Spořický
zpravodaj
IV. ročník

ŘÍJEN 2014

číslo 10.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou desáté vydání Spořického zpravodaje. Snažili
jsme se zde zhodnotit práci zastupitelstva za uplynulé čtyři roky. Nemohli jsme
zde ale napsat vše, protože čtyři roky jsou velmi dlouhá doba. Rád bych touto
cestou poděkoval zastupitelům za konstruktivní účast na zasedání obecního
zastupitelstva. Dále pak děkuji týmu zaměstnanců obecního úřadu, na které jsem
se mohl vždy spolehnout. Nerad bych zapomněl na “Sokoly”, kteří se významnou
měrou podíleli, případně sami organizovali mnoho sportovních, kulturních a společenských akcí.
Dovolte mi, abych i Vám, spoluobčanům, touto cestou poděkoval za podporu v uplynulých
čtyřech letech a popřál Vám v nadcházejících volbách, abyste měli šťastnou ruku.
S úctou
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Sportovní hala a škola v novém, druhá etapa opravy kostela před dokončením.
Před několika dny
byly ukončeny práce na
budově základní školy a před
dokončením je i sportovní
hala. V prvním případě se
jednalo o opravu omítek
budovy základní školy. Ta
potřebovala opravu vnější
fasády již delší dobu. Obec
se rozhodla jít cestou
kompletní opravy a ne pouze
poškozených částí. U školní
budovy bylo provedeno i
odizolování podzemní části
budovy a „soklu“. Tuto akci
provedla firma L.A. Interiér
s.r.o. Chomutov, která ji „vysoutěžila“ v řádném výběrovém řízení za 590.061,-Kč.
V případě sportovní haly se také jedná o opravu vnějších omítek, kterou již nabylo možné
reklamovat u původního dodavatele. Výběrové řízení vyhrála firma REMONT-PSV s.r.o. Spořice za
Strana 1

747.083,- Kč. Zde bude provedena i oprava hydroizolace základů budovy. Čilý stavební ruch okolo
kostela
sv.
Bartoloměje
neutuchal po celé léto. Probíhá
zde druhá etapa opravy
spořického kostela, kterou
provádí firma ABC Chomutov
spol. s.r.o. za 4.599.275,-Kč
(částky jsou bez DPH).
Součástí
druhé
etapy
je instalace nových oken, dveří
a elektroinstalace. Dále byla
provedena oprava vnitřních a
vnějších omítek, podlahy a
kůru a celkově je nově řešen
interiér
včetně
nových
podhledů. To vše za přísného
dozoru památkářů. Při opravě kostela se řadou nálezů značně zvýšil historický význam Spořic.
Vrátily se hodnotné pískovcové portály původních vstupů do kostela, které byly vybourány v
osmdesátých letech 20. století, když se počítalo s demolicí obce. Byla obnovena část středověké
výmalby interiéru kostela, která se v části zachovala.
Okolí kostela bude doplněno veřejným osvětlením a vybudován bude chodník od obou mostků ke

