Spořický
zpravodaj
IV. ročník

KVĚTEN 2014

číslo 9.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Po delší odmlce se opět hlásíme s naším zpravodajem. V mezidobí jsme
uspořádali mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí. V tomto budeme
samozřejmě i nadále pokračovat.
Jistě jste si všimli čilého ruchu na silnici na Náměstí generála Svobody a
ulici Havlíčkova. Jedná se o komunikaci, která utrpěla zvýšenou dopravou v
souvislosti s budováním komunikace R7. Po složitých jednáních se nám podařilo
„přesvědčit“ investora o tom, že je třeba vybudovat komunikaci zcela novou. Abych předešel
spekulacím, tak nás oprava této komunikace nestála ani korunu z obecního rozpočtu.
V nejbližší době nás čekají některé větší investiční akce a opravy. Jedná se zejména o
druhou etapu opravy kostela sv. Bartoloměje, opravu betonových ploch koupaliště, opravu fasády
základní školy, sportovní haly a v případě získání dotace zahájíme i rekonstrukci parku na náměstí
generála Svobody, který je součástí projektu „Revitalizace centra obce“.
Mnoho úspěšných dnů Vám přeje
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Spořický kostel ožívá
Jak jsme psali, první etapa
opravy spořického kostela byla
dokončena na podzim roku 2013.
Druhou etapu opravy kostela
plánuje obec provést letos. Ta
bude spočívat v instalaci nových
oken, dveří a elektroinstalace. Dále
bude provedena oprava vnitřních
omítek, podlahy a kůru a celkově
dořešen interiér. Výběrové řízení
proběhlo 7. května a vyhrála jej
firma ABC Chomutov.
První kulturní akcí, která se
v kostele sv. Bartoloměje konala,
byl „Vánoční koncert“ pěveckého
sboru SILENTIUM 24 z Března. Ten se konal v sobotu 21. prosince 2013 ve večerních hodinách. I
přes poměrně mrazivé počasí byl kostel zcela zaplněn a účastníci koncertu jistě nelitovali.
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Vánoční atmosféru kromě
písní
umocňovalo
i
nevšední
prostředí
kostela.
V závěru
si
nejznámější koledy zazpívali se
sborem i přítomní diváci.
Další
povedenou
akcí
pořádanou obcí v opraveném kostele
bylo „Vítání jara“. První letošní
březnovou sobotu zaznělo od 17-ti
hodin působivé pásmo písní v podání
hned dvou pěveckých těles. Obě
vedou manželé Luboš a Marie
Hánovi. Pozvání přijaly jirkovský
dětský pěvecký sbor SVĚTLUŠKY a
SVĚTLUŠKY ve spořickém kostele
pěvecký
sbor
chomutovského
gymnázia COMODO. Více než 200 posluchačů odměnilo účinkující dlouhotrvajícím potleskem.
-sd-

Státní svátek – Den vítězství
Obec jako každý
rok uspořádala pietní akt
u
příležitosti
Dne
vítězství.
Položení
věnce
u
pomníku
padlých
na
náměstí
generála Svobody se
uskutečnilo ve čtvrtek 8.
května 2014 od 10-ti
hodin
za
asistence
spořických dobrovolných
hasičů. Pietního aktu se
zúčastnilo více než třicet
občanů Spořic.
-sd-

Nový hodinový stroj
Mnozí
občané
žijící
na
náměstí gen. Svobody a v jeho okolí,
resp. v blízkosti budovy základní
školy, si za dlouhá léta fungování
hodin zvykli na jejich pravidelné
odbíjení. Hodinový stroj nechala
obec v pátek 9. května vyměnit za
nový - modernější, který má mnoho
vylepšení - elektrické natahování s
automatickou
regulací
přesnosti
chodu, zajištění chodu i v případě
výpadku elektrické energie.
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„Stanoviště kontejnerů“ je otevřeno, nově probíhá zkušební provoz v i úterý !
Sběr odpadů na stanovišti kontejnerů v objektu bývalé moštárny bude probíhat do konce
října. Za asistence zaměstnanců obce je prováděn příjem a třídění podle druhu odpadu min.
jednou týdně (sobota 09,00 – 11,00 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 Pražská – TS
Chomutov.
Pro velký zájem občanů byl zahájen od úterý 29. dubna zkušební provoz každé úterý od
15-ti do 17-ti hodin. Akce potrvá minimálně do úterý 27. května za stejných pravidel, jako v sobotu.
Po vyhodnocení budou o dalším provozu občané informováni standartním způsobem.
Doufáme, že se tímto minimalizuje vznik „malých černých skládek“ v okrajových částech
obce. Také bychom rádi zamezili novému nešvaru – vyhazování pytlů s posekanou trávou do
kontejnerů na tříděný odpad.
-sd-

