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1. Úvodní slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
milí
čtenáři.
Dostává se Vám do rukou „nulté“ číslo
Spořického zpravodaje. Dne 10. listopadu
2010 jsem byl na ustavujícím zasedání
obce Spořice zvolen starostou obce.
Stejně jako je tomu u většiny nově
zvolených zastupitelů, je jedním z mých
předsevzetí
zlepšení
informovanosti
občanů. Proto jsme mimo jiné přistoupili k
této formě. Chceme, abyste věděli co se v obci děje, co
vedení obce připravuje, co zastupitelstvo obce schválilo,
jaké kulturní a sportovní akce se konaly, či konat budou.
Také bychom rádi věděli, co Vám leží na srdci. Proto se
chystáme organizovat ankety formou písemnou i
elektronickou. Vaše podněty a připomínky pro nás budou
impulsem ke zkvalitnění podávaných informací.
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Závěrem mi dovolte, abych Vám osobně popřál, aby pro Vás letošní Vánoce byly plné klidu,
míru a pohody a v novém roce ať Vás neopouští zdraví a štěstí.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
A sněží a sněží …
Během posledních dvou
týdnů zasáhlo celou naší republiku
opakovaně silné sněžení. Sněhová
nadílka se nevyhnula ani naší obci
a dá se říci, že se jednalo o
kalamitní stav. I přes maximální
nasazení zaměstnanců obce a
„veškeré dostupné“ obecní techniky
nemusí být každý občan se stavem
silnic a chodníků spokojený.
Jaké
jsou
naše
momentální
možnosti? Obec vlastní jednu
multikáru
s radlicí,
schopnou
Jistě
si
odhrnování
sněhu.
pamatujete, jakým způsobem se
prováděl
posyp
komunikací
v minulých letech. Na korbě postával zaměstnanec, který lopatou rozhazoval písek. Proto první co
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bylo nutné udělat, aby se situace zlepšila, byla koupě speciální nástavby. Ta dělá z naší multikáry i
„sypač“. Mimo to bylo nutné koupit nové pneumatiky, aby bylo naše vozidlo na sněhu pojízdné. To
vše se podařilo zajistit v „šibeničním termínu“ a s prvním sněhem obecní sypač vyrazil do ulic.
Kromě uvedené techniky pracují na odklízení sněhu tři stálí zaměstnanci obce. Mnozí z Vás se
ptají, kde jsou ostatní pracovníci, které vídali v letních měsících. Tito lidé byli u obce zaměstnaní
prostřednictvím Úřadu práce. Bohužel měli pracovní smlouvu na dobu určitou do konce listopadu.
Kvůli sněhové kalamitě se vedení obce podařilo získat zpět z Úřadu práce dva pracovníky. Na úklid
sněhu je nyní k dispozici pět zaměstnanců. Ti jsou „v akci“ spolu s místostarostou J. Kujíčkem
někdy už i ve čtyři hodiny ráno.
Naše obec je dnes už poměrně velká a opět se ukázalo, že bude nutné provést obměnu a rozšíření
naší techniky. A to nejen na zimní údržbu, ale i pro údržbu komunikací a zeleně v letních měsících.
Budeme se tím intenzivně zabývat v rámci možností rozpočtu na rok 2011.

Tímto děkujeme všem spoluobčanům za trpělivost a pochopení.
Kam volat ?
V týdnu od 6. do 10. prosince proběhlo plánované
KAM VOLAT PŘI PORUŠE :
přerušení dodávky elektrického proudu v „dolní části“
obce. Někteří občané si stěžovali na nedostatečné
Voda - SČVK
informování o této skutečnosti. O vypnutí elektrického
Zákaznická linka : 840 111 111
proudu byli občané informováni prostřednictvím letáků
Mobil :
726 82 82 82
vylepených na obvyklých místech (autobusové zastávky,
Elektřina a plyn - ČEZ
vývěsky), dále obecním rozhlasem a také na obecních
Zákaznická linka : 840 840 840
internetových stránkách.
Hlášení poruch :
840 850 860
Praxe je taková, že přerušení dodávky elektrické
energie, pitné vody či zemního plynu je dodavatel povinen
Elektřina a plyn - RWE
oznámit obecnímu úřadu. Dále dodavatel sám vylepuje
Zákaznická linka : 840 11 33 55
své informační letáky. Obec pak informuje podle svých
Pohotovost plyn : 1239
možností občany obce. Samozřejmě záleží na tom,
Obec Spořice
s jakým předstihem odstávku či poruchu obci nahlásí.
474 621 721
Obecní
úřad :
V případě havárie tento způsob informování praktikovat
nelze. Proto na tomto místě uvádíme některá důležitá
telefonní čísla.
V další části zpravodaje se dozvíte, jak plánuje vedení obce zlepšit informování občanů, aby
příště podobným situacím předešlo.
-sd-

3. Připravujeme
Jak už bylo řečeno v úvodu, chceme zlepšit informovanost občanů. Stávající způsob
informování prostřednictvím obecního rozhlasu nemusí každému vyhovovat. Mnoho občanů není
v době, kdy jsou zprávy hlášeny, ještě doma ze zaměstnání. Okolo vývěsek, autobusových
zastávek a dalších míst, kam se informační letáky obvykle vyvěšují, také nechodí. Proto chystáme
několik novinek.

Rozesílání informačních e-mailů.
Přestože je většina informací zveřejňována na obecních internetových stránkách, nemá
každý čas denně hledat na www.obecsporice.cz co je nového. Proto by měl již během několika dnů
začít fungovat systém zasílání důležitých informací prostřednictvím e-mailů. Už proběhlo jednání
s firmou zajišťující servis našich internetových stránek. Služba bude fungovat jednoduchým
zaregistrováním e-mailové adresy občana. Službu si zajistí každý zájemce sám na internetových
stránkách obce. Podrobnější návod uvedeme kromě internetu v příštím čísle zpravodaje.