vchodu do kostela. Mostky budou také opraveny. Rekonstrukci čeká i socha svatého Jana
Nepomuckého z roku 1732, která stojí před kostelem u jižního mostku.
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Ohlédnutí za končícím volebním obdobím
Nezadržitelně se blíží volby do obecního zastupitelstva, které se konají 10. a 11. října 2014. Proto
si dovolím provést malou rekapitulaci končícího volebního období, od října 2010 do října 2014.
1) Informovanost občanů. Do roku 2010 byli občané informováni především prostřednictvím
obecního rozhlasu. Ten byl rozšířen a navíc jsme začali vydávat Zpravodaj, který dostává
každý občan do své schránky. Dále jsme od roku 2011 zprovoznili rozesílání informačních
e-mailů a pro ty, kteří nepoužívají internet SMS infokanál. Kromě toho byl zprovozněn
geografický informační systém (GIS) pro potřeby vedení obce, zpracován „Pasport
komunikací“ a veřejného osvětlení (VO). Lampy VO byly očíslovány, aby byla zjednodušena
identifikace lampy pro případ poruchy. Byly zahájeny práce na novém Územním plánu obce,
který je v současné době před konečným schválením. O všech akcích, záměrech i
hospodaření obce se občané mohou kdykoli informovat na internetových stánkách obce
www.obecsporice.cz .
2) Hospodaření. Stávající vedení obce přebíralo „obecní pokladnu“ téměř prázdnou. Za uplynulé
volební období se podařilo, díky efektivnímu hospodaření, úsporám při zadávání veřejných
zakázek a i díky organizačním změnám (Penzion pro seniory, Obecní policie) vytvořit výraznou
finanční rezervu. Podařilo se nám také získat mimořádné výnosy, zejména převedením
vodovodních a kanalizačních řádů na SVS.
I přes stále klesající platby za vydobyté nerosty od Severočeských dolů a.s. (od roku 2010
poklesly úhrady na 1/3) byl k 30.6.2014 stav na obecních účtech 42 mil.Kč. To mj. umožnilo, že
se Zastupitelstvo na svém 19.
zasedání dne 2.9.2014 usneslo na
vyplacení
„Příspěveku
na
zkvalitnění bydlení“ na každého
občana ve výši 3000,-Kč. O tom
ještě na jiném místě Zpravodaje.
3) Komunální odpady. Od roku 2011
mají všichni občané Spořic svoz
odpadu zdarma. Navíc v červenci
2011
bylo
zprovozněno
„Stanoviště kontejnerů“, kam
mohou občané za asistence
zaměstnanců obce odvážet odpad,
na který jim nestačí popelnice. Nyní je to již dvakrát týdně. Kromě možnosti likvidovat odpad,
který se nevejde do popelnic, došlo
k minimalizaci černých skládek,
které byly v minulosti likvidovány na
náklady obce.
4) Veřejná zeleň. O veřejnou zeleň se
starají především stálí zaměstnanci
obce, ale také dočasně zaměstnaní
občané, kteří byli evidovaní na
Úřadu práce. Byla provedena
obnova techniky pro tuto údržbu a
také pro odklízení sněhu. Z
prostředků Nadace ČEZ, a.s byla
na konci roku 2011 provedena
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výsadba nových stromů a keřů v okolí penzionu, na zahradě v Mateřské škole a okolo
dětského hřiště „V loužích“.
Další akcí provedenou na přelomu
roku 2011 a 2012 byla „Náhradní
výsadba na rok 2012“. Byly
vysázeny stromy podél Hačky, od
Penzionu U losa, po silniční most
obchvatu,
naproti
hasičské
zbrojnici. Také podél komunikace
od hasičské zbrojnice k penzionu a
dále
až
k novým
rodinným
domkům. Poslední část projektu je
v lokalitě „V Loužích. Celkem se
jednalo o 167 stromů. V současné
době je před realizací obdobná
akce „Náhradní výsadba na rok 2014“, kterou opět zajišťují Severočeské doly, a. s., a stromy
budou vysázeny u bytovek v Luční ulici.
5) Hřiště a sportoviště. Na jaře 2011
bylo vybudováno nové dětského
hřiště v lokalitě „V Loužích“.
Výstavba
hřiště
byla
kromě
obecních prostředků velkou měrou
financovaná z dotace od firmy
ČEZ., a. s. Rekonstrukcí prošlo
také dětské hřiště v areálu
Mateřské školy. Kromě obnovy
zeleně a mobiliáře hřiště zde bylo
na podzim roku 2013 vybudováno
malé dopravní hřiště. Dále bylo
zrekonstruováno dětské hřiště u
bytovek v Luční ulici a připravuje
se rekonstrukce hřiště u základní školy. Dále byla připravena projektová dokumentace na
dořešení prostoru mezi fotbalovým hřištěm a koupalištěm. Jako v jiných případech bylo
požádáno o dotaci a čeká se na výsledek.
6) Doprava a bezpečnost. Na konci
roku 2012 byla dokončena výstavba
příjezdové komunikace do lokality
„V loužích“. Ta byla vybudována v
místě bývalé panelové cesty podél
drážní vlečky. Dále bylo provedeno
rozšíření komunikace v Lipové
ulici na levém břehu Hačky od
začátku obce k obecnímu úřadu a
výměna zpomalovacích retardérů na
začátku Lipové ulice. V roce 2011
byla zrekonstruovaná komunikace
v Žižkově ulici ( lokalitě známé též
pod názvem „U třech zlodějů“) po vybudování nové kanalizace pro č.p. 308, 309, 309 a 310.
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Po ukončení výstavby rychlostní komunikace R7 byla po náročných jednáních vedení obce
zrekonstruována firmou SKANSKA
komunikace středem obce od
penzionu „U losa“ po Havlíčkovu
ulici. V současné době probíhá
výměna dopravního značení v celé
obci. Také je před dokončením
kamerový systém na příjezdových
komunikacích do obce. Ten má
spolu s již dříve instalovanými
„fotopastmi“ kromě psychologického
účinku za úkol sledovat pohyb
vozidel v obci. V případě, že dojde
například ke krádeži, bude ve
spolupráci s Policií ČR prověřován
pohyb podezřelých vozidel v obci v inkriminovaném čase.
7) Stavby a rekonstrukce.
V průběhu volebního období bylo
provedeno
mnoho
dalších
investičních akcí. Za zmínku stojí
především rekonstrukce kostela
sv. Bartoloměje v rámci plánované
revitalizace
centra
obce.
Rekonstrukce obřadní a zasedací
síně obecního úřadu. Výměna kotlů
v základní a mateřské škole a
oddělení vytápění fotbalových kabin.
Oprava
oplocení
a
náhonu
koupaliště.
Již
zmiňovaná
kanalizace v Žižkově ulici ( lokalitě
známé též pod názvem „U třech
zlodějů“). Rekonstrukce vytápění v obecních bytových domech ve Smetanově ulici čp. 98 a
v Chomutovské ulici čp. 200 a 240. Opravy fasády restaurace „U žida“, hotelu sportovní haly a
budovy
základní
školy.
Rekonstrukce
elektrických
rozvodů a snižování stropů v prvním
patře budovy mateřské školy.
V současnosti
probíhá
výměna
oken v bytovkách v Luční ulici.
8) Kultura a sport. Obec po celé
období podporovala činnost a akce
spolků a sdružení působících v obci.
A to nejen finančně, ale také
spolupořádáním některých akcí.
Mnoho akcí pořádala přímo obec,
nebo sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ).
Z kulturních
a
společenských akcí je to již tradiční
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Pálení čarodějnic a stezka odvahy, pořádání Dětského dne, pouť a pouťová zábava, od
podzimu 2012 Farmářské trhy, v předvánočním čase výlet do Drážďan, rozsvěcení
vánočního
stromku
a
silvestrovský
přípitek
s ohňostrojem
u
vánočního
stromku v parku. Novinkou je
pořádání
koncertů
v rekonstruovaném kostele. Zatím
to byl Vánoční koncert v prosinci
2013 a Vítání jara 2014. SPOZ dále
pořádá několikrát ročně Setkání
jubilantů, Vítání nových občánků
a další akce pro občany, jako
například zájezdy do divadla, nebo
debaty s odborníky.
Ze sportovních akcí je to
Novoroční turnaj ve stolním
tenise, turnaj v badmintonu jednotlivců i ve čtyřhře, u příležitosti Dne otců turnaj
v nohejbale trojic a od roku 2013 běh obcí – Spořická šestka.
Je potřeba objektivně přiznat, že ne vše se vždy podařilo. Je tomu tak u již zmiňované komunikace
do Louží, kde se pro neústupný postoj dopravního inspektorátu a SŽDC doposud nepodařilo
umožnit průjezd z Nerudovy ulice přes bývalý železniční přejezd. Také letošní oprava izolace
koupaliště přinesla mnohým návštěvníkům a potažmo obci „vrásky na čele“. Dodavatelská firma
použila nevhodný těsnící materiál, na což se přišlo bohužel pozdě. Vzniklé problémy musela obec
řešit v rámci reklamace.
-sd-