Z činnosti SDH Spořice
Dospělí hasiči měli výjezd na
osobu propadlou v ledu na rybníku
Černovičák, pak několikrát vyjížděli k
požárům trávy v Černovicích a v Loužích.
Také vyjížděli k technickému výjezdu, aby
zajistili spadlou část domu - jednalo se o
starý statek ve Spořicích a pak také
zajišťovali technickou pomoc při pálení
porostu v Droužkovicích, o kterou požádal
Jindra Štohanzl. Jinak zatím v roce 2014
byli u šesti výjezdů. Naposledy byli vidět
naši hasiči při pálení čarodějnic, kde
zajišťovali klidný provoz akce pořádané
obcí.

Závody v Blatně
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Začátkem
dubna
proběhlo
hodnocení literární a výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí“, kde se
nejlépe umístil se svou koláží Denis
Wachtfeidl a postoupil do dalšího kola.
V sobotu 19. dubna 2014 byly děti
na branném závodě v Blatně, kde se
umístily na pěkném 4. a 10. místě.
Schůzky mají děti pravidelně v
úterý od 16h., kde se poslední dobou
připravovaly na požární útok, který byl
ve Strupčicích v sobotu 3. května 2014.
Zde obsadily pěkné 5. místo.
Závody v Blatně

V sobotu 10. května 2014 od
6.30 hodin proběhl ve spolupráci s obcí Spořice výlet dětí z obce organizovaný naší jednotkou
SDH Spořice do areálu Šťastná země a Pohádkový Starý Hrad. Areál Šťastná země je v obci
Radvánovice v okrese Jičín. O cca. 26 km dále je výše jmenovaný Starý hrad. Jednalo se o
celodenní výlet autobusem, kdy se
nejdříve jelo do areálu Šťastné země,
kde si mohly děti zaskákat na
trampolínách
a
vyzkoušet
různé
houpačky a prolézačky a také za
poplatek vyzkoušet šikovnost v lanovém
centru. Mohli si nechat na obličej
namalovat
nějaký
obrázek nebo
nastříkat
tetování
„Pot&eacute“.
Následoval chutný oběd a přejezd na
Starý hrad. Zde proběhly prohlídky dvou
okruhů, kdy se děti seznámily s
množstvím skřítků, obrů, draků a jiných
Výlet do Šťasné země
kouzelných postav spojených s velice
krásným povídáním od čarodejnic. Jednalo se o tyto okruhy Pohádkové sklepení a Pohádková
stará půda, při které se
děti učily létat na koštěti
za
vedení
zkušené
čarodejnice přes 350 let
staré
a
mistra
Archibalda spojené s
prohlídkou Čarodějnické
bestyjoly. Následovalo
volno, kdy si děti mohly
zakoupit
různé
upomínkové předměty meče, kuše, přilbice a
jiné. Velký počet dětí si
Výlet na Starý hrad
zakoupilo
pohádkové
knížky, které byly vydány již 4 díly. Zpět do hasičské zbrojnice jsme se dostali v čase 20.20 hod.
Celkem se výletu účastnilo 35 dětí a 12 dospělých.
Dana Fisková-Wachtfeidlová, Jiří Kopecký
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Zajímavosti ze Základní školy Spořice
Nejdříve několik fotografií z akcí, které proběhly ještě na konci minulého roku:

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V prosinci proběhl náš první vánoční jarmark. Děti vyráběly vánoční dekorace, které následně
předvedly a nabídly k prodeji u vánočního stromečku. Výtěžek z prodeje byl použit na nákup
dalšího materiálu do školní družiny. Byli jsme velmi mile překvapeni, jaký byl obrovský zájem o
dětské práce. Už teď se těšíme na další vánoční jarmark. Tímto bychom ještě rádi poděkovali za
velikou účast občanům Spořic a za spolupráci ze strany OÚ Spořice.
Dne 6. prosince přišel do školy čert a Mikuláš s andělem. Děti zazpívaly písničky, popovídaly si se
vzácnou návštěvou a poté dostaly balíčky se sladkostmi.
Od 16. prosince do 27. ledna proběhla v domě seniorů výstava obrázků dětí ze ŠD podle předlohy
Josefa Lady. Práce byly velmi povedené a doufáme, že se i obyvatelům domu líbily.
Dne 20. prosince jsme se sešli u našeho vánočního stromečku, který nám zdobil školní družinu.
Zazpívali jsme si koledy, ochutnali cukrovíčko, rozdali jsme si dárečky mezi svými kamarády a pod
stromečkem na nás čekalo, jako vždy, i spoustu dárečků do školní družiny. Samozřejmě nechyběl i
slavnostní přípitek a popřání si do nového roku jen to nejlepší.

