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- Proběhlo
Letošní rok nebude ve znamení překotných investic, ale rádi
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bychom dotáhli do konce akce z minulého období, které
ještě nebyly dokončeny. Z větších akcí předpokládáme
realizaci příjezdové komunikace do obytné zóny v Loužích a odkanalizování lokality v ulici Žižkova
(u Staviv). Dalším z cílů pro letošní rok je údržba obecního majetku a údržba zeleně.
Přeji Vám všem krásné dny.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Kam se poděly peníze ze „šachty“?
Jak již bylo řečeno v úvodu, na 2. zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok
2011. Je o poznání nižší, než rozpočty minulých let. To je způsobeno hlavně snížením nedaňových
příjmů. Konkrétně se jedná o příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a z úhrad z vydobytých nerostů.
Tyto příjmy, které obec získává od a. s. Severočeské doly, jsou dané Zákonem č.44/1988 Sb.
(Horním zákonem). Podle tohoto zákona je výše úhrad závislá na tom, na kterém katastru se v
daném období těžilo uhlí. Pohybuje se v řádech miliónů korun. Těžební firma odvádí dle zákona až
10% tržní ceny uhlí na účet Obvodního báňského úřadu. Úřad dále odvede 25% částky do státního
rozpočtu a 75% na účty obcí, na jejichž katastrech těží. Z tohoto je patrné, že kolik peněz se
převede na účet obce, záleží na cenách a množství prodaného uhlí, ale hlavně na tom, kde se
právě ten rok těžilo. Nikoli na vůli těžební organizace. V minulých cca 10-ti letech těžily
Severočeské doly uhlí především na katastru Krbice, který patří obci Spořice (cca 60% všeho uhlí).
Lom postupoval směrem na sever, k obci Černovice a Spořice. Protože lom dosáhl na severu
konečné hranice dobývání, začal se uhelný lom v roce 2010 „otáčet“ na východ, směrem k obci
Březno. Těžba bude ve stále větší míře probíhat na katastru obcí Černovice a hlavně Březno.
Výsledkem toho je, že podíl těžby na našem katastru bude v průběhu příštích čtyř let rychle
klesat. Tím se bude rychle snižovat i výše úhrady. Přesná čísla těžební organizace nikdy dopředu
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nezná. V našem případě je ale jisté, že výše úhrady, která se v posledních čtyřech letech
pohybovala okolo 30-ti milionů ročně, spadne do roku 2015 až téměř k nule. Zjednodušeně řečeno,
„bohaté roky“ pro Spořice již skončily.
V ý v oj úhra d pr o S poř i c e od r ok u 20 0 0 s vý hl e de m do r ok u 2 01 5

-sd-

Co je nového u spořických hasičů ?
Někteří z Vás možná zaregistrovali, že u spořických dobrovolných hasičů došlo v poslední
době k personálním změnám, doprovázeným různými „historkami“. Zřizovatelem Sdružení
dobrovolných hasičů Spořice je ze zákona obec. Proto jsme požádali velitele hasičů, Tomáše
Hašku, o zhodnocení momentální situace.
„Hasiči v obci fungují stále, pouze po výroční valné hromadě, která se konala 12.ledna 2011
odešlo ze sboru, potažmo z výjezdové jednotky sboru, několik členů. Ti však odešli na vlastní
žádost. Sbor dobrovolných hasičů je tu pro obec a jeho činnost není ničím ohrožena. Vstoupili k
nám noví členové, kteří se ihned zapojili do činnosti. Prošli některými potřebnými školeními a
mohou tak vyjet i k případnému požáru. Výjezdová jednotka je plně funkční. Máme kvalifikované
strojníky, velitele i další hasiče, kteří jsou schopni uhasit nějaký ten požár. Dále pak pomůžeme v
obci, kde je třeba, jak tomu bylo doposud. Určitě pomůžeme s pálením čarodějnic, dětským dnem,
v letních měsících s čištěním silnic a dalšími akcemi nejen pro děti. S vedením obce vycházíme
velmi dobře a věříme, že se různé historky o hasičích ve Spořicích už nebudou vyprávět.“

Kam s ním ?
Letošní zima nám nadělila spousty sněhu a ty
nám dost komplikovaly život. Není divu, že
většině z nás udělalo radost oteplení, které přišlo
v polovině ledna a zbavilo nás téměř všeho
sněhu. Ovšem méně radosti měli občané, které
vytáhly první sluneční paprsky na procházku
mimo obytné části Spořic. S tajícím sněhem se
na cestách začaly objevovat psí exkrementy
v takovém množství, že nebylo kam šlápnout.