„Stanoviště kontejnerů“ je otevřeno nadále i v úterý !
Sběr odpadů na stanovišti kontejnerů v objektu bývalé moštárny bude probíhat do konce
října. Za asistence zaměstnanců obce je pro velký zájem občanů prováděn příjem a třídění podle
druhu odpadu stále dvakrát týdně (sobota 09:00 – 11:00 hodin a úterý 15: 00 – 17:00 hodin ).
Sběr odpadu je ZDARMA, za těchto pravidel:
1) Hlavní podmínkou je trvalé bydliště v obci Spořice (nutné doložit OP nebo jiným
dokladem totožnosti s uvedeným bydlištěm).
2) Odpad bude tříděn do čtyř skupin:
I.
Komunální odpad (z domácností) a velkoobjemový odpad (nábytek, koberce…)
II.
BIO odpad = tráva, listí, piliny, hobliny (NE větve!!!) - množství BIO odpadu je
limitované. Zjednodušeně, odpad přivezený ručním vozíkem (kárkou) ano, odpad
na přívěsném vozíku za autem si občan odveze na Skládku Pražská - TS
Chomutov sám.
III.
Stavební odpad v malém množství (hlína, stavební suť, kameny…)
IV.
Elektrozařízení (ledničky, televize, pračky, počítače, monitory apod.).
3) NEBEZPEČNÝ ODPAD NEBUDE PŘIJÍMÁN !!! Jedná se o plechovky od barev a olejů,
chemikálie, ropné produkty a jimi znečištěný textil, akumulátory, léky apod.
4) Konečné slovo o případném odmítnutí odpadu bude mít pověřený zaměstnanec obce a
limitující bude také kapacita kontejnerů.
Pokud má někdo nebezpečný odpad, větší množství ostatních odpadů, nebo mu nevyhovuje
provozní doba obecního stanoviště kontejnerů, bude muset využít služeb Skládky– TS Chomutov.
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Z činnosti SDH Spořice
Jako každý rok, tak i letos, se konal 31.
května 2014 dětský den v naší obci, kde měli svůj
program i hasiči … zejména děti ukázaly všem
zúčastněným, jak by si poradily s požárem školy a
zachránily postižené osoby v budově. Dále byla
vystavena technika a možnost se svézt hasičským
autem. Kromě toho si děti měly možnost vyzkoušet
pěnu, ve které si zaskotačili i někteří dospělí.
Dne 21. června 2014 se mladí hasiči
zúčastnili hasičské všestranné soutěže v
německém městečku Schlettau, kde místní sbor
dobrovolných hasičů slavil 150. výročí svého
založení. Děti si vedly úspěšně a domů přivezly
pěkné 2. a 3. místo.
O týden později, 28. června 2014, zase jely
ukázat své umění do Dobříčan u Žatce, kde se
konal na závěr školního roku dětský den plný her a
zábavy nejen pro děti.
Ani o prázdninách hasiči nelenili a počátkem
srpna si vyjeli na několikadenní soustředění do Šlovic, kde si děti užily během cyklovýletů spoustu
zábavy. Navštívily např. hrady Krakovec a Křivoklát. Kromě jiných soutěží tu měly i bobříka
odvahy. Všem se tato akce moc líbila.
Dne 30. srpna 2014 byli naši mladí hasiči
pozváni do Křímova, aby se rozloučili s
prázdninami a ukázali zde svůj požární útok. Pak
si zasoutěžili s ostatními dětmi a nakonec si opekli
i buřtíka.
Dospělí hasiči vyjížděli v červnu několikrát k
hořící trávě. Byli například u železáren a v
Černovicích. V červenci odčerpávali vodu, kdy naši
oblast zasáhly silné přívalové deště. A také
likvidovali vosí hnízda ve Spořicích a v
Chomutově. V září se zapojili do hledání děvčátka,
které se ztratilo v Klášterci nad Ohří.
6. září 2014 se konal již 10. ročník
Memoriálu Slávy Fiska, kdy se do Spořic sjelo
několik sborů dobrovolných hasičů z blízka i
daleka. Soutěžilo se v požárním útoku 3+1, tak
jako kdyby se jelo k ostrému zásahu a šlo o
každou vteřinku času k záchraně majetku. V cestě
za vítězstvím byla i spadlá větev na cestě, kterou
si každé družstvo muselo odklidit, aby se dostalo
úspěšně do cíle. Vítězství zůstalo doma, na 2.
místě skončili hasiči z Cítolib a 3. místo se podařilo získat hasičům ze Schlettau. Svůj zásah
ukázali i mladí hasiči a nevedli si vůbec špatně. Svým výkonem ukázali, že mohou zasáhnout,
kdyby bylo třeba. V sobotu 13. září 2014 si prohlédli děti i dospělí vodní nádrž Janov, kam si udělali
malý výlet.
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V úterý 16. září 2014 proběhlo mezinárodní taktické cvičení složek IZS s názvem DRILL
2014, jehož se zúčastnilo 13 českých
hasičských jednotek profesionálních i
dobrovolných, 3 jednotky ze SRN,
Zdravotnická záchranná služba,
Policie ČR, Policie SRN, Armáda
ČR, Letecká záchranná služba ČR,
THV SRN, společnost ČEPS a 50
Hertz. Cvičení se uskutečnilo v Hoře
Svatého Šebestiána, v okrese
Chomutov a řešilo situaci možného
významného ohrožení bezpečnosti a
spolehlivosti přenosové soustavy
mezinárodního
propojovacího
elektrického vedení mezi Českou
republikou a Spolkovou republikou Německo. Cílem bylo procvičit koordinovaný zásah složek
integrovaného
záchranného
systému
a
provozovatelů
přenosových soustav obou zemí při
obnově
vedení
a
likvidaci
mimořádných událostí. Kdy vlivem
extrémně nepříznivých klimatických
podmínek
došlo
poškození
přenosové soustavy a rozsáhlému
požáru lesního masivu v důsledku
elektrického výboje.
Ani zde
nechyběli naši hasiči.
V sobotu 20. září 2014 byl
zahájen nový ročník hry Plamen.
Branný závod mladých hasičů se
konal v parku na Červeném Hrádku,
kam se sjelo mnoho družstev z
celého okresu a nechyběli zde ani Spořice. V mladší kategorii jsme obsadili pěkné 7. místo. Další
sobotu 27. září 2014 pořádali Hasiči
Spořice ve spolupráci s obcí
Spořice další akci pro děti z obce,
kdy jsme tentokrát zamířili do
sousedního
Německa
do
zábavního parku v Plohnu. Výletu
se účastnilo 38 dětí z obce ve věku
6 - 12 let a 7 dospělých jako
doprovod. Odjezd byl plánován v
8:30 hodin od hasičské zbrojnice.
Po příjezdu na místo jsme se
rozdělili na skupiny a postupně
začali s dětmi procházet nabízené
atrakce. Jednalo se o různé typy
atrakcí od adrenalinových až po
klidné, určené malým dětem.
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Následně jsme se projeli na lodičce Dino-parkem, kde bylo několik oživlých dinosaurů a pralidí na
lovu. Nejvíce se asi dětem líbilo na jízdě v kládě, která plula vodním korytem a následně se zřítila
do hloubky 17 metrů, že jen
málokdo vystoupil suchý. Další
oblíbená atrakce byla velká duše
se sedadly plovoucí korytem. Mezi
další oblíbené atrakce patřily mimo
jiné horské dráhy - housenka a El
Toro, pak také jízda mašinkou po
parku, jízda na divokém býkovi a
volný pád ve vajíčku, horolezecká
stěna a jiné krásné atrakce. Věřím,
že se to všem líbilo a všichni jsme
odjížděli domů spokojení. Děkuji
vedení obce za přístup, že nám
tento výlet umožnila zrealizovat.
Další soutěž čeká naše
mladé hasiče 4. října 2014 v
Bezručově údolí, kde poběží branný závod, tak jim držme paleček, ať se jim daří.
Srdečně zveme všechny občany 31. října 2014 na Halloween, a také na soutěž mladých
hasičů, která se bude konat 1. listopadu 2014 v hale ve Spořicích. Těšíme se na vás, že nás
přijdete povzbudit.
Dana Fisková-Wachtfeidlová, Jiří Kopecký