Zápis do první třídy

Vánoční besídka

První letošní akcí byl 16. ledna zápis žáků do první třídy, který proběhl v prostorách ZŠ.
Dne 4. března jsme jeli do divadla Hybernia v Praze na muzikál Sněhurka a sedm závodníků.
Dětem se muzikál moc líbil. Po představení proběhla ještě procházka po Praze. Celý výlet pro děti
financovala obec Spořice.
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Naše základní škola je zapojena do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. V rámci tohoto projektu
se denně ve ŠD po obědě předčítá kniha vybraná dětmi. Součástí tohoto projektu je možné
zpestření předčítání tím, že jednou za čas pozveme někoho, zajímavého, významného, příjemného
kdo dětem předčítá místo p. vychovatelky. Pro děti je to příjemné překvapení.

„Celé Česko čte dětem“

„Celé Česko čte dětem“

Dále jsme zapojeni nově do projektu FÍHA-DÝHA. V rámci tohoto projektu dostanou děti výtvarný
materiál v podobě dýhy, ze které poté vyrábějí
zajímavé výrobky.
Také jsme se v lednu zúčastnili projektu
SNĚHULÁK PRO AFRIKU. Děti stavěly
sněhuláky, jejichž fotky se poté zasílali do
soutěže. Kdo chtěl, zapsal se do soutěže
„startovným“. Hlavní myšlenkou tohoto
projektu bylo sehnat prostředky na odvoz kol
pro děti do Afriky. Patronkou projektu je
Michaela Bohmová a informace o tomto
projektu jste mohli vidět na ČT1 nebo můžete
shlédnout z archivu ČT.
Akce „Sněhulák pro Afriku“

Děti ze základní i mateřské školy pravidelně dochází do místní knihovny. Spolupráce s paní
Stoklasovou je velmi milá a příjemná. V
rámci těchto návštěv jsme se zúčastnili v
místní knihovně akce s názvem DEN
KNIHY. Paní Stoklasová si pro děti
připravila zábavný program a na konci
návštěvy děti dostaly dárečky v podobě
časopisů, Igráčků aj.
Stále ve škole probíhá sběr starého papíru.
Nově se škola zapojila do sběru víček.
Sběrné místo je v ZŠ Spořice. Víčka se
sbírají na pomoc pětileté Danielky, která
bojuje s akutní lymfoblastickou leukémií
v Motolské nemocnici v Praze. Co ještě
Akce „Sněhulák pro Afriku“
plánujeme? V termínu od 12. do 17. května
pojedeme na ozdravný pobyt, nebo chcete-li do školy v přírodě, do střediska Libá.
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Tímto bychom rádi poděkovali za rodiče dětí
obecnímu zastupitelstvu, za přispění 1.500,Kč na každé dítě, které se pobytu zúčastní.
Věříme, že se pobyt dětem bude líbit.
Dne 18. června plánujeme výlet do
německého Lipska, do zábavního parku.
Tímto děkujeme Severočeským dolům a.s. za
financování celého výletu.
Pavla Pincová, vychovatelka ŠD