VÍTE, ŽE …:
… v naší mateřské škole je 53 dětí ?
… základní škola má 55 žáků v 5-ti třídách ?
… průměrný věk občanů Spořic je 36,8 let ?
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Chápeme, že pejsky venčíte proto, aby se proběhli a vykonali svou potřebu mimo váš dům
nebo byt. Ale pochopte i vy nás, že nám nečiní žádnou radost nosit si exkrementy vašeho psího
miláčka na podrážkách bot do svých příbytků. Uvítali bychom, kdybyste se nad tímto, pro vás
možná malicherným problémem zamysleli a na příští procházce dohlédli na to, aby pejsek vykonal
svou potřebu mimo místa, kde se chodí, nebo použili sáčky, které se pro tento účel vyrábějí. Úplně
postačí i obyčejný mikroténový sáček připravený v kapse, který se po navlečení na ruku změní
v rukavici. Však víte, o čem je řeč.
Nabízí se otázka, k čemu máme obecní vyhlášku? Na represe, například ve formě pokut podle
této vyhlášky, je času vždycky dost. A bude stačit, když si každý sám odpoví na otázku v úvodu:
… do sáčku a do koše. A taky to tak udělá.
-jk-

Chcete vědět co se v obci děje ?
Jak už bylo řečeno v minulém vydání Zpravodaje, chceme zlepšit informovanost občanů.
Slibované nové způsoby informování občanů již byly zprovozněny.

Rozesílání informačních e-mailů.
Od konce roku 2010 začal fungovat systém zasílání důležitých informací prostřednictvím emailů. Služba funguje jednoduchým zaregistrováním e-mailové adresy občana. Službu si zajistí
každý zájemce sám 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.

SMS infokanál
Protože mobil má dnes téměř každý, zprovoznili jsme od ledna
2011 službu SMS-infokanál. Zájemci z řad občanů zašlou
přihlašovací SMS na určené telefonní číslo nebo se zaregistrují
přes webovou adresu. Od té chvíle jim důležité informace
budou formou SMS zpráv chodit na mobil.
JAK SE ZAREGISTROVAT?
1) Posláním SMS na telefonní číslo 474 621 721
Tvar registrační SMS:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
odeslat na číslo 474621721
např.: REG_Anna_Novakova_Sporice_Lipova_201
(cena registrační sms je dle nastavení Vašeho operátora,
veškeré příchozí SMS jsou hrazeny obcí)
2) Přes webovou adresu pro online registrační formulář
Stačí na obecních webových stránkách obce v rubrice SMS INFOKANÁL kliknout na „více
zde“ a postupovat podle návodu.
3) 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 .
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3. Připravujeme
• Zastupitelstvo obce schválilo změny v poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zásadní změnou je to, že
občané už letos nebudou platit poplatek za odpady. Starosta tento návrh na 2. zasedání
obecního zastupitelstva odůvodnil slovy: „Všichni nepřímo platíme daň za život na kraji
šachty v podobě zhoršeného životního prostředí. Peníze, které na druhou stranu do
obecního rozpočtu ze šachty plynou, by měly být využity tak, aby to pocítili všichni občané.
Doposud se investovalo do akcí, které často slouží jen úzké skupině obyvatel.“
V souvislosti s tím vedení obce připravuje takzvaný sběrný dvůr, kam by občané mohli
odvážet starý nábytek, listí a větve ze zahrad, staré elektrospotřebiče a podobně. V první
fázi bychom v objektu bývalé moštárny chtěli vybudovat sociální zázemí pro zaměstnance
obce. Následně, po vyklizení areálu moštárny, upravit dvůr tak, aby zde mohly být umístěny
alespoň čtyři velkokapacitní kontejnery. Poté by zde minimálně dvakrát týdně probíhal sběr
odpadů od občanů Spořic. Zároveň by se za asistence zaměstnance obce provádělo třídění
podle druhu odpadu. Tím by se jednak snížily náklady za svoz netříděného odpadu
(komunální = nejdražší), jednak by se tím umožnilo občanům zbavit se nepotřebných věcí,
aniž by museli na skládku TS v Chomutově. Také by to mělo zabránit vzniku černých
skládek v okolí obce. V poslední fázi by zde měl být vybudován přístřešek na posypový
materiál, aby nám v zimě nezamrzal vlhký posyp v korbě sypače.
• V současné době začíná výstavba nového dětského hřiště v lokalitě „V loužích“. Jedná se
o akci, která je velkou měrou financovaná z dotace od firmy ČEZ., a. s. ( 300.000 Kč …ČEZ,
cca 80.000 Kč … obec).
• Jakmile to počasí dovolí, zahájí obec první etapu obnovy zahrady v Mateřské škole. Ta
bude spočívat v rekonstrukci travnatých ploch. Navozí se nová zemina, vyrovná se terén a
vyseje se úplně nový trávník. V další etapě pak dojde k obměně a rozšíření mobiliáře
zahrady, prolézaček, houpaček, pískoviště apod. Také bude zakoupen nový zahradní
domek, který bude sloužit jako sklad hraček.
-sd-