Zajímavosti ze Základní školy Spořice
Zahájení školního roku
Dne 1. září 2014 se konalo slavnostní zahájení nového školního roku. Zahájení proběhlo v
prostorách ŠD. Zúčastnila se taková spousta rodičů a ostatních příbuzných prvňáčků, že se nám
ani nevešli do třídy. Přivítat prvňáčky přišel i pan starosta Ing. Roman Brand a pan místostarosta
Stanislav Rychetský. Letošní školní rok bude navštěvovat první třídu 15 dětí, což je nejvíce za
posledních 15 let.
Děti byly obdarovány dárečky od obce a každé dítě si odneslo „ Pamětní list „ se svým jménem .
Přejeme všem prvňáčkům hodně úspěchů a pohody v naší škole, rodičům hodně pochopení pro
své děti a pevné nervy. Všem ostatním dětem školy přejeme krásný školní rok.
Ještě bych chtěla poděkovat obci za zajištění realizace fasády na naší škole. Máme teď školičku
čisťounkou !!
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Mostecké soutěžení
Dne 3. září 2014 se žáci naší školy od 2. do 5. ročníku zúčastnili soutěžení v ZŠ v Mostě u
příležitosti výročí Policie. Při této akci se spojili policisté z Česka a z Německa. Děti soutěžily ve
vědomostních i sportovních disciplínách a všem se akce velice líbila. Poděkování patří p.
Kopeckému, který účast našich dětí pomohl zorganizovat.