Zajímavosti z Mateřské školy
Spořice
Druhou polovinu školního roku děti
začaly návštěvou divadelní pohádky v Mostě.
Koncem února jsme si s dětmi ve školce
Paní Stoklásová s malými čtenáři
udělali karneval, na který děti přišly buď ve
svých maskách, nebo si je v průběhu týdne
vyrobily s paní učitelkou. Bylo to na závěr týdne pěkné pokoukání a veselé tancování.
V březnu a dubnu jezdilo 20 dětí na plavecký výcvik do „Aqua světa“ v Chomutově. Je velmi
krásné, když naše dvě holčičky Adélka a Maruška uplavaly 200 metrů. Ale i ostatním dětem se
dařilo. Děti, které se malinko bály na konci kurzu dokázaly, že voda a koupání v ní je vlastně prima.
Před Velikonocemi jsme pozvali naše rodiče k nám do školky, kde si společně s dětmi vyrobili jarní
výzdobu – věneček nebo jen větvičku či vajíčko. Byla to malá tvořivá dílnička, která vznikla z jedné
školkových tříd. Rodiče měli k dispozici větvičky z břízy, slámové korpusy a spoustu drobných
dekorativních drobností. Akce se vydařila a vyrobené dekorace byly opravdu pěkné.
Ve středu 30. dubna i k nám do školky přiletěla čarodějnice, kterou všechny děti spálily u malého
táboráčku. Na ten opravdu velký se těšily na večer.

Děti na zahradě MŠ

Děti na zahradě MŠ

A co nás ještě čeká? „Zatrsáme“ na písně z Madagaskaru našim maminkám a předáme jim dětmi
vyrobený malý dáreček. Ve středu 28. května máme tradiční setkání vesnických mateřských školek
tentokrát v Droužkovicích.
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Všichni se v červnu těšíme na dvoudenní výlet na Hauštejn , tedy Horní Hrad, na kterém přespíme,
a tamní hradní pán bude mečem pasovat předškoláky na školáky. Večer po opečení buřtů bude na
děti čekat „ohnivá šou“, druhý den se podíváme na zvířátka na Selském dvoře a vrátíme se domů.
No a pak už nás čeká při pěkném počasí hra na pískovišti, koupání v našem bazénu, bezpečná
jízda na krásném dopravním hřišti a skoky na trampošce, ale i lezení po malé horolezecké stěně.
Věra Hanzelínová

3. Připravujeme
Náhradní výsadba na rok 2014
V návaznosti na výsadbu stromů v obci, která proběhla v roce 2012 a 2013 je akce
„Náhradní výsadba na rok 2014“, kterou kompletně zajišťují Severočeské doly, a. s. Akce proběhne
letos, a už nyní se
dokončuje
projekt.
Jedná se o výsadbu
stromů za stromy a
keře pokácené v tzv.
předpolí lomu. Za tuto
zničenou zeleň důlní
organizace
vysází
novou zeleň v obci,
na jejímž katastru
byla pokácena. V
tomto roce na podzim
to ve Spořicích bude
znamenat vysázení
pouze 24 stromů a
155 m2 keřů. O tyto
stromy pak bude
postaráno (hnojení,
prořezání, zalévání v
době
sucha)
na
náklady dolů ještě
další tři roky. Ve
spolupráci s projekční
firmou AGROBAU Ing. Jan Rusňák jsme
vytipovali původně dvě lokality. Mezi tratí ČD u Panského rybníka a zástavbou, resp. tréninkovým
hřištěm. Jedná se o území, ze kterého ČD nechaly vykácet veškeré stromy před opravou drážního
tělesa. Bohužel právě ČD neumožní výsadbu v ochranném pásmu trati. Dalším místem je okolí
bytovek v Luční ulici. Zde muselo nakonec dojít k úpravě oproti původnímu záměru z důvodu
velkého množství sítí a jejich ochranných pásem. Stromy a keře původně zamýšlené k trati ČD
budou nakonec vysázeny také v Luční ulici, podél komunikace u „sáňkařského kopce“, jako
„dodatečný ochranný prvek“ oddělující obytnou zónu od komunikace R7. Na přiloženém výřezu
z projektové dokumentace jsou plánované stromy vyznačeny zelenými a modrými kroužky, zelený
pruh znázorňuje pás keřů.
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Investiční akce v roce 2014
Kromě akcí již uvedených starostou v úvodu plánuje obec v roce 2014 provést následující
investiční akce :
Sportoviště u Koupaliště v případě schválení dotace od ROP
Nové sportoviště V Loužích
Kamerový systém
Rekonstrukce elektroinstalace 2. patra MŠ a vybudování keramické dílny
Výměna oken v bytovkách v Luční
Obnova zeleně podél Hačky
-sd-

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Ze zápisů a usnesení vybíráme jen několik důležitých informací. Celé zápisy včetně usnesení jsou
na internetových stránkách www.obecsporice.cz, nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Patnácté řádné zasedání ZO, 6. listopadu 2013:


Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu obce za leden až září 2013.



Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2013.