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 7. února 2011 proběhlo druhé 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 Rozpočet na rok 2011 (Příjmy 33.989.100 Kč,
Kč, Splátka úvěru 3.275.000 Kč). V rámci rozpočtu budou rozděleny
sdružením následovně :
1.FC Spořice
… 500.000 Kč
Sokol Spořice
… 30.000 Kč
AMK Side Car Cross
Letečtí modeláři Spořice
Myslivecké sdružení Spořice … 20.000 Kč.

Výdaje 30.714.100
dotace občanským
… 200.000 Kč
… 50.000 Kč

• Bylo schváleno pozastavení Změny číslo 1 územního plánu (ÚP), z důvodu zahájení prací
na novém ÚP. Žádosti o změny oproti stávajícímu ÚP budou přijímány nejpozději do
31.5.2011.
• Starosta informoval zastupitelstvo o výši dluhu na nájemném a na službách v obecních
bytech k 31.12.2010. Dluh činil 477.701 Kč. Dlužníci budou vyzváni k uhrazení dluhu
s možností splátkového kalendáře. V případě nesplácení dluhu budou pohledávky řešeny
právní cestou.
• Zastupitelstvo schválilo změny ve složení Komise pro místní rozvoj a zemědělství. Pana
Zdeňka Prchala, který odešel na vlastní žádost, nahradil pan Jindřich Štohanzl ml. Jeho
místo v Kontrolním výboru doplnila paní Marta Šafářová. Složení Finanční výboru se
nezměnilo.
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Poplatky na rok 2011
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU

ZDARMA

POPELNICE
Každá bytová jednotka, ve které jsou k trvalému pobytu hlášeni 1-4 poplatníci, má nárok na
jednu popelnici o objemu 110 litrů zdarma. Poplatník si může objednat další nádobu, která
bude zpoplatněna dle ceníku TS Chomutova a Jirkova, a. s., pro rok 2011 Kč 1162,-.
Pokud je v jedné bytové jednotce hlášeno 5 a více poplatníků, mají nárok i na druhou
popelnici o objemu 110 litrů zdarma.
Známky na popelnice Vám budou nalepeny postupně během měsíce února a března
2011 zaměstnanci obecního úřadu a to ve dnech svozu.
POPLATEK ZA PSA
Jeden pes v domě
Každý další pes

Kč 60,Kč 100,-

Jeden pes v obecních bytech
Každý další pes

Kč 1000,Kč 1500,-

SPLATNOST

POPLATKŮ

JE

30.DUBNA

2011

5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo :
• V sobotu 8.1.2011 uspořádala Obec Spořice ve spolupráci s TJ Sokol Spořice 5.ročník
vánočního turnaje neregistrovaných ve stolním tenisu. Zúčastnilo se celkem 16 sportovců.
Po napínavých soubojích se mezi muži nejvýše umístil Martin Stareček, na druhém místě
skončil Pavel Vepřek a jako třetí
se umístil Radek Hyksa. Mezi
Miloslava
ženami
zvítězila
Schönová.
• V pátek 25.2.2011 uspořádala
Obec Spořice ve spolupráci s TJ
Sokol Spořice tradiční „Velký
dětský karneval“. Nechyběly
soutěže ani oceňování masek.
Účast byla již tradičně vysoká a
všechny děti si to opravdu užily.
patří
Zvláštní
poděkování
hlavnímu organizátorovi, Petru
Drakselovi.