Věřím, že se děti zúčastní spousty akcí po celý školní rok.
Mgr. Hana Macalíková, ředitelka ZŠ a MŠ Spořice

Zajímavosti z Mateřské školy Spořice
Na konci školního roku vyrazily děti na dvoudenní výlet na Horní hrad. Vlakem do Stráže
nad Ohří a odtud pěšky až na hrad. Po zavření brány nebyl kromě dětí a jejich dospělého
doprovodu vůbec nikdo, takže spořická školka měla hrad jen pro sebe.
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Posledním výletem před prázdninami byl výlet do chomutovského ZOO-parku. Dětem s tam moc
líbilo.
Přes léto nás čekala rekonstrukce starých elektrických rozvodů a snižování stropů v prvním patře
hlavní budovy. Byla to náročná akce, ale vše se podařilo bez komplikací a v září děti nepoznaly, že
se tu něco dělo.
Začal nový školní rok a jako loni proběhla ukázka dravců na naší zahradě. Děti si některé dravce
mohly vzít na ruku. Za mateřské dovolené nastoupily dvě nové paní učitelky, Líba a Míša.
A na co se s dětmi těšíme? Přijede k nám divadlo s pohádkou “Veselá muzika „ a povíme si o
zdravé výživě se slečnou Denisou. Na konci října uspořádáme pro naše školkové děti již druhou
„večerní ducháčkovou cestu“.
Věra Hanzelínová

3. Připravujeme
Nové víceúčelové sportoviště u koupaliště
Jak už jsem se zmínil výše, obec připravuje dořešení prostoru mezi fotbalovým hřištěm a
koupalištěm. Snahou samozřejmě je získat na takovouto rozsáhlou akci prostředky z dotací.
Podmínkou podání žádosti o dotaci je mít zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci a
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oznámit záměr na tzv. „profilu zadavatele obce“. Oficiální název akce je „Revitalizace obce Spořice
v oblasti volnočasových aktivit – 3.etapa“ a dokumentaci zpracovala osvědčená projekční firma
Ing.Jan Rusňák – AGROBAU. Jedná se o soubor víceúčelových hřišť (na malý fotbal, házenou,
volejbal, tenis a streetball) s polyuretanovým a asfaltovým povrchem a povrchem z umělé trávy.
Žádost o dotaci byla podána na ROP – severozápad a vzhledem k výši investice (cca. 9 mil. Kč)
bude realizace akce záležet především na výsledku této žádosti.
-sd-

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 6. června proběhlo osmnácté a dne 2. září 2014 devatenácté řádné zasedání ZO. Ze
zápisů 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.
Osmnácté řádné zasedání ZO, 6. června 2014:
•

Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce Spořice za období 1.1.2013 až 31.12.2013 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spořice za rok 2013.