Zastupitelstvo schválilo pravidla pro pronajímání předzahrádek u bytových domů v Luční :
1) Předzahrádky nebudou oplocené ani jinak ohrazené a to ani v případě stávajících uživatelů.
2) Pronájem bude umožněn pouze nájemníkům z přízemí, bez nároku na vybudování přímých
vstupů.
3) Bude vždy provedeno zaměření plochy užívané nájemníky a sepsána nájemní smlouva.
Cena pronájmu 1,-Kč/m2/rok.
4) Stromy a keře nesmí přesahovat výšku 1,5m, stávající budou upraveny na náklady uživatelů.
5) Nájemníci budou udržovat pořádek a zdrží se chování, které by jakkoli omezovalo ostatní
obyvatele bytových domů.
6) Obec bude mít neomezené právo vstupu, případně možnost odstranění porostu a zařízení,
bude-li to nutné např. pro provedení opravy domu.



Zastupitelstvo schválilo realizaci náhradní výsadby v počtu 38 stromků vč. následné péče na
náklady obce za účelem možnosti pokácení nebezpečných topolů v lokalitě V loužích.



Zastupitelstvo schválilo nákup spořících státních dluhopisů ve výši dvakrát 5 mil. Kč od
Komerční banky a.s.



Starosta informoval o jednání s firmou EDIKT, která pro fi. SŽDC provádí opravu
železničního náspu u Panského rybníka. Protože při stavbě došlo k poškození komunikace
okolo koupaliště a u zahrádek a ke znečištění plotů a zdí u zahrádek, nepřevezme stavbu,
dokud nebude provedena náprava. Majitelé zahrádek u koupaliště byli vyzváni k sepsání
závad způsobených činností firmy Edikt. Tyto budou předány k řešení.



Starosta informoval přítomné o tom, že manželům Kubištovým, vlastníkům p.p.č.1284/31 v
k.ú. Spořice, zaslal dopis, kterým je vyzývá k odstranění dřevěných beden z obecních
pozemků. Pokud bedny neodstraní, odstraní je Obec Spořice na jejich náklady. Dále byli
upozorněni na rizika vyplývající z možnosti přístupu na jejich pozemek



Starosta informoval přítomné o výsledku pracovní schůzky na téma bezpečnostní situace v
obci. Shrnul návrhy zastupitelů s tím, že konkrétní řešení předloží na dalším zasedání ZO.
Dále předložil statistiku kriminality za poslední dva roky, která ukazuje na snižování
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ohlášené kriminality do října 2013 oproti stejnému období v roce 2012. Objasněnost se
pohybuje mezi 50-55%.


Starosta informoval o pracovním jednání s firmou SKANSKA a.s., na základě kterého by po
dokončení rychlostní komunikace R7 měla obec převzít do svého majetku od ŘSD některé
vedlejší komunikace u R7, včetně mostů a také dva ochranné valy jihovýchodní části obce u
mimoúrovňové křižovatky, v celkové hodnotě cca. 115mil. Kč. Po debatě zastupitelů navrhl,
aby obec převzala pouze cesty, bez mostů a bez ochranných valů.

Šestnácté řádné zasedání ZO, 16. prosince 2013:


Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2014, jehož součástí je i rozdělení
neinvestičních dotací občanským sdružením obce.



Zastupitelstvo schválilo přijetí účelového finančního daru od firmy Severočeské doly, a.s. ve
výši 380.000,-Kč pro občanská sdružení působící v obci a jeho rozdělení podle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schválilo přijetí finančního daru od firmy Severočeské doly, a.s. ve výši
500.000,-Kč a jeho použití na uhrazení rekonstrukce oplocení na koupališti.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2013, vyvolanou mj. přijetím finančních
darů od Severočeských dolů, a.s.
Zastupitelstvo muselo schválit dodatečně i převod vedlejších komunikací a mostů u R7 od
ŘSD do vlastnictví obce na základě „Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících s realizací stavby R7“ z 27.6.2006, podepsané bývalým starostou.







Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na Státní fond životního prostředí o dotaci na
rekonstrukci parku na náměstí gen. Svobody ve výši 5,5 mil Kč.



