se p�ihlásit      
osobn� p�ímo u správce sportovního 
areálu, �i poslat mu SMS na telefon 604 
470 295. 
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VŠE PRO VAŠI STAVBU, D�M, BYT A ZAHRADU 
JK STAVEBNINY s.r.o.  tel: 466 264 614  email: info@jkstavebniny.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO VÁM NABÍZÍME? 

Stavba  
Nabízíme široký sortiment stavebních materiál�. Naše stavebniny dodávají stavební materiál s plnou garancí 
výrobce. P�i objednání v�tšího množství stavebního materiálu, nebo p�i pravidelných odb�rech Vám JK stavebniny 
garantují velmi zajímavé ceny stavebních materiál�. Rychlé dodání stavebních materiál� p�ímo až na stavbu, 
v�tšina zboží je skladem. Naše stavebniny zajiš�ují dopravu stavebního materiálu vlastní autodopravou, dle 
požadavku zákazníka. Rozvoz do 10km zdarma. 

D�m a byt 

Nabízíme klasické žárovky, dále pak halogenové a specialistické projektové halogenové žárovky. Široký sortiment 
prodlužovacích kabel�. R�zné druhy p�enosných svítilen. Univerzální upínací pásy. Ná�adí všeho druhu, v�etn� sad 
ná�adí. Velký výb�r �ezných kotou��.  Granule k hubení hlodavc�. Hnojivo pokojových rostlin. Krmivo pro psy. 
Mycí a dezinfek�ní prost�edky. Pracovní rukavice. Vše pro malí�e. Široký sortiment lepidel a tmel�. Židle a stoly 
zna�ky TON. Autolékárni�ky dle nové vyhlášky. 

Zahrada 

Nabízíme mul�ovací k�ru. Chemické prost�edky pro likvidaci plevel� a mech�. P�ípravek proti slimák�m. 
Univerzální substrát a rašelinu. Zakrývací plachty r�zných rozm�r�. Zahradnické ná�adí. Hadice v�etn� adaptér�     
a rychlospojek. Grilovací deska z p�írodního kamene. Posypová s�l pro zimní údržbu. Lopata na sníh s násadou. 

------------------------------------------------- zde odst�ihn�te--------------------------------------------- 

������������������������������������������������������ ���� ���� ���� ��������������������������������������������������������������
SLEVA 10% NA NÁKUP SKLADOVÉHO ZBOŽÍ V NAŠÍ PRODEJN�  PLATNÁ 

DO 30. �ÍJNA  2010 V P�ÍPAD� P�EDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU.����

 

PPPP����ijijijij����te nás navštívit do naší te nás navštívit do naší te nás navštívit do naší te nás navštívit do naší 
prodejny ve Spojile v ulici prodejny ve Spojile v ulici prodejny ve Spojile v ulici prodejny ve Spojile v ulici 
Na Okrajích Na Okrajích Na Okrajích Na Okrajích ����.p. 42..p. 42..p. 42..p. 42.    
TTTT����šíme se na vaši šíme se na vaši šíme se na vaši šíme se na vaši nánánánávvvvštštštšt����vuvuvuvu....    
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JAK BUDEME  VOLIT  
 ( ZP�SOBY  ÚPRAVY HLASOVACÍCH LÍSTK� ) 

 
Ve dnech 15. – 16. �íjna 2010 se konají volby do zastupitelstev obcí a v n�kterých volebních obvodech 
také volby do senátu.  Ve volebním okrsku Spojil budeme volit své zástupce do zastupitelstva obce 
Spojil a také svého zástupce do Senátu Parlamentu �eské republiky. Spole�n� s hlasovacími lístky jsme 
obdrželi pokyny, jakým zp�sobem m�žeme upravovat hlasovací lístky, aby byly naše hlasy platné. 
P�esto se vám pokusíme n�které základní principy hlasování p�iblížit na konkrétní podmínky. V obci 
Spojil volíme 9 �len� zastupitelstva obce.  V naší obci kandidují do zastupitelstva obce 2 volební strany. 
Proto tato �ísla budou pro nás st�žejní i v dalším postupu. 
 

1. P�i vstupu do volební místnosti musí voli� prokázat okrskové volební komisi svou totožnost        
a státní ob�anství �eské republiky platným ob�anským pr�kazem nebo platným 
cestovním pasem �eské republiky. V p�ípad�, že nebude mít voli� pot�ebné doklady u sebe, 
neprokáže-li svou totožnost a státní ob�anství �eské republiky, nebude mu hlasování 
umožn�no. 

2. Okrsková volební komise vydá voli�i ú�ední obálky, pro volby do     
zastupitelstva obce obálku šedou, pro volby do senátu obálku žlutou.                                          

3. Po obdržení ú�edních obálek, pop�ípad� hlasovacích lístk�(pokud je voli� neobdržel, nebo si je 
zapomn�l), vstoupí voli� do prostoru ur�eného k úprav� hlasovacích lístk� – „za plentu“. Pokud 
tak voli� neu�iní, nebude mu hlasování umožn�no.  

4. V prostoru ur�eném pro úpravu hlasovacích lístk� m�že voli� upravit hlasovací lístek pro volbu 
do zastupitelstva obce jedním z uvedených zp�sob�: 

• Voli� chce volit volební stranu , proto  ozna�í k�ížkem ve �tvere�ku p�ed názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dá sv�j hlas všem kandidát�m této 
volební strany dle po�adí, jak jsou na ní uvedeni. Pokud by byla ozna�ena tímto 
zp�sobem více než jedna volební strana, takový hlas by byl neplatný. 

• Voli� chce volit kandidáty z obou volebních stran, pak k�ížkem ozna�í v ráme�ku p�ed 
jménem toho kandidáta, kterému chce dát sv�j hlas a to z kterékoli volební strany. 
Nejvíce však m�že takto ozna�it 9 kandidát�.  Pokud by bylo takto ozna�eno více 
kandidát� než 9, pak je hlas neplatný.  

• Oba zp�soby je možné kombinovat. Voli� ozna�í k�ížkem v ráme�ku jednu volební stranu 
a dále p�ed jménem kandidáta z druhé volební strany. V tomto p�ípad� je dán hlas 
jednotliv� ozna�eným kandidát�m. Z ozna�ené volební strany je dán hlas 
kandidát�m podle po�adí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidát�m, kolik zbývá 
do po�tu 9. 
P�íklad: ozna�íte volební stranu a na druhé kandidátce ozna�íte nap�íklad 5 kandidát�, 
kte�í získávají váš hlas. Protože volíme 9 �len� zastupitelstva, tak z ozna�ené volební 
strany dostanou hlas první �ty�i kandidáti jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. (5+4=9) 
Pokud by tímto zp�sobem byla ozna�ena více jak jedna volební strana nebo více 
jak 9 kandidát�, pak je hlas neplatný.  

5. Po úprav� vloží voli� hlasovací lístek do ú�ední obálky(šedé) a potom do volební urny. 
6. V p�ípad� voleb do senátu si voli� vybere hlasovací lístek se jménem kandidáta, kterému  
      chce dát sv�j hlas a vloží jej do ú�ední obálky (žlutá) a potom do volební urny. 
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