•

Celoroční hospodaření za rok 2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spořice a účetní
závěrku za období 1.1.2013 až 31.12.2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spořice.

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2014.

•

Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu se SVS a.s. Teplice o úplatném převodu „Spořice,
vodovod a splašková kanalizace- Dům pro seniory“ a „Spořice, Pod Farářkou - vodovod a
splašková kanalizace- 2.část“. Tím získalo do rozpočtu částku 574.800,-Kč.

•

Zastupitelstvo schválilo sponzorský dar pro ZŠ Spořice od SD a.s. ve výši 100.000,-Kč.

•

Zastupitelstvo neschválilo opětovný návrh smlouvy mezi obcí a ŘSD Chomutov podle které
by došlo k převodu ochranných valů u komunikace R7 (MÚK Spořice) do majetku obce.

Devatenácté řádné zasedání ZO, 2. září 2014:
•

Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu obce za leden až červen 2014. PříjmySR 25.802.000,-, UR 26.467.500,- výsledek od počátku roku 13.689.978,51 Kč. Výdaje-SR
40.212.000,-, UR 44.493.500,-, výsledek od počátku roku 13.629.100,64 Kč.

•

Zastupitelstvo schválilo hospodaření ZŠ a MŠ Spořice za období leden až červen 2014.

•

Zastupitelstvo schválilo přijetí účelového daru od fi. Severočeské doly, a.s. ve výši 400.000,Kč, a jeho použití podle předloženého návrhu:
Gasshuk Czech Republic
1.FC Spořice
Sokol Spořice
Letečtí modeláři Spořice
ZO ČSCH Černovice
AMK SIDE CROSS Spořice
ASK Spořice

60.000,-Kč
140.000,-Kč
100.000,-Kč
25.000,-Kč
25.000,-Kč
25.000,-Kč
25.000,-Kč

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014.

•

Zastupitelstvo schválilo „Příspěvek na zkvalitnění bydlení“ v obci Spořice ve výši 3.000,-Kč
na osobu pro všechny občany s trvalým bydlištěm v obci k 31.8.2014, kromě občanů, kteří
mají úředně zrušenou adresu a jsou hlášeni na obci (na ohlašovně) a kromě občanů, kteří
mají vůči obci závazky (dluhy). Příspěvek bude vyplácen do konce roku 2014 podle pravidel
zveřejněných do konce září 2014.
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•

Starosta informoval o výzvě SŽDC, aby obec na své náklady opravila „první most“ přes trať
ČD za zahrádkami „U hřbitova“. Obec toto odmítá s tím, že tuto stavbu nevlastní.

•

Starosta informoval o možnosti účasti občanů Spořic na projektu “Zlepši si šance na trhu
práce”. Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a tedy pro občany Spořic
jako účastníky projektu zcela zdarma. Dne 3.9.2014 od 16.00 se uskuteční v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Spořicích informační schůzka s vedením obce a zástupci
vzdělávací agentury Parole.

Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozicí dva nové způsoby zasílání informací :

I.)

Rozesílání informačních e-mailů.

II.)

SMS infokanál

Službu si zajistíte na internetových stránkách obce. Stačí si na www.obecsporice.cz zaregistrovat
svou e-mailovou adresu. K případnému zrušení této služby stačí „kliknout“ na odkaz, který je na
konci každého informačního e-mailu.

JAK SE ZAREGISTROVAT?
1) Posláním SMS na telefonní číslo 474 621 721
Tvar registrační SMS:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraULICE
mezera CISLOPOPISNE
(např.: REG_Anna_Novakova_Sporice_Lipova_201)
Cena registrační sms je dle nastavení Vašeho
operátora, veškeré příchozí SMS jsou hrazeny obcí.
Přes webovou adresu pro online registrační formulář
Stačí na obecních webových stránkách v rubrice SMS INFOKANÁL kliknout na „více zde“ a
postupovat podle návodu.
2) Na obecním úřadě
Pokud Vám ani jedna z prvních dvou možností nevyhovuje, zajděte si na obecní úřad a
zaměstnankyně Vám registraci rády provedou samy přímo na úřadě.
Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice, mistostarosta@obecsporice.cz , nebo do
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-