Starosta informoval zastupitele o jednání s firmou ŘSD Chomutov a PRAGOPROJEKT, a.s.
o záměru využívat stávající průtah obcí nadále jako přístupovou komunikaci do areálu sila
v Černovicích. Projekční firma opomněla vyřešit na stavbě R7 příjezd na silo, především
pomalých traktorů a aut v době žní. Nyní projektant navrhuje dvě varianty, které obě počítají
s využitím stávajícího průtahu. Starosta se k návrhu postavil zamítavě s tím, že s tuto
komunikaci hodlá obec po zprovoznění nové R7 využívat jako sportoviště. Především pak
nesouhlasí s dalším průjezdem tisíců nákladních aut po této komunikaci. K záležitosti bude
probíhat další jednání.

Sedmnácté řádné zasedání ZO, 12. března 2014:




Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1/2014 a rozpočtový výhled obce na období
2015-2018.
Zastupitelstvo schválilo výsledky inventarizace majetku obce Spořice k 31.12.2013
Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem města Chomutov o
zabezpečení výkonu přenesené působnosti na rok 2014 – projednávání přestupků podle
zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.



Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro ZŠ Spořice na „Školu v přírodě“ ve výši 1.500,-Kč na
žáka .



Zastupitelstvo schválilo počet zastupitelů pro příští volební období – 11 členů ZO.



Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na pronájem koupaliště a výběrového
řízení na zajištění občerstvení na koupališti.



Starosta informoval přítomné o jednání na ŘSD ohledně příjezdové komunikace k silu v
Černovicích. Výstavba probíhá a do ukončení stavby bude udělena výjimka pro pomalu
jedoucí vozy na rychlostní komunikaci R7. V případě návrhu na předání bývalého obchvatu
do vlastnictví obce bude obec požadovat provedení revize mostů.
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Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozicí dva nové způsoby zasílání informací :

I.)

Rozesílání informačních e-mailů.

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.

II.)

SMS infokanál

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-

Víte, že …
… byl na našich internetových stránkách
www.obecsporice.cz zprovozněn modul pro naše
seniory a nejen pro ně? V levé části nabídky je
odkaz SENIOŘI, který nabízí nejen zjednodušenou
verzi stránek, ale je schopen vybrané články i
přečíst.

Na úřadě se oddávalo
V rekonstruované obřadní síni Obecního úřadu proběhla
svatba. Po provedení slavnostního obřadu popřál
starosta obce manželům Kardovým mnoho štěstí a
spokojenosti do dalších let společného života.
-rbStrana 11

Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Turnaj v badmintonu
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice
uspořádala v neděli 6. dubna ve Sportovní hale tradiční
jarní turnaj v badmintonu jednotlivců. Za účasti patnácti
mužů a devíti žen se po napínavých soubojích radovala z
vítězství Lucie Suchánková, která ve finále zdolala
Kateřinu Koskovou. O třetí místo se utkaly Monika
Uhlíková a Martina Machová. Úspěšnější byla Monika
Uhlíková. Mezi muži se z vítězství radoval Roman Brand
senior, který zdolal ve finále Julka Dávida, o třetí místo
zvítězil po boji Jirka Gombár nad Davidem Passlerem.
-rb-

Sokolský ples
V sobotu 12. dubna od 20-ti hodin uspořádal Sokol Spořice ve spolupráci s obcí Spořice
Sokolský ples. Na sále v restauraci U Žida
hrála k tanci a poslechu kapela ELEGANCE,
zajímavý byl i pestrý doprovodný program.
Kromě výborné zábavy byla akce výjimečná
tím, že celý výnos ze vstupného 17.300,- Kč
byl věnován na konto malé Danielky, která
trpí akutní leukemií. Součástí zábavy byla
dražba sportovního dresu chomutovských
Pirátů. Tento dres vydražil Michal Kropáč.
Výnos z dražby včetně dresu předal pak
starosta tatínkovi Danielky s přáním a vírou v
uzdravení Danielky.
-rb-

Sraz historických vozidel
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL se
zastávkou ve Spořicích se uskutečnil v sobotu
26. dubna 2014. „Veteran car club Chomutov“
zorganizoval
v rámci
tradičního
Srazu
historických vozidel Chomutov 2014 návštěvu
těchto vozidel i ve Spořicích. A tak se krátce po
poledni začala ke Sportovní hale sjíždět
historická vozidla z Chomutova.
Jubilejní
20.
ročník
přivedl
do
Chomutova více než 120 historických vozidel
kategorie AUTO a MOTO. Trasa předváděcí
jízdy vedla přes Spořice, dále Zelená, Kadaň,
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Radonice, Vilémov, Březno zpět do Chomutova. Součástí srazu byla i přítomnost autobusu, který v
sobotu jezdil krátké okružní jízdy Chomutovem. Podívaná to byla opravdu úchvatná a nezbývá než
smeknout před trpělivostí a umem majitelů těchto vozidel.
-sd-