SMS infokanál
Ne každý má přístup k internetu a e-mailům. Mobil má dnes téměř každý. Proto
připravujeme zprovoznění služby SMS-infokanál, která funguje již v některých okolních obcích také
pod názvem „SMS-rozhlas“. Zájemci z řad občanů zašlou přihlašovací SMS na určené telefonní
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číslo, a tím si tuto službu objednají. Od té chvíle jim důležité informace budou formou SMS zpráv
chodit na mobil. Veškeré náklady ponese samozřejmě obec. Podrobnější návod bude včas uveden
na internetových stránkách obce a dále bude doručen do vašich poštovních schránek.
Výsledkem celého tohoto snažení bude dostupnost k informacím pro všechny občany obce. Kdo
má doma internet, bude moci informace dostávat e-maily. Kdo má mobil, bude moci dostávat SMSzprávy. Kdo nepoužívá ani jedno, dozví se potřebné z obecního rozhlasu, informačních letáků,
nebo z tohoto zpravodaje.
Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice, mistostarosta@obecsporice.cz , nebo do nově
instalované poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu. Dále nabízíme možnost
spolupráce například formou příspěvků, pozvánek, oznámení apod. přímo v tomto zpravodaji.
Kontaktovat nás zatím můžete na zpravodaj@obecsporice.cz .
-sd-

4. Ze zasedání zastupitelstva obce
Představujeme nové vedení obce
Po volbách do obecního zastupitelstva, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 došlo po
dvanácti letech k zásadní změně ve vedení obce Spořice. Zde je zastupitelstvo obce Spořice :
Starosta obce (neuvolněný) :
místostarosta (uvolněný) :
místostarosta (neuvolněný) :

Ing. Roman Brand
Jan Kujíček
Stanislav Rychetský

členové zastupitelstva obce:

Ing. Stanislav Dejl
Miloslava Schönová
Michal Kujíček
Josef Ješetický
Jiří Gaja
Marta Dragounová
Josef Samek
Pavel Stránský

Finanční výbor:

předseda:
členové:

Michal Kujíček
Pavel Stránský, Jiřina Slunečková

Kontrolní výbor:

předseda:
členové:

Miloslava Schönová
Jiří Gaja, Jindřich Štohanzl

Komise pro místní rozvoj a zemědělství:
předseda: Ing. Stanislav Dejl
členové:
Josef Samek, Zdeněk Prchal

Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 1. prosince 2010 proběhlo první řádné zasedání ZO. Ze zápisu a usnesení vybíráme
jen několik důležitých informací. Celý zápis včetně usnesení je na internetových stránkách
www.obecsporice.cz, nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
• Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce za období leden až říjen 2010.
• Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2011 (Příjmy 30.721.000 Kč, Výdaje
25.075.000 Kč). Starosta uvedl, že vlastní rozpočet na rok 2011 bude sestaven až počátkem
roku 2011. Jedním z důvodů je doposud nejasná výše příjmů od Severočeských dolů a. s.
Zástupci této firmy zatím pouze oznámili, že „úhrada za vydobytý nerost a za dobývací
prostor“ bude v příštích čtyřech letech rapidně klesat. To je způsobeno „otáčením“ porubní
fronty lomu na východ. V praxi to znamená, že už se nebude tolik uhlí těžit na katastrech
naší obce, ale na Černovickém a Březenském katastru. Pro Spořice to bude znamenat
snížení příjmů v řádech milionů korun.
• Bylo schváleno uzavření dodatku ke smlouvě s DPCHJ, a. s., kterým je zaručena hromadná
doprava v obci. Obec uhradí v roce 2011 částku 695.484 Kč (v r. 2010 to bylo 668.735 Kč).
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5. Sportovní a kulturní akce
Pozvánky :
• Dne 8. ledna 2011 se v Sokolovně ve Spořicích uskuteční Novoroční turnaj ve stolním
tenise.
• Dne 16. ledna se od 8,00 hodin ve sportovní hale Spořice uskuteční turnaj 4. ligy
„Chomutovské ligy malého fotbalu“. Začátky utkání spořického celku SH Spořice jsou ve
12,00 a 13,00 hodin.

Proběhlo :
Dne 3. prosince 2010 uspořádala obec,
ve spolupráci se Sokolem Spořice, tradiční
Mikulášskou besídku a rozsvěcení Vánočního
stromku. Akce se pro velký zájem konala ve
Sportovní hale a účast byla nad očekávání
velká a všechny děti si to opravdu užily.

Akce Sboru pro občanské záležitosti
Tak jako v minulých letech bude i dále
pracovat sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ), v mírně pozměněném složení. V této
rubrice Vás budeme pravidelně informovat o
akcích, které SPOZ a obec uspořádala a co
dalšího se chystá. Nyní jen ve zkratce.
• Dne 13. prosince 2010 uspořádala obec autobusový zájezd pro občany Spořic „Předvánoční
Praha“. Cena za zájezd byla opravdu symbolická (100 Kč).
V organizování podobných společenských i sportovních akcí a tematických zájezdů budeme
pokračovat i v dalších letech a budete o nich včas informováni. Samozřejmostí bude již tradiční
Vítání občánků, nebo Setkání jubilantů. Zároveň obnovíme činnost Klubu seniorů.

6. Společenské okénko
V této rubrice bychom od dalšího vydání zpravodaje rádi poblahopřáli našim spoluobčanům,
kteří dovršili významné životní jubileum. Zajímá nás Váš názor, případně námět k další činnosti.

Krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku 2011
hodně zdraví, štěstí
a pohody přeje
všem spoluobčanům
vedení obce Spořice.
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