Přišlo na obecní e-mail :
Protože jsem se z důvodu velké pracovní zaneprázdněnosti rozhodl v následujícím
volebním období nekandidovat do zastupitelstva obce, děkuji touto cestou všem mým
příznivcům za podporu, spoluautorům Zpravodaje za spolupráci a čtenářům za
projevovaný zájem. Novým zastupitelům a všem čtenářům přeji hodně štěstí a hlavně
zdraví.
Ing. Stanislav Dejl ( -sd- )

Strana 13

5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Dětský den ve Spořicích
Dne 31. května proběhla od 15-ti
hodin v prostorách koupaliště a
před koupalištěm oslava Dne dětí.
Pro malé i větší děti byly
připravené
různé soutěže a
atrakce.
Nechyběly
ukázky
vojenské
techniky
s možností
projet se obrněným transportérem,
ukázka zásahu malých i dospělých
hasičů. Děti si mohly zaskákat na
nafukovacím hradě, nebo se
povozit na ponících.
Dále byl u příležitosti Dne dětí
uspořádán
ve
spolupráci
s cyklistickým klubem Floratex
Chomutov Cyklistický závod pro děti.
VÝSLEDKY:
Kategorie 4 - 6 let
1. místo
Matyáš Nádanský
2. místo
Jan Michánek
3. místo
Jan Jäger
Kategorie 7 - 10 let
1. místo
Marek Manzel
2. místo
Christian Malec
3. místo
Kateřina Kopecká
Kategorie 11 - 15 let
1. místo
Matěj Karda
2. místo
Tomáš Uhlík
3. místo
Jakub Lukáš
-rb-

Pouť a pouťová zábava
Krásné počasí doprovázelo letošní tradiční Bartolomějskou pouť, kterou uspořádala obec
v sobotu 23. srpna. U starého hřiště vyrostlo kromě pouťových atrakcí také podium, lavice a stoly
se slunečníky pro posezení. Občerstvit se návštěvníci mohli u tradičních stánků se sladkostmi a
byly k dostání i vařená kukuřice, klobásky, nebo langoše.
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Na programu byla vystoupení „Dětské show PIŠKOT“, hudební skupina MAKOVEC, nebo
swingové duo „Pepa
Štross a syn“. Součástí
pouti byl tradiční turnaj
v kuželkách
neregistrovaných, který
pořádal oddíl kuželek
Sokol Spořice.
Večer se konala
pouťová zábava. Na sále
v restauraci U Žida hrála
k tanci a poslechu
skupina „Hudba Premier.
Bohatá a zajímavá byla
také tombola.
-sd-

FEMME FATALE - ZADÁNO PRO ŽENY
Dne 22. srpna 2014 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo setkání pro ženy
s odborníky na módu, kosmetiku a bytové dekorace. Co přítomné ženy čekalo? Nové trendy v
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kosmetice
ukázky
denního líčení. Přírodní
kosmetika z domácích
zdrojů. Barvová typologie
v praxi. Rady jak být
elegantní za pár korun.
Dále
byly
k vidění
originální
nápady
na
květinové dekorace s
praktickými
ukázkami
prostírání
pro
různé
příležitosti. Probírala se
etiketa u stolu, zásady
stolování
v praxi,
prezentace
barevného
ladění textilu a nádobí.
-ms-

ASK Spořice-sezona v plném proudu.
S blížícím se podzimem přichází i konec letošní soutěžní sezony pro rallyovou posádku
Michala Srba s Vládíkem Osičkou, reprezentující spořické barvy. Čeká nás již jen poslední
rozhodující podnik ve
valašských kopcích RallyeSprint Vsetín. Pro
naši
posádku
bude
podnik opravdu důležitý
a jeho výsledek vlastně
vystaví účet za celoroční
snažení,
protože
momentálně
držíme
krásné druhé místo v
celkové klasifikaci třídy
6 i ve skupině R2 kam je
řazen Citroen C2, se
kterým ASK Spořice
soutěží.
Podařilo se nám
získat stabilní úroveň
výkonů a hlavně kvalitní
přípravou i spolehlivost, která je v našem sportu velice důležitou součástí. Díky tomu se nyní
nalézáme na pozici, o které se nám zatím jen zdálo. Po celou sezonu se umisťujeme kolem
dvacátého místa absolutního pořadí soutěží. Na soutěžích, kde startuje pravidelně i přes stodvacet
posádek, je to velký úspěch.
O vyrovnanosti vypovídá i fakt, že pokud se nám nepovede vsetínský závod dle představ a
na sto procent, můžeme se rázem z krásného druhého místa propadnout až mimo první pětku.
Proto bude naše příprava opravdu velice důkladná.
Jsme velice rádi, že můžeme za přispění všech, kteří nám pomáhají a podporují nás,
startovat právě v této kategorii. Kategorii, kde je obrovská konkurence, vyrovnané výkony, její
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účastníci
se
pohybují i vysoko ve
výsledkových
listinách a prostě „je
to velký sport!“,
konstatuje spořický
jezdec Michal Srb.
Touto cestou
děkujeme
všem,
kteří nás podporují,
drží nám palce a
také sponzorům a
našim mechanikům,
bez kterých by to
nešlo.
Ivo Srb - ASK Spořice