Otevřené mistrovství
MMA ARENA CUP
Rovněž v sobotu 26.dubna
proběhlo za účasti velkého počtu
diváků 6. kolo v bojových sportech
MMA ve sportovní hale ve Spořicích.
Tato akce se zcela výjimečně koná
mimo Prahu. Dle sdělení pořadatelů
by měla být v budoucnu tato akce
tradiční a pořádat se opakovaně.
-rb-

Slet čarodějnic
Obec Spořice uspořádala ve středu 30. dubna tradiční „Slet čarodějnic“. Nejen čarodějnice a
čarodějové se sešli v 19:00 hodin
na prostranství mezi fotbalovým
hřištěm a koupalištěm, kde již byla
připravena hranice s čarodějnicí.
Kromě pálení čarodějnice za
asistence našich hasičů byly
připraveny tři menší ohniště, na
kterých si každý mohl opéci buřta.
Vhod přišlo i občerstvení, pro rodiče
u výčepu, pro děti a „mlsouny“ u
stánku s popcornem či cukrovou
vatou. Na závěr byla
pro děti
připravena „Stezka odvahy“. Ta
Nejměnší účastníci
vedla okolo zahrádek k trati u
Panského rybníku a zpět. Jak
hodně se účastníci museli bát,
posuďte sami. Nejlepší masky byly
na závěr oceněny.
-sd-

Čarodějnice ze stezky odvahy
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Nová sezona ASK Spořice
Tradiční Valašskou Rally zahájil náš soutěžní team své letošní účinkování na tratích
mistrovských podniků, opět hrdě pod hlavičkou Auto Sport Klubu Spořice. Na trať závodu vyrazilo
115 posádek z pěti zemí a dvojice
Michal
Srb,
Vladislav
Osička
reprezentující Spořice, dorazila do
cíle na hodnotném 25. místě
absolutně a pátém ve třídě 6, kde
budou i letos bojovat o mistrovské
body.
„Páté místo nevypadá jako
bůhví jaký výsledek, ale velice si ho
ceníme, protože pět posádek se po
celodenním zápolení vešlo do 34
vteřin. Podařilo se nám i jednu
zkoušku vyhrát, jednou brát druhé
místo. Rozhodovaly ale testy, kde
jsme již nedokázali držet krok s
domácími borci a silnější technikou. Na zkouškách techničtějšího charakteru se nám dařilo bojovat
i ve špičce dvoukolek a porážet i silnější vozy.“ říká Michal Srb.
Pro letošní sezonu se budeme v ASK soustředit hlavně na seriál Mistrovství republiky ve
Sprintrallye. Máme v plánu účast na jednom podniku Českomoravského Poháru, který by se měl
odehrát na tratích Rallye Teplice (kam budou za námi mít naši fanoušci nejblíže). Dále se budeme
snažit zajistit start v zahraničí a snad na některé z tradičních velkých soutěží Mezinárodního
Mistrovství.
Děkujeme obci Spořice, všem partnerům, rodinám a kamarádům, kteří nám pomáhají a
umožňují bojovat v našem krásném sportu na tratích rychlostních zkoušek.
Ivo Srb - ASK Spořice

SPOŘICKÁ SAJDKÁRA
Do své již 18. sezóny se pustila posádka Milan Funda – Jaroslav Dlask. Spořická zástava
vlaje na všech mezinárodních mistrovstvích ČR v sidecarcrosse. Svůj speciál JAWA 710 DOHC s
pravostranným
vozíkem
velmi
důkladně přes zimu opravili. Motor
má samozřejmě nová ložiska, píst a
ojnici.
Byly
také
zrenovovány
všechny tlumiče, což je velmi
nákladná záležitost, ale nesmírně
důležitá. Na ně se posádka musí
bezpečně spolehnout. Oba jezdci už
patří do vyzrálé věkové kategorie,
proto to mají s dravými mladíky při
závodech dost složité. Tento náročný
sport se ale vyplatí jezdit trochu
„hlavou“, jinak hrozí velmi často
těžké úrazy – a to bychom určitě
nechtěli!
Milan Kubísek, manažer posádky
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Připravujeme:


Setkání jubilantů
Další termín setkání seniorů - jubilantů se uskuteční ve středu 21. května od 16-ti
hodin v obřadní síni obecního úřadu.