Pozvánky :
• Dne 12. března 2011 se v restauraci „U žida“ uskuteční od 20-ti hodin Maškarní ples.
Organizátorem je obec Spořice a vstupné je symbolické - 50 Kč. Ovšem pouze pro muže.
Ženy mají vstup zdarma, ještě jako dodatečný dárek k jejich Mezinárodnímu dni žen. K tanci
i poslechu bude hrát skupina No comment.
• Základní škola Spořice připravuje ve spolupráci se Sokolem Spořice Tělocvičnou
akademii, která se uskuteční v Sokolovně, dne 2.4.2011.
Dále pak malířskou soutěž „Jarní paleta“, která bude organizována společně s MŠ.
Vyhodnocení této soutěže proběhne 14.4.2011 ve Sportovní hale, kde budou obrázky
vystavené.
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V červnu (14.6.2011) pojedou děti z Mateřské školy na celodenní výlet do Františkových
Lázní do „Pohádkové zahrádky“. Zde budou spolu s pohádkovými postavičkami plnit
různé zábavné úkoly a zkusí si rýžování zlata. O průběhu akcí Vás budeme podrobněji
informovat v dalším vydání zpravodaje.

Sportovní hala Spořice připravila :
•

•
•
•
•
•

Posilovna je otevřena každý den od 8.00 do 21.00 hod. Pro místní je cena 35 Kč od pondělí
do pátku, víkendy 55 Kč na hodinu.
Bodystyling- cvičení pro ženy (ale vhodné i pro muže), každé pondělí 19.00 do 20.00
hodin, za 60 Kč. Od dubna se chystá ZUMBA. Přesný termín včas upřesníme.
Spinning je k dispozici každé úterý a čtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin za 60 Kč.
Každý víkend se až do konce března konají v hale turnaje ve fotbale (futsal) a florbale.
Můžete se přijít podívat a fandit.
Dále nabízí možnost pronájmu haly, nebo sauny (možné každý den). Cena a termín po
domluvě s provozovatelem na telefonu 777 644 445, nebo 724 999 395 a také na e-mailu
sporice.hala@seznam.cz
Zveme do příjemné restaurace s dobrou kuchyní a možností pořádání akcí v uzavřené
společnosti jako např. různé oslavy, rauty, svatby atd. Samozřejmě nabízíme zde i
ubytování (cena na osobu je od 350 Kč bez snídaně). Také zde máme kadeřnické služby
pro ženy a nehtové studio. Možnost různých masáží.

6. Společenské okénko
Akce Sboru pro občanské záležitosti
• Dne 23. února 2011 uspořádala obec další „Vítání občánků“. Novými občánky Spořic jsou :
Kateřinka Kujíčková
narozená 22.10.2010,
Karlička Žáková
narozená 13.11.2010,
Jiříček Prchal
narozený 1.12.2010,
Kateřinka Hájková
narozená 16.12.2010.
Slavnostní atmosféru podpořily
svým krásným vystoupením děti
z mateřské školy pod vedením
paní učitelek.
•
V rámci znovuobnoveného
Klubu seniorů uskutečníme
setkání s úspěšným léčitelem –
panem Janem Wegscheiderem.
Vstup zdarma i pro všechny ostatní zájemce - tedy ne jen pro důchodce. Beseda se
uskuteční ve středu 30. března 2011 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Sbor pro občanské záležitosti připravuje
•
•
•
•
•

Další podobnou akcí bude setkání s bylinkářem a zkušeným houbařem. Možná
uskutečníme i společnou výpravu na houby autobusem do okolí - pro seniory, ale i ostatní,
kteří se nemají jak sami bez auta na houby dostat.
Jako každý rok uspořádáme i Pálení čarodějnic - v sobotu 30. dubna 2011
Samozřejmě nezapomeneme na Den matek v květnu - zatím zvažujeme lístky do divadla
v CV na převzaté představení z Prahy. Uvítáme Vaše další nápady, které můžete zasílat na
e-mailovou adresu: podatelna@obecsporice.cz , do předmětu napište Den matek.
Rozhodli jsme se také obnovit tradici, kterou jsme po osm let dodržovali - Svátek mužů –
turnaj v nohejbalu trojic.
Tradiční program na Den dětí obec uspořádá ve spolupráci s ostatními složkami.
Strana 6