Připravujeme:
Spořická šestka
Obec Spořice a Běžecký klub Spořice z.s. pořádají dne 11. října 2014 další ročník běžeckého závodu obcí.
Více informaci najdete v přiloženém letáku:
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DRAKIÁDA
Modelářský klub Spořice za podpory obce Spořice pořádá ve stejný
den, v sobotu 11. října, tradiční podzimní Drakiádu. Ta se uskuteční na
modelářském letišti od 13-ti hodin. Všichni jsou srdečně vítáni i se svými
draky. Čeká vás soutěž o nejhezčího a nejlépe létajícího draka, ukázky
modelů letadel a na závěr opékání buřtů.

FARMÁŘSKÉ TRHY VE SPOŘICÍCH
Místních akční skupina (MAS) - sdružení západní krušnohoří
ve spolupráci s obcí připravuje na sobotu 8. listopadu 2014
na prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm již
třetí farmářské trhy ve Spořicích.

6. Společenské okénko
Jubilanti
Starosta obce se Sborem pro občanské záležitosti (SPOZ) pozvali dne 21. května 2014
jubilanty z řad spořických občanů, kteří oslavili svá životní jubilea v první polovině roku 2014.
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V nově zrekonstruované zasedací síni bylo připraveno malé občerstvení a drobné dárky.
Jubilantům přišly zazpívat a zarecitovat opět naši nejmenší, děti z Mateřské školy. Blahopřát a
popovídat si s oslavenci přišel také pan starosta ing. Roman Brand.
Všichni srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti připravil na pondělí 29. září 2014 další přivítání novorozených
dětí mezi občany obce Spořice. Hlavními účastníky byli Šimon Jansa (narozen 4.3.2014), Jonáš
Bartoš (narozen 20.4.2014), Tereza Krejbichová (narozena 14.5.2014) a Martin Stoklasa (narozen
23.6.2014).
Kromě květin a první dětské knížky – alba, věnovali zástupci obce pro děti kvalitní dětské
osušky. Šťastní rodiče a další členové rodin také zhlédli pěkné vystoupení dětí z místní mateřské
školky. Váženým účastníkem akce byl i starosta obce Ing. Brand, který přítomným blahopřál k
významné životní události, kterou narození dítěte je.
Na snímku jsou děti a rodiče v obřadní síni na konci akce.
-SchM-
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OBEC SPOŘICE, Lipová 201, Spořice 431 01, Tel.:474 621 721
www.obecsporice.cz, podatelna@obecsporice.cz
IČO 00262137

DIČ CZ00262137

___________________________________________________________________________

Ve Spořicích dne 18.9.2014
SDĚLENÍ
Za uplynulé volební období se podařilo, díky efektivnímu hospodaření, úsporám při
zadávání veřejných zakázek a i díky organizačním změnám (Penzion pro seniory, Obecní
policie) vytvořit výraznou finanční rezervu. Podařilo se nám také získat mimořádné výnosy,
zejména převedením vodovodních a kanalizačních řádů na SVS.
Z těchto důvodů se Zastupitelstvo na svém 19. zasedání dne 2.9.2014 usneslo, že vyplatí
„Příspěvek na zkvalitnění bydlení“ na každého občana ve výši Kč 3000,-.
Pravidla pro vyplácení
Na příspěvek má nárok každý občan Spořic, který má (měl) trvalé bydliště ve Spořicích k 31.
8. 2014.
Výjimku tvoří občané, kterým byla úředně zrušena adresa, nebo je hlášen na ohlašovně
Obecního úřadu. Dále příspěvek nebude vyplacen občanovi, který má závazky vůči Obci
Spořice. (Dluhy za nájemné, služby, poplatky za pronájmy, poplatky stanovené obecně
závaznými vyhláškami).
Občané starší 18-ti let převezmou příspěvek osobně proti podpisu a musí se prokázat
platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Za děti, které nedosáhly
plnoletosti (18 let) převezme příspěvek jejich zákonný zástupce, který se prokáže občanským
průkazem, případně rodným listem.
Každý občan bude vyzván a vyplácet se bude podle abecedy. Pokud se nemůžete dostavit ze
zdravotních či pracovních důvodů, bude Vám sdělen náhradní termín.
Příspěvky budou vypláceny do 31.12.2014.
Na příspěvek není právní nárok. Sporné případy rozhodne starosta obce.

Obec Spořice
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