Dětský den
V sobotu, 31. května, pořádá obec ve spolupráci se Sokolem Spořice oslavu
Mezinárodního dne dětí. Uskuteční se od 15-ti hodin na koupališti. Nebudou chybět běžné
soutěže, skákací hrady, klaun, malování na obličej, občerstvení.



Divadlo
Obec Spořice organizuje ve čtvrtek 19. června od 19 hodin pro své občany zájezd do
Městského divadla v Mostě na komedii BLBEC K VEČEŘI. Autobus bude zajištěn a sraz
bude před obecním úřadem v 17:45 hod . Zájemci se mohou hlásit osobně na OÚ Spořice,
na telefonu 474 621 721, nebo na e-mailu podatelna@obecsporice.cz do 5. června 2014.
Vstupné včetně dopravy činí Kč 100,- Kč.

Sportovní hala Spořice


Co je nového: Máme novou tzv. cardio místnost, kterou naleznete hned vedle posilovny.
Využít se zde dá běžící pás, spinning kola, orbitrek, bosu, gym ball (malé, velké), činky,
švihadla, medicinbal, posilovací gumičky, atd. Místnost je veřejná a je součástí posilovny,
tedy neplatí se zvlášť. Je určená pro chlapy, ale i ženy si v ní našly větší zalíbení.



Co se koná pravidelně: Každé pondělí a středu, od 18:30 probíhá spinning, který je v
kombinaci s 15 min. cvičením.
V úterý, od 19:00 a ve čtvrtek od 18:00 probíhají tzv. kruhové tréninky, které známe už od
základní školy. Cvičí se formou stanovišť převážně s vlastní vahou, někdy za pomocí fitness
pomůcek, ale bez posilovacích strojů.
Posilovna je otevřena každý den, v těchto časech. PO-STŘ-PÁ : 09:00 – 20:30, ÚT-ČT:
07:00 – 12:00 14:30 – 20:30, SO – 10:00 – 19:00, NE: 10:00 – 13:00. K dispozici máme
osobního trenéra, který vám ukáže jak správně provádět cviky jak na posilovacích strojích,
tak s vlastní vahou. Poradenství v oblasti jídla je samozřejmostí. Úvodní hodina je zdarma!
Každé pondělí a středu máme tzv. veřejnou saunu, spíše pro chlapy (u žen ještě není
zájem). Od 17:00 hodin můžete saunu navštívit za pouhých 45,- Kč.



Co připravujeme: Nejdůležitější akcí v nejbližší době a to konkrétně 8.6. v 15:00, bude
workshop tzv.TWERKU, který je určen pouze pro ženy, holky. Twerk je tanec, při kterém
žena pohybuje v podřepu boky nahoru a dolu, a pohybujeme především zadečkem. Přijede
za námi slečna Aneta Antošová, které má obrovské zkušenosti s tancem a na naše pozvání
reagovala kladně. Akce je uspořádána pro další motivaci žen a k posílení jejich sebevědomí.
Více informací se dozví na recepci fitka, nebo na tel. č. 776 053 926.



Další informace získáte na telefonu 777 644 445, nebo 724 999 395 a také na e-mailu
sporice.hala@seznam.cz

5. Společenské okénko
Jubilanti
Starosta obce se Sborem pro občanské záležitosti (SPOZ) pozvali dne 15. listopadu 2013
jubilanty z řad spořických občanů, kteří oslavili svá životní jubilea v druhé polovině roku 2013. V
nově zrekonstruované zasedací síni bylo připraveno malé občerstvení a drobné dárky. Jubilantům
přišly zazpívat a zatančit opět naši nejmenší, děti z Mateřské školy. Do zcela zaplněné obřadní
síně přišel na přátelskou besedu i starosta ing. Brand, který při slavnostním aktu blahopřál
přítomným oslavencům.
Všichni srdečně blahopřejeme!
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Setkání jubilantů 15.11.2013

Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti připravil na pondělí 31. března 2014 další slavnostní přivítání
novorozených dětí mezi občany obce Spořice. Hlavními účastníky byli Adam HEJNYŠ (narozen
30.09.2013), Petr MATYÁŠ (nar. 13.11.2013) a Petr KUB (narozen 28.11.2013).
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. Na snímku jsou děti a rodiče v obřadní síni na konci akce.
-SchM